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วันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
 
 
 
 
 
 
 

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 



 

ค ำน ำ 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น เพ่ือให้คณาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาส
น าเสนอผลงานทางวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
และความร่วมมือจากสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยรังสิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร และส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  

ส าหรับในปี พ.ศ. 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย บทความวิจัยของผู้ เข้าร่วมการน าเสน อผลงานวิจัย ในภาคบรรยาย (Oral 
Presentation) จ านวน 90 บทความ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยก
ตามกลุ่มสาขาวิชา 5 กลุ่ม ดังนี้  1) สาขาการศึกษา จ านวน 16 บทความ 2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 
18 บทความ 3) วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ จ านวน 28 บทความ 4) วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ านวน 9 บทความ และ 5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 19 บทความ  

บทความวิจัยของผู้เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ในภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ซึ่งผ่านการตรวจ
ประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 70 บทความ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทาง
วิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา 5 กลุ่ม ดังนี้  1) สาขาการศึกษา จ านวน 19 บทความ 
2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 6 บทความ 3) วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ จ านวน 9 บทความ  
4) วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 5 บทความ และ 5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 31 
บทความ  

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

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
วันที่ 15 – 16 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
___________________________________ 

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  
สมำคมวิชำกำรทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ประเทศไทย)  
มหำวิทยำลัยรังสิต 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง  
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 
 

ประธำนกรรมกำร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

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



 

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

คณะกรรมกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติฝ่ำยต่ำงๆ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1209/2563  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ  
 

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

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



 

 

คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธิกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล 
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 ชอบท าดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ศรีสังข์งาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจค า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา หอมหวล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนนัท 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 หลัง่ประยูร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกช เก็จพิรุฬห์ 
ดร.พิชิต โชดก 
ดร.เมธารัตน์ จันตะนี 
ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริด ารง 
ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ 
ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย 
ดร.สุขรักษ์ แช่เจี่ย

 

 
คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธิกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก) 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ  โต๊ะยามา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย ภิญญาคง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลุชัย 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 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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.รัชนวีรรณ ตั้งภักดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา เจริญกิจ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เกษแก้ว    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพาย  มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูม ิ
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 สวุัตถิพงศ์    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  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา กุดั่น  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ดร.สุรชัย ใหญ่เย็น    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
 

คณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ประจ ำปี 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” ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   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) 
      ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา (IFD) 

13.00 – 17.00 น.  การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) 
   การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ 
 
วันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
08.00 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 16.30 น.   การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) 
   การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สำรบัญ 
กำรน ำเสนอผลงำน ภำคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

ล าดับที ่ รหัส
บทความ สำขำกำรศึกษำ (ED)  หน้า 

1 ED101 ผลของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT  ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน วิชาวิทยาศาสตร์
และทักษะการท างานกลุ่ม  เรื่องดนิและน้ า ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธ์ิ” 

1 

   วิชชุดา พลยางนอก และ กมลวรรณ ธนะวิทย ์  
2 ED104 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
8 

   สมกมล กาญจนพิบลูย์  และ สุพรรษา ด้วงทอง  
3 ED109 ผลจากการใช้แผนภมูิความหมาย (Semantic Mapping) เพื่อพัฒนาความสามารถ 

ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาคณิตศาสตร ์
15 

   จิตราพร งามเนตร  
4 ED110 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเรื่องขนมจากกล้วยน้ าว้า 
21 

   อังคณา ลังกาวงศ์ และ พสุ ปราโมกข์ชน  
5 ED111 การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรูส้ะเต็มศึกษาส าหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ด้วยกระบวนการ

ช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยง 
26 

   สุภัทรา คงเรือง  และ พัชนี บุญรศัมี  
6 ED113 การพัฒนาต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีม่ีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
33 

   ปิยะธิดา ทองอร่าม  
7 ED114 การพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 40 

   จันจิรา หาวิชา  
8 ED118 การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวยัด้วยกระบวนการสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 46 

    สุภัทรา คงเรือง  ศาสตร์บุญธาภา ฤทธ์ิธนัตถ์โรจ  และ จุฑามาส นิลคง  
9 ED119 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ รหสั ศท 0401  

ส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตลู 
54 

   อัศวยุช เทศอาเส็น  
10 ED121 แนวทางการพัฒนาระบบสนบัสนนุการเรยีนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
61 

   เบญจวรรณ กลั่นศรี และ พรเทพ รู้แผน  
11 ED122 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ดว้ยกระบวนการสะท้อนคดิ 69 

   ณัฏชญา ธาราวุฒิ  
12 ED123 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเนน้

งานปฏิบัติ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
75 

   สุลัคนา เปลี่ยนคง  สรุกานต์ จังหาร  และทิพาพร สุจารี  
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สำขำกำรศึกษำ (ED)  หน้า 

13 ED126 ผลของการเรียนแบบผสมผสานดว้ยแพลตฟอร์มวดิีโอบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสรมิความสามารถใน
การสร้างสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาพลศึกษา 

82 

   สมชาย สุวรรณะ  และ บริบูรณ์ ชอบท าดี  
14 ED129 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาสเ์รื่องการท าซ้ า

และการตัดสินใจ ส าหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
88 

    สุภาพร ณ หนองคาย  
15 ED130 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศกึษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง 
95 

    ฉวีวรรณ อู่อรณุ และ พรเทพ รู้แผน   
16 ED131 การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
102 

   ธวัชชัย สัตยสมบรูณ์  และ อนุกูล พุ่มค า  
17 ED132 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคดิของกิลฟอร์ด  

ที่ส่งเสรมิการวาดภาพศลิปะไทยเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
110 

    จิราภรณ์ ไพค านาม  พิทยวัฒน์ พันธะศรี  และ สมาน เอกพิมพ์  
18 ED134 การศึกษาความวิตกกังวลในการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอยุธยา 119 

   นฤมล ตันติชาต ิ  
19 ED135 การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครสูาขาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการโค้ดช่ิง 125 

    สิอร หาสาสน์ศร ี   
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สำขำมนษุยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (HS)  หน้า 

1 HS201 เศษแร่รตันชาติกับการจัดการเชิงวัฒนธรรมในสถานะสิ่งศักดิส์ิทธ์ิ 130 

   อลงกรณ์ ประมวญทรัพย ์  
2 HS208 พัฒนาการของค าอุทานจากอดีตถงึปัจจุบัน 136 

   วิไลวรรณ เข้มขัน  
3 HS209 การศึกษาพฤติกรรมและเจตคตติอ่การใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาของนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด จังหวัดเพชรบรูณ ์
142 

   กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย  
4 HS214 การศึกษาการใช้ภาษาและมโนทัศน์การท่องเที่ยวจากช่ือเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก 149 

   ชนิกา จิตจักร  
5 HS222 บูรณาการศาสตร์กราฟิกดไีซน์ร่วมกับกระบวนการจ าหน่ายและโฆษณาสินค้าชุมชน 155 

   เศรษฐชัย ใจฮึก  กษิรา ภิวงศ์กุล  ภานุพันธ์ จิตค า  คมกฤช จิระบตุร  และ ธัญลักษณ์ ศภุพลธร  
6 HS227 การศึกษาความสามารถในการใช้ค าพ้องรูปภาษาจีนของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลยัราชภัฏ

พิบูลสงคราม 
164 

   สุธัญญา ปานทอง  
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สำขำวิทยำกำรจัดกำรและบริหำรธุรกิจ (MB) หน้า 

1 MB303 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 170 

   สโรชา ประทุม และ กฤษติญา มลูศร ี  
2 MB304 อิทธิพลของความไว้วางใจและส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของ

ผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบรูณ ์
177 

   อรทัย เพชระบูรณิน  กฤษติญา มลูศรี และ ธิตินันธ์ุ ชาญโกศล  
3 MB307 ปัจจัยคุณภาพการบริการและคณุค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลบัมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักรอตุสาหกรรม

หนักในเขตจังหวัดปทุมธาน ี
184 

   อภิชา บวรจิรภัทร์  และ ชาครติ ศรีทอง  
4 MB308 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 191 

   ศุภวรรณ ไวยศิลป์ และ กิติมา ทามาล ี  
5 MB317 แนวทางการด าเนินชีวิตของนักศึกษาท่ีท างานพิเศษประเภทเสี่ยงในเวลากลางคืน 198 

   นิติมา สุวรรณโกมล  ทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์  และ ณัฐพันธ์ มีมุข  
6 MB322 การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้เงินสกลุดิจิตอล (บิทคอยน์) ในประเทศไทย 206 

   ภคพล สุนทรโรจน์ และ จักรพันธ์ สาตมณุ ี  
7 MB333 พฤติกรรมการก าจัดขยะมลูฝอยท่ีส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมของประชากรในอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 213 

    สุวรรณี หงษ์วิจิตร และ กฤษณ หงษ์วิจิตร  
8 MB335 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ในจังหวัดปทมุธานี 221 

   เสาวคลธ์ ศรีสุข  รัชชานนท์ พยัคมาก  และ รตันา สีด ี  
9 MB337 การวิเคราะห์เปรียบเทยีบต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ และนาแปลงย่อย  

จังหวัดชัยนาท 
228 

    ศิริมา แก้วเกิด และ ประจักษ์ ฟักขาว  
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สำขำวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (EI) หน้า 

1 EI402 วิธีการออกแบบใหม่เพื่อลดต้นทุนในการผลติกันสาดคอนกรตีส าเร็จรูปตามหลักวิศวกรรมคณุค่า 233 

   ศรายุทธ มาลัย  ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์  วัฒนา มกรโรจน์ฤทธ์ิ  ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล และ หฤทัย ไทยสุชาต ิ  
2 EI403 การออกแบบและสร้างรถสามล้อโยกส าหรับคนพิการที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโซลารเ์ซลล์ 240 

   เจริญ จันทร์ทาโล  และ ชาญณรงค์ น้อยบางยาง  
3 EI405 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสรา้งรูปแบบของโบราณสถาน 

กรณีศึกษาวัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
246 

   บุญล  า สุนทร  
4 EI406 การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ส าหรับชั้นเคลือบสวยงาม 254 

   นิรันดร์ วิทิตอนันต์  อมรรัตน์ ค าบุญ  และ อดิศร บูรณวงศ์  
5 EI409 การพัฒนารูปแบบกลไกของแหวนกลจังหวัดจันทบุร ี 261 

    สหรัฐ ณ น่าน และ เกษมรสัมิ์ วิวิตรกุลเกษม   
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สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ST) หน้า 

1 ST501 ผลของอัตราการไหลแกส๊ออกซิเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมด้วยเทคนคิรี
แอคตีฟดีซีสปตัเตอริง 

267 

   ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ  อดิศร บูรณวงศ์ และ นิรันดร์ วิทิตอนันต ์  
2 ST502 ประสิทธิภาพของแบคทีเรียส่งเสรมิการเจริญเติบโตของพืชต่อการควบคุมเชื้อ Xanthomonas oryzae 

pv. oryzae สาเหตโุรคขอบใบแหง้ของข้าวในระดับห้องปฏิบัติการ 
275 

   วราภรณ์ สุทธิสา  อทิตยา ตุนก  และ ศิรดา แก่นจันทร ์  
3 ST505 ราปนเปื้อนกระเทียมตัดแต่งในต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 280 

   หฤทัย ไทยสุชาติ  ทอฝัน ตันเป็ง  นุชบา หล้าติ๊บ  พรอนันต์ บุญก่อน  ศาสตรา ลาดปะละ   
ศรายุทธ มาลัย  และ จ าเนียร มสี าล ี

 

4 ST506 การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยบรรยายกุโบร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ด้วยรหสัเออาร์ 286 

   รงรอง แรมสเิยอ  และ สุวรรณ อาจคงหาญ  
5 ST507 การพัฒนาผลิตภณัฑไ์อศกรีมผสมเนื้อล าไย 292 

   ภาสรุี ฤทธิเลิศ  และ สุวิภา รุ่งเรือง  
6 ST508 การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์กรดเบนโซอิกในแป้งโรตีด้วยอุปกรณ์ของไหลจลุภาคบนกระดาษ 298 

   รุ่งอรุณ พิมพ์ปรุ  ชุติมา ปญัญาลอื และ เกตนณ์นิภา วันชัย  
7 ST511 ภาวะที่เหมาะสมในการผลติคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากกากอ้อย 305 

   กลิตา กาญจนก าเนิด  และ อาภสัรา แสงนาค  
8 ST512 เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ 2020 311 

    อภิศักดิ์ ขันแก้วหล้า  และ อ าไพ สงวนแวว  
9 ST513 พฤติกรรมการบรโิภคแมลงกินได้ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวัดจันทบุรี  

และการพัฒนาผลติภณัฑ์อาหารจากแมลงกินได ้
317 

   วัชรวิทย์ รัศมี  จิรพร สวัสดิการ  อนุรักษ์ ชมเชย  รุจิวัฒน์ ชมภูรัตน์  และ สืบพงษ์ ชัยอาจ  
10 ST514 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบดาวกระจายไต้หวัน (Asterales: Asteraceae) ต่อการควบคมุหนอน

กระทู้ข้าวโพดลายจดุ (Lepidoptera: Noctuidae) 
322 

   ฤดี สิงห์รอ  กีรติ ตันเรือน  เรืองวุฒิ ชุติมา และ พิสิษฐ์ พูลประเสรฐิ  
11 ST515 ความหลากหลายของผเีสื้อกลางวัน บริเวณพื้นท่ีแก่งบางระจัน ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ  

จังหวัดเพชรบูรณ ์
328 

   อนงค์นาฏ จิตจ านงค์  อรรถพล นาขวา และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
12 ST516 ความหลากชนิดของแมลงปอ (Insecta: Odonata) ในเขตพื้นท่ีแก่งบางระจัน ต าบลหนองแม่นา  

อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์
335 

   สุกัญญา จันทร์สุคนธ์  อรรถพล นาขวา และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
 
 
 



 

สำรบัญ 
กำรน ำเสนอผลงำน ภำคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

ล าดับที ่ รหัส
บทความ 

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ST) หน้า 

13 ST517 ความหลากชนิดของนกบรเิวณพื้นที่วนเกษตร พื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวและเกษตรผสมผสาน 
ในต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาคอ้ จังหวัดเพชรบูรณ ์

342 

   วิจิตตรา ศรีแก้ว และ อรรถพล นาขวา  
14 ST518 การศึกษาการผลติสาโทจากแตงไทย 350 

   จิตติมา กอหรั่งกูล  มินตรา สุวรรณรงค์  ตะวัน รุ่งแสง และ พัชระ อรุณพาส  
15 ST522 สารสกัดดาหลาและฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Salmonella typhimurium 355 

   สายใจ แก้วอ่อน  และ อาอีเซาะห ์เบ็ญหาวัน  
16 ST524 การแยกและคัดเลือกยสีตไ์ขมันสูงจากระบบนิเวศป่าชายเลนเเละน้ าทิ้งจากโรงงานผลติน้ าตาล 362 

    สุภิญญา พุ่มนุ้ย และ พัชรนันท์ อมรรตันพันธ์  
17 ST525 การศึกษาการสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการโซลเจลที่มีต่อการยับยั้งการเจรญิ 

ของเชื้อราก่อโรคราแป้งในใบหม่อน 
370 

   รัตนาภรณ์ สมฤทธ์ิ  วรุตม์ คณุสุทธ์ิ  อารีรัตน์ เมืองแสน  มณณีุช ประโกสันตัง   
ปาริชาติ น่วมไธสง  และ เอกสิทธ์ิ สุทธะพินทุ 

 

18 ST526 การใช้ใบไผ่ผสมแกลบเพื่อเป็นวสัดุรองพื้นต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ 376 

   ราชาวดี ยอดเศรณ ี  
19 ST527 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อการชักน าให้เกดิยอดและรากของโกศจุฬาลัมพา 

ในสภาพปลอดเช้ือ 
381 

   วรรณวภิา พรมแพร  พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  เรืองวุฒิ ชุติมา  และ กีรติ ตันเรือน  
20 ST533 การศึกษาการต้านทานความร้อนของแบคทีเรียก่อโรคในอาหารพรอ้มบริโภค 386 

   อุษณีย์ สุขสีทอง  เสาวรส บญุริ ว  และ จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ  
21 ST534 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรโดยใช้ในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากเห็ดนางรม 392 

   พรรณวิภา แพงศรี  ประภาวรรณ แพงศรี  และ เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ ์  
22 ST535 การพัฒนาผลิตภณัฑไ์วน์ฟักข้าวผสมน้ าเสารสและน้ าสับปะรด 398 

   ปุณยนุช นิลแสง  
23 ST537 Fermentation and Properties of Som-fug from Commercial Surimi Inoculated with 

Lactobacillus plantarum D6SM3 Starter Culture 
404 

    Suphattra Sirisathirasunthon  Siriporn Riebroy Kim  Manat Chaijan   
Tantawan Pirak and Suppasil Maneerat 

 

24 ST538 การพัฒนาเทคนิควิธีการถ่ายภาพ Flat จากกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก 
เพื่อใช้ในงานวิจัยดาราศาสตร์เชิงแสง 

412 

  มนตรี นาทันนึก  ธล เจริญสันเทียะ  ธนวัฒน์ รังสูงเนิน ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก   
พัฒนพงษ์ จ ารัสประเสริฐ  และ สมานชาญ จันทร์เอี่ยม 

 

 
 



 

สำรบัญ 
กำรน ำเสนอผลงำน ภำคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

ล าดับที ่ รหัส
บทความ 

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ST) หน้า 

25 ST539 กระบวนการรักษาอาการบาดเจ็บกระดูกและเส้นเอ็นของหมอพื้นบา้น: กรณีศึกษาหมอสรุินทร์หนูอนนัต์ 
อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

419 

   สิริรตัน์ เลาหประภานนท์  กัญทร ยินเจริญ  ศรินทร์รตัน์ จิตจ า  ปรยีานชุ ถือทอง  สุไรดะ ตะเอ   
และ ไอศวรรย์ พลไชย 

 

26 ST540 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงส าหรับสรา้งสื่อประชาสัมพันธผ์ลผลิตเกษตรอินทรีย์  
ตลาดนวธรรมชาต ิ

425 

   ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์  และ สนธยา แพ่งศรีสาร  
27 ST544 การแปรรปูมะกรูดแช่อิ่มทดแทนผลไม้อบแห้งในฟรุตเค้ก 432 

   สุนันทา คะเนนอก  นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์  และ ปิยะฉัตร แข็งงาน  
28 ST548 ผลการทดแทนกะทิด้วยน้ านมผสมข้าวหอมนิลในผลิตภัณฑ์ขนมช้ัน 438 

   นพา ลีละศภุพงษ์ และ จรสัสินี สวุีรานนท์  
29 ST550 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจดัการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย 443 

   อธิบ โพทอง  
30 ST551 ผลของโปรแกรมการบริหารร่างกายเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้จากการท างานในกลุ่มพนักงาน

ส านักงานของ บริษัท อิเลคทรอนิกส์ แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรอียุธยา 
451 

    พชฏ นรสิงห์  และ เพ็ญนภา ภู่กนังาม  
31 ST552 ความพึงพอใจในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน ส าหรับพนักงานฝา่ยผลติ บริษัทผลิตเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
457 

    ปิยลักษณ์ เจรญิชาติ  และ เพญ็นภา ภู่กันงาม   
 
 
 
 



 

 
 

PROCEEDINGS 

 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

“ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

 
 

 

ภาคโปสเตอร ์
(Poster Presentation) 

 

สาขาการศึกษา (ED) 
 
 
 
 

วันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค TGT  ที่มตี่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
วิชาวิทยาศาสตร์และทกัษะการท างานกลุ่ม  เรื่องดินและน  า ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” 
Effects of cooperative learning management using TGT techniques on learning 

achievement and teamwork skills in soil and water matters of  
mathayomsuksa 2 students at Sena "Sena Prasit" School 

 
 

วิชชุดา พลยางนอก1 และ กมลวรรณ ธนะวิทย์ 2 
 
 

1,2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
1Email: witchuda.wp@gmail.com; 2Email: rodbbenz@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดิน
และน้้า  ของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT 2) เพื่อศึกษา
ทักษะการท้างานกลุ่มของนักเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT โดยมีสมมติฐาน
การวิจัย ได้แก่  1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินและน้้า ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  2) ทักษะการท้างานกลุ่ม
ของนักเรียนอยู่ในระดับดี  3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT อยู่ในระดับมาก  กลุ่มเป้าหมายใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 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) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT  มีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการสอนอยู่ในระดับมาก  โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 ดังนั้นนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT  
วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องดินและน้้า  แล้ว มีความรู้ที่สูงข้ึนจริง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ทักษะการท้างานกลุ่ม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
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 
 
1. บทน า    

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส้าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต 
เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ้าวันและใน
งานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้และผลผลิต
ต่าง ๆ ที่มนุษย์ใช้เพื่ออ้านวยความสะดวกในชีวิตและการท้างาน
เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ผสมผสานกับ
ความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะที่ส้าคัญในการ
ค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็น
สังคมแห่งความรู้ (Knowledge based society) ดังนั้นทุกคนจึง
จ้าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความ
เข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน้า
ความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล  สร้างสรรค์ มีคุณธรรม [1] 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน 
ซึ่งเป็นก้าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทางด้านร่างกาย 
ความรู้ คุณธรรม มีจิตส้านึกในความเป็นพลเมอืงไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติที่จ้าเป็น
ต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นส้าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นสาระหนึ่งที่ก้าหนด
ไว้ในสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เป็นกระบวนการไปสู่
การสร้างองค์ความรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน 
ผู้ เรียนจะได้ท้ากิจกรรมหลากหลาย ทั้งเป็นรายกลุ่มและเป็น
รายบุคคล และเกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์คุณธรรมและ
ค่านิยมต่อวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็น
ผู้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากท่ีสุด  นั่นคือให้ได้ทั้งกระบวนการ
และองค์ความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับช่วงช้ันท่ี 3 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 [2] 

สภาพของปัญหาที่พบคือ เนื่องจากการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ในระยะที่ผ่านมานั้นเป็นการเรียนแบบถ่ายทอดความรู้ 
โดยเน้นความจ้ามากกว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่วนมากจะเน้นการทดลอง การปฏิบัติจริง 
การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง การใช้อุปกรณ์การปฏิบัติการ

ทดลองวิทยาศาสตร์เป็นเหตุส้าคัญที่ท้าให้นักเรียนขาดทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนไม่ประสบความส้าเร็จเท่าที่ ควร 
เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนจากของจริง จากธรรมชาติหรือ
จากการศึกษาทดลองการค้นคว้าด้วยตนเองสง่ผลให้ผูเ้รยีนไมรู่้จักคดิ 
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เพราะผู้เรียนไม่มีโอกาสเรียนรู้
ด้วยตนเอง นอกจากนั้นแล้วการให้นักเรียนจดจ้าความรู้เหล่านั้น
ทั้งหมดเป็นเรื่องยุ่งยากและไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้เรียน 
ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่้า  

ด้วยเหตุผลของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องศึกษาวิธีการที่ต้อง
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ การจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
น้าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ การคิด กระบวนการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใช้เทคนิค TGT มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี้คือ 1) การก้าหนดผู้
เข้าเรียนเข้าเป็นกลุ่ม 2) ครูสอนบทเรียนต่อผู้ เรียนทั้ งช้ัน 3) 
การศึกษากลุ่มย่อย 4) การเล่นเกมแข่งขันตอบปัญหา 5) การ
ยอมรับความส้าเร็จของทีม [3] 

โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” ได้จัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าในช่วงเวลา 1 ปีที่
ผ่านมา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่้ากว่าเกณฑ์ระดับ 3 ที่
ทางโรงเรียนก้าหนดจ้านวนมาก คือ ในปีการศึกษา 2561 มีจ้านวน
นักเรียน 230 คน จากนักเรียนทั้งหมด 382 คน ในฐานะผู้วิจัยจึงได้
ท้าการวิจัยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  TGT 

มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี้คือ 1) การก้าหนดผู้เข้าเรียนเข้าเป็น
กลุ่ม 2) ครูสอนบทเรียนต่อผู้เรียนทั้งช้ัน 3) การศึกษากลุ่มย่อย 4) 
การเล่นเกมแข่งขันตอบปัญหา 5) การยอมรับความส้าเร็จของทีม 
มาใช้ในการวิจัย เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา
“เสนาประสิทธิ์” มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง ดินและน้้า และ
ทักษะการท้างานกลุ่มของนักเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT ซึ่งคาดหวังว่าผู้เรียนมีทักษะการท้างานกลุ่มที่ดี
ขึ้น สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้
โดยง่าย ซึ่งจะส่งผลท้าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ต่อไป 
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2 ภาคโปสเตอร์
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2. ขอบเขตการวิจัย  
2.1 จุดประสงค์การวิจัย     

2.1.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินและน้้า ก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเสนา“เสนา
ประสิทธ์ิ” ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT  
 2.1.2 เพื่อศึกษาทักษะการท้างานกลุ่มของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT  

2.1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
2.2.1 ประชากร โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ้านวน 10 ห้อง รวมทั้งหมด 377 คน 

 2.2.2 กลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ” 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ้านวนนักเรียน 40 คน โดยใช้การ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก             

2.3 รูปแบบการวิจัย     
  ผู้วิจัยด้าเนินการทดลองตั้งแต่ ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์  
โดยมีสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จ้านวน 9 ช่ัวโมง ในปีการศึกษา 
2562 กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการวิจัยกึ่ง
ทดลอง 1 กลุ่ม Pretest and Posttest design 
 
  
 
 
Sex   หมายถึง ก้าหนดกลุ่มตัวอย่าง หรือการเลือกจากกลุ่มทดลอง 
O1   หมายถึง การวัดผลก่อนทดลอง 
X     หมายถึง การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
O2    หมายถึง การวัดผลหลังทดลอง   

2.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
          เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 4 แบบ คือ 

2 .4 .1  แผน การจั ด การ เรี ย น รู้ แ บ บ ร่ วมมื อ โดย ใช้ 
เทคนิค TGT  
  2 .4 .2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่องดินและน้้า 
  2.4.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 
   2.4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน 

 
 
  

3. วิธีการวิจัย 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล    

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้ด้าเนินการจัดการเรียนรู้ และ
เก็บรวบรวมกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง โดยมีล้าดับ
ขั้นตอนดังน้ี      
 3.1.1 เตรียมนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการแนะน้าการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT นอกจากนี้ยังมีการ
แนะน้าวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
รวมถึ งประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมื อโดยใช้ 
เทคนิค TGT     
 3.1.2 ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการสอบก่อนการ
จัดการเรียนรู้ วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียน
เสนา“เสนาประสิทธิ์” ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยให้นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ท้าแบบทดสอบก่อนเรียนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT และท้าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดินและน้้า 
 3.1.3 ด้าเนินการทดลองโดยการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิเคราะห์มาจาก
ค้าอธิบายรายวิชา และพิจารณาว่าเนื้อหาตามตัวช้ีวัดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา พ.ศ.  2551 เป็นระยะเวลา 9 ช่ังโมง 
 3.1.4 ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่างการทดลองกับนักเรียนกลุม่ตวัอย่าง โดยมีการ
สังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่มของนักเรียนตามแบบสังเกต
พฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 
 3.1.5 เมื่อด้าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ครบทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหลัง
การจัดการเรียนรู้กับนักเรยีนกลุม่ตัวอย่าง จากเครื่องมือ 2 ชุด ได้แก่ 
   3.1.5.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดินและน้้า   
  3.1.5.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน
 3.1.6 ผู้วิจัยตรวจให้คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล    
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยด้าเนินการเก็บข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินและน้้า ก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธ์ิ” 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ทักษะการท้างานกลุ่ม
เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธ์ิ” 

วัตถุประสงค์ข้อที่  3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

Sex O1 X  O2 
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วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเสนา“เสนา
ประสิทธ์ิ” ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

3.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์คะแนนออกมาเป็นค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและ
หลังเรียน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติค่าหาค่าสถิติ T-test แบบ 
Dependent Sample 
 3.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิเคราะห์ทักษะการ
ท้างานกลุ่ม โดยวิเคราะห์คะแนนออกมาเป็นค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ 
โดยคะแนนทักษะการท้างานกลุ่ม ได้จากแบบสังเกตทักษะการ
ท้างานกลุ่ม 

 3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT วิเคราะห์ค่าสถิติ คือ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยการแปรค่าเฉลี่ย 
4. ผลการวิจัย 
  ตอนที่  1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เร่ือง ดินและน  า  ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” ก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้สถิ ติทดสอบ  t-test for Dependent 
Sample 
  

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดินและน้้า  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนา
ประสิทธ์ิ” ก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้  
 

การเรียนรู้ จ านวน ค่าเฉลี่ย Sd. t Sig. 
ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 40 10.59 3.07 66.35* .000 
หลังการจัดการเรียนรู้ 40 15.26 1.92 

      

 จากตารางที่  1  เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
การจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 10.59 และหลังการ
จัดการเรียนรู้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 15.26 มีค่า  t  
= 66.35 ผลการทดสอบนัยส้าคัญมีค่า  sig = 0.00   แสดงว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการ
เรียนรู้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

  ตอนที่  2  ผลการศึกษาทักษะการท างานกลุ่ม เร่ืองดิน
และน  า  ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนา
ประสิทธิ์” โดยใช้ Rubric score  

 เมื่อพิจารณาพบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเสนา
“เสนาประสิทธ์ิ” มีทักษะการท้างานกลุ่มร่วมกันผ่านเกณฑ์อยูใน
ระดับดี คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 10.46 คะแนน  
 
  ตอนที่  3  ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์”    ที่มีต่อ
รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT ประกอบด้วย
ความพึงพอใจทั งหมด 3 ด้าน    
    1. ความพึงพอใจด้านบรรยากาศในห้องเรียน 
    2. ความพึงพอใจด้านกิจกรรมการเรยีนรู ้
    3. ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจด้านบรรยากาศในห้องเรียน 

 
ความพึงพอใจ จ านวน 

 

S.D. แปล
ความหมาย 

 1. การเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 40 4.81 0.43 ระดับมาก 
 2. การเรียนการสอนท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม 40 4.69 0.50 ระดับมาก 
 3. การเรียนการสอนท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 40 4.69 0.53 ระดับมาก 
 4. การเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมทั งในและนอกห้องเรียนได้อย่างมี
อิสระ 

40 4.67 0.50 ระดับมาก 

 5. การเรียนการสอนท าให้นักเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 40 4.54 0.50 ระดับมาก 
รวม 40 4.68 0.22 ระดับมาก 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจด้านกิจกรรมการเรียนรู ้

 
ความพึงพอใจ จ านวน 

 

S.D. แปล
ความหมาย 

 1. การเรียนการสอนมีเนื้อหาที่ใช้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 40 4.81 0.39 ระดับมาก 
 2. การเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ 40 5.00 0.00 ระดับมาก 
 3. การเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการตัดสินใจของนักเรียน 40 4.70 0.46 ระดับมาก 
 4. การเรียนการสอนเป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น 40 5.00 0.00 ระดับมาก 
 5. การเรียนการสอนเป็นการจัดกิจกรรมที่สรา้งความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนให้กับนักเรียน
มากขึ้น 

40 4.74 0.44 ระดับมาก 

 6. การเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มนักเรียน 40 4.56 0.58 ระดับมาก 
 7. การเรียนการสอนก่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มนักเรียน 40 4.59 0.50 ระดับมาก 

รวม 40 4.77 0.19 ระดับมาก 

 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 
 

ความพึงพอใจ จ านวน 
 

S.D. แปล
ความหมาย 

 1. การสอนโดยการจัดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น 40 4.54 0.63 ระดับมาก 
 2. การเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมท้าให้นักเรียนจดจ้าเนื้อหาได้นานขึ้น 40 5.00 0.00 ระดับมาก 
 3. การเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมท้าให้สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับนักเรียนด้วย
ตนเอง 

40 4.81 0.39 ระดับมาก 

 4. การเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมท้าให้นักเรียนสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ กับการเรียน
วิชาอื่น ๆ 

40 4.77 0.42 ระดับมาก 

5. การเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมท้าให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะด้านการคิดเพิ่มขึ้น 40 5.00 0.00 ระดับมาก 
6. การเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมท้าให้นักเรียนกล้าตัดสินใจด้วยตนเอง 40 4.70 0.46 ระดับมาก 

รวม 40 4.80 0.18 ระดับมาก 
 
  การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ และทักษะการท้างานกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทายาศาสตร์ เรื่องดินและน้้า ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เสนา“เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TGT 2) เพื่อศึกษาทักษะการท้างานกลุ่มของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ผู้วิจัยมีวิธีการด้าเนินการดังนี้  กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ้านวน 40 คน โดยการ

สุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก ซึ่งได้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/10 
จ้านวน 1 ห้องเป็นกลุ่มทดลอง โดยใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง 1 
กลุ่ม Pretest and Posttest design เครื่องมือท่ีใช้ประกอบด้วย 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT จ้านวน 9 
ช่ัวโมง 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้วิชา
วิท ย าศ าสต ร์  3) แบ บ ป ระ เมิ น ทั กษ ะก ารท้ า งาน 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 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” 
หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ      
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 2) ทักษะการท้างานกลุ่ม เรื่องดินและน้้า ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT อยู่ในระดับดี   

 3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TGT วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดินและน้้า ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธ์ิ” อยู่ในระดับมาก 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดิน
และน้้า ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้และวิจัยของ [4] ได้ศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรูแ้บบ
ร่วมมื อ โดยใช้ เทคนิค  TGT พบว่า ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TGT จะกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน
เพิ่มมากขึ้น ได้รับความสนุกสนานและสามารถจ้าบทเรียนได้อย่าง
คงทนถาวร ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ดินและน้้า ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนา
ประสิทธ์ิ” หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 5.2 ทักษะการท้างานกลุ่ม เรื่อง ดินและน้้า ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธ์ิ” มีทักษะการท้างานกลุ่มอยู่ในระดับดี 
ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มี
ความรู้ความสามารถแตกต่างกันโดยที่แต่ละคน มีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงในการเรียนรู้และในความส้าเร็จของกลุ่ม ทั้ งโดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้รวมทั้งการ
เป็นก้าลังใจให้แก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกว่า 
สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น
หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนใน
กลุ่ม ความส้าเร็จของแต่ละบุคคลคือความส้าเร็จของกลุ่ม [5] 
 5.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TGT วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินและน้้า ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับการวิจัยของ [6] ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ผู้เรียนมีค่า
คะแนนความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
TGT ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าคะแนนสูงสุดคือ ด้านครูผู้สอนและ
ด้านวิธีการสอน ซึ่งการสอนโดยใช้เทคนิค TGT พบว่าผู้สอนมี
บทบาทเป็นผู้กระตุ้น และคอยช้ีแนะแนวทางในการศึกษาให้กับ

ผู้เรียน ท้าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการ
เรียนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  
มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น และท้าให้เกิดสังคมการเรียนรู้
ร่วมกัน      
 การจัดการเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เป็น
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีล้าดับขั้นตอน ดังนั้น ครูผู้สอนจะต้องเตรียม
สื่อการสอน และเตรียมนักเรียนให้พร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้ง
วิธีการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะท้า
ให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบ
ความส้าเร็จ และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละเรื่อง สามารถ
ยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ส้าหรับครูผู้สอนที่จะน้าการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ไปทดลองใช้ ควรศึกษาวิธีการสอนให้
เข้าใจทุกขั้นตอนจนเกิดความช้านาญ เพื่อจะได้น้าไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
6. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั งต่อไป 

6.1 ควรน้ารูปแบบการจัดการเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TGT มาใช้กับวิชาอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของการ
จัดการเรียนรู้ 

6.2 ควรน้ารูปแบบการจัดการเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TGT ไปพัฒนาทักษะการคิดด้านอื่น ๆ ของนักศึกษา เช่น 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น 

6.3 ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียด
พัฒนาการของนักศึกษาท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จ านวน 44 คน ได้มา
โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ คือ 1) ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลักษณะกายภาพภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลักษณะ
กายภาพภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต มีความพึงพอใจในการ
เรียน อยู่ในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, 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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1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 
กล่าวถึงการจัดการศึกษาว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน              
มีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 ข้อที่ 3 ที่เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
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 และก าหนดสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรไว้ 8 กลุ่มสาระ คือ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ 
 ปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาสั งคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมยังประสบปัญหาส าคัญอยู่หลายประการ โดยเฉพาะใน
สาระการเรียนภูมิศาสตร์เป็นเนื้อหาที่ยากสลับซับซ้อน ต้องใช้การ
คิดวิเคราะห์ และตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อสังคม คุณภาพ
ชีวิต และสิ่งแวดล้อม ต้องใช้เทคนิคและวิธีการ เทคโนโลยี สื่อการ
เรียนรู้ นวัตกรรม โดยจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องท าความรู้จัก
เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เทคนิคและวิธีการ
สอนแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน ซึ่งโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย 
ทีน่ักเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย แต่
ครูผู้สอนจะพยายามป้อนความรู้ให้กับผู้เรียนมากเกินไปจนท าให้
สมองเกิดความเหนื่อยล้าท าให้นักเรยีนเกิดความเครียด และรูส้ึกเบื่อ
หน่ายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการ
ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก (ทรงภพ เตชะตานนท์ 2551 : 2)[2] 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะการ
จัดการเรียนการสอนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้ เนื่องจากเห็นว่าชุดการ
เรียนรู้ เป็นสื่อการสอนที่สามารถน ามาแก้ปัญหาผลการเรียนรู้  ใน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระภูมิศาสตร์ได้
อย่างดี ซึ่งชุดการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรมทางด้านสื่อ และเทคโนโลยีที่
ได้รับความสนใจ เพราะใช้วิธีระบบเป็นหลักส าคัญ สามารถช่วยให้
ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้สอนเกิดความมั่นใจ
พร้อมที่จะสอน (บุญเกื้อ ควรหาเวช 2543:66)[3] นอกจากนี้ชุดการ
เรียนรู้เป็นสื่อการสอนที่ประกอบด้วยสือ่การสอน หลายอย่าง ผู้เรียน
มีโอกาสที่จะรับประสบการณ์จากสื่อหลาย ๆ ด้าน 
 จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงคิดน าเอานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ใน
สาระวิชาภูมิศาสตร์ให้สูงขึ้น สื่อการเรียนการสอนที่มีใช้อยู่ใน
ปัจจุบันนี้มีอยู่มากมายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

สไลด์เพื่อการศึกษา ภาพถ่าย สื่อกราฟิก บทเรียนออนไลน์ตลอดจน
สื่อการสอนรายบุคคล เช่น ชุดการเรียนรู้  บทเรียนส าเร็จรูป 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและชุดการสอน เป็นตัน จะเห็นได้ว่า 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หากมีสื่อการเรียนการสอนที่ดี 
จะท าให้บทเรียนน่าสนใจ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกัน เนื่องจากสื่อ
การเรียนการสอน ที่ดีจะท าให้บทเรียนน่าสนใจ ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ร่วมกัน เพราะสื่อเป็นตัวกลางที่จะช่วยให้การสื่อสารระหว่าง
ผู้สอน และผู้เรียนด าเนินไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
ความหมายของเนื้อหาของการเรียนในการใช้สื่อการเรียนการสอน
นั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่ งที่ผู้สอนต้องศึกษาลักษณะเฉพาะ
คุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิด เพื่อเลือกให้ตรงวัตถุประสงค์ และ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยต้องมีการวางแผนอย่าง  
เป็นระบบเพื่อใช้ในการใช้สื่อ นั้น ๆ เพื่อให้กระบวนการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ธิดานันท์ มะลิทอง 2548 : 20)[4] 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะการ
จัดการเรียนการสอนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้ เนื่องจากเห็นว่าชุดการ
เรียนรู้ เป็นสื่อการสอนที่สามารถน ามาแก้ปัญหาผลการเรียนรู้  ใน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระภูมิศาสตร์ได้
อย่างดี ซึ่งชุดการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรมทางด้านสื่อ และเทคโนโลยีที่
ได้รับความสนใจ เพราะใช้วิธีระบบเป็นหลักส าคัญ สามารถช่วยให้
ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้สอนเกิดความมั่นใจ
พร้อมที่ จะสอน นอกจากนี้ ชุดการเรียนรู้ เป็นสื่อการ สอนที่
ประกอบด้วยสื่อการสอน หลายอย่าง ผู้ เรียนมีโอกาสที่จะรับ
ประสบการณ์จากสื่อหลาย ๆ ด้าน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนไม่เบื่อ และ
ช่วยลดภาระในการเตรียมการสอนการหาอุปกรณ์การสอน บทเรียน
และแบบฝึกหัด ทั้งยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อ
การด าเนินชีวิต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุด
การเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการด าเนิน
ชีวิต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 1 ห้องเรียน คือ ประถมศึกษาปีที่ 
5/6 จ านวนนักเรียน 44 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Sampling 
Random Sampling) 
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 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
       3.2.1 ตัวแปรต้น คือ ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่มี อิทธิพลต่อการด าเนิน ชีวิต ส าหรับนัก เรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5        
  3.2.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ 
   2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุด
การเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการด าเนิน
ชีวิต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
       เนื้ อหาที่ ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้ งนี้  คือ  สาระที่  5 
ภูมิศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด การสร้างสรรค์
วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวช้ีวัดที่  ป.5/1 วิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและ
การย้ายถิ่นของประชากรในภู มิภาคของตน ตัวช้ีวัดที่  ป.5/2 
วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการ
ด าเนินชีวิตในภูมิภาคของตน 
 3.4 ระยะเวลาในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้าคว้าครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้
เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตส าหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ระยะเวลา 3 สัปดาห์ จ านวน 6 ช่ัวโมง 
ทั้งนี้ไม่รวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือและด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้ 
 1. การเก็บข้อมูลจากการทดลอง ได้ด าเนินการโดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนอนุบาล
พระนครศรีอยุธยา สังกัด เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
1 ห้องเรียน จ านวน 44 คน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้เวลา 6 ช่ัวโมง โดยได้
ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
  1.1 ขั้นก่อนการทดลอง ด าเนินการดังนี้ 
       1.1.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
(Pre-test) เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการด าเนิน
ชีวิต เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน โดยทดสอบในช่ัวโมงแรก
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จ านวน 20 
ข้อ ทดสอบเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

       1.1.2 รวบรวมคะแนนและบันทึกข้อมูลไว้ 
  1.2 ขั้นทดลองด าเนินการดังต่อไปนี้ 
       1.2.1 น าชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 7 
มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตามก าหนดการจัดกิจกรรมดัง
ตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้  

วัน/เดือน/ปี ครั้ง
ที่ 

เรื่อง ชั่วโมง 

7 มกราคม 
2563 

1 ลักษณะสิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชวีิต
ภาคเหนือ 

1 

14 มกราคม 
2563 

2 ลักษณะสิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชวีิต
ภาคกลาง 

1 

21 มกราคม 
2563 

3 ลักษณะสิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชวีิต
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

1 

29 มกราคม 
2563 

4 ลักษณะสิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชวีิต
ภาคตะวันออก 

1 

5 กุมภาพันธ ์
2563 

5 ลักษณะสิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชวีิต
ภาคตะวันตก 

1 

12 กุมภาพันธ์ 
2563 

6 ลักษณะสิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชวีิต
ภาคใต้ 

1 

รวม 6 
 
       1.2.2 บันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการท า
แบบฝึกใบงานในชุดการเรียนรู้  
  1.3 ขั้นหลังทดลอง ด าเนินการดังนี้ 
       1.3.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
จ านวน 20 ข้อ ทดสอบ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
       1.3.2 วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการ
เรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 10 ข้อ 
        1.3.3 น าข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจมาค านวณค่าสถิติ 
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและ
หลังการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่
มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test dependent) 
 2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ ชุด
การเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการด าเนิน
ชีวิต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ ได้แก่ มาก
ที่ สุด  มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่ สุด มีคะแนน 5 4 3 2 1 
ตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสอาด. 
2545 : 99-100)[5] 

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

10 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด  
 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 น้อยทีสุ่ด 
4.3 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ผู้รายงานได้ด าเนินการสรา้งและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าดังนี ้
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี คือ ชุด
การเรยีนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนิน
ชีวิต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 5 มีรายละเอียดเกีย่วกับ
ลักษณะ ส่วนประกอบ ขั้นตอนการสรา้งและหาคุณภาพดังต่อไปนี ้
  1.1 ลักษณะของชุดการเรียนรู้ ชุดการเรยีนรู้ที่ใช้ คือ ชุด
การเรยีนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนิน
ชีวิต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 5 มีลักษณะเป็นชุดของสือ่
ประสมที่น าไปใช้ในรูปแบบของการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน 
เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ผู้เรยีนสามารถเรียนรูไ้ดด้้วยตนเองตามศักยภาพโดยมีครูเป็นผู้
ช่วยเหลือ คอยอ านวยความสะดวก มุ่งส่งเสรมิการใช้สมอง ทั้งสอง
ซีกอย่างสมดลุ สามารถใช้ความถนัดของผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ 
ผลงานเป็นความ  คิดสร้างสรรค์ของตนเอง ใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูร้วม 6 ช่ัวโมง 
  1.2 ส่วนประกอบ ส่วนประกอบชุดการเรียนรู้ เรื่อง 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีดังนี้ 

1.2.1 ค าช้ีแจง 
1.2.2 ค าแนะน าส าหรับนักเรียน 
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 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดจนโครงสร้างและแนวทางการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  
  1.3.2 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์ตัวช้ีวัดที่เป็นปัญหาในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า แล้วน ามาสร้างชุดการ
เรียนรู้ 

1.3.3 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างชุดการ
เรียนรู้ เช่น แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เทคนิค วิธีการสร้าง และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชุดการเรียนรู้ 

1.3.4 ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อ
การด าเนินชีวิต ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จากหนังสือแบบเรียนและ
ต าราต่าง ๆ 

1.3.5 ก าหนดส่วนประกอบจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.3.6 สร้างชุดการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด เนื้อหาสาระ เวลา และมีส่วน ประกอบตาม
ทฤษฎี หลักการ ใช้เวลาจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น 6 ช่ัวโมง 

1.3.7 น าชุดการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อขอรับค าแนะน าในส่วนท่ีบกพร่องแล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไขซึ่งผู้เชี่ยวชาญมี ดังนี้ 
   1.3.7.1 นายสมกมล กาญจนพิบูลย์  ต าแหน่ง 
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมและด้าน
เนื้อหา 
   1.3.7.3 นางสาวปาริชาติ โต๊ะเอี่ยม ต าแหน่ง ครู
เช่ียวชาญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นผู้เช่ียวชาญ
ด้านเนื้อหา 
   1.3.7.3 นายสุทัศน์ คงศรี ต าแหน่ง ครูช านาญ
การพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สังกัด เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นผู้เช่ียวชาญ
ด้านเนื้อหา 

 1.3.8 น าชุดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ แล้วน ากลับ  เสนอผู้ เช่ียวชาญเพื่อ
พิจารณาดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ของชุดการเรียนรู้ 
(IOC) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาดังต่อไปนี้ 

 + 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบสามารถวัดได้ตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบสามารถวัดได้ตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 - 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบไม่สามารถวัดได้ตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ผลการพิ จารณ าดั ชนี ค วามสอดคล้ องระหว่าง
จุดประสงค์ของชุดการเรียนรู้ (IOC) พบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปทุก
ข้อ 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินชีวิต 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อ
การด าเนินชีวิต มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 

2.1.1 ลักษณะแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาภูมิศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

2.1.2 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ผู้รายงาน
ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

       2.1.2 .1 ศึ กษาทฤษฎี และวิธีการสร้ าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

        2.1.2.2 วิเคราะห์หลักสูตร ตัวช้ีวัด และ
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีสร้างชุดการเรียนรู้ 

        2.1.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อ 

        2.1.2.4 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับ
ข้อสอบ (IOC) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาดังต่อไปนี้ 
        + 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบสามารถวัดได้ตรง
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
                             0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบสามารถวัดได้ตรง
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
        - 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบไม่สามารถวัดได้ตรง
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ผลการพิจารณาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์กับข้อสอบ (IOC) พบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปทุกข้อ  
   2.1.2.5 น าแบบทดสอบที่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ไปทดลอง
ใช้ กั บ นั ก เรี ย น ช้ั น ป ระถม ศึ ก ษ าปี ที่  5  โร ง เรี ย น อ นุ บ าล
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 44 คน ซึ่งเคยเรียนเนื้อหานี้มาแล้ว  
   2.1.2.7 น าแบบทดสอบจ านวน 20 ข้อ ไปหาค่า
ความเช่ือมั่นทั้งฉบับโดยใช้ค่า KR-20 ของคูเคอร์ ริชาร์ทสัน ได้ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 

2.2 แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการ
เรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 
มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 

2.2.1 ลักษณะแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินชีวิต เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 

2.2.2 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ผู้รายงาน
ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   2.2.2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 

   2.2.2.2 ก าหนดขอบเขตการวัดความสามารถ
ของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ 
   2.2.2.3 สร้างแบบวัดความพึงพอใจมีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 10 ข้อ การให้คะแนนแบบวัด
ความพึงพอใจแบ่งออกเป็นข้อให้คะแนน 5 4 3 2 1 ตามล าดับ 
   2.2.2.4 น าแบบวัดความพึงพอใจเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญชุดเดิมเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
คุณลักษณะที่ต้องการวัด (IOC) ผลการประเมินพบว่าแบบวัดความ
พึงพอใจมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไปจ านวน 10 ข้อ  
   2.2.2.5 ปรับปรุงแก้ ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญแล้วน าแบบวัดความพึงพอใจไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยา สังกัด เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
44 คน 
   2.2.2.6 น าผลการทดลองใช้มาวิเคราะห์หา
มาถึงแรกข้อโดยใช้วิธี ltem Total Correlation ท าการทดสอบนัย
ยะส าคัญทางสถิติเพื่อคัดเลือกข้อความที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยยะส าคัญที่ระดับ .05 พบว่าได้ข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 10 
ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่ 0.551 ถึง 0.845 น าไปใช้จริง
จ านวน 10 ข้อและหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดความพึงพอใจทั้ง
ฉบับวิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคพบว่าได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .9443 
   2.2.2.7 น าแบบวัดความพึงพอใจไปจัดพิมพ์เพื่อ
น าไปสอบถามกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการทดลองต่อไป 
 
5. ผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพล
ต่อการด าเนินชีวติ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติทดสอบที 
และระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบเปรียบเทียบคะแนน
สอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อ
การด าเนินชีวิต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

การ
ทดสอบ 

N คะแนน X  S.D. D D
2 t 

ก่อน
เรียน 

44 20 12.43 2.10 

227 1407 35.58* 
หลัง
เรียน 

44 20 17.59 0.94 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 df = 49 
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 จากตารางที่ 2 แสดงว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 12.43 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
2.10 คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 17.59 
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.94 และผลเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหน่วยการเรียนรู้ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพล
ต่อการด าเนินชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ท่ีเรียนด้วยชุดการ
เรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้
ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินชีวิต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
ตารางที่ 3 

ข้อ ประเด็นทีป่ระเมิน X  S.D. 
ความ
หมาย 

1 ชุดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับ
เนื้อหาที่เรียน 

4.38 0.83 มาก 

2 ชุดการเรียนรู้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนมีความรู้ ใน เนื้ อหา เรื่อ ง 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพล
ต่อการด าเนินชีวิต  

4.40 0.83 มาก 

3 กิจกรรม เน้นผู้ เรียน เป็ นส า คัญ 
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและ
แสดงออก 

4.44 0.81 มาก 

4 ชุดการเรียนรู้ความเหมาะสมกับ
ระดับผู้เรียน 

4.34 0.85 มาก 

5 นักเรียนมีความรับผิดชอบในการ
ท างาน 

4.20 0.88 มาก 

6 ชุ ดก ารเรี ย น รู้ มี ข น าดอั กษ รที่
เหมาะสม ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย 

4.12 0.85 มาก 

7 ชุดการเรียนรู้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนฝึกค้น รวบรวมข้อมูล และ
สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 

4.16 0.87 มาก 

8 ชุ ดก ารเรียน รู้ ท า ให้ นั ก เรีย น มี
ทัศนคติที่ดี ต่อรายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสน าและวัฒ น ธ รรม  ส าระ
ภูมิศาสตร์ 

4.04 0.83 มาก 

9 ชุดการเรียนรู้ท าให้นัก เรียนน า
ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ 

4.06 0.87 มาก 

10 ชุดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนได้ 

4.38 0.83 มาก 

เฉลี่ย 4.25 0.04 มาก 
 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มี

อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 
จากคะแนนเต็ม 5 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 ซึ่งมีรายการที่
นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด (4.44) ข้อ 3 กิจกรรมเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและแสดงออก รองลงมา 
(4.40) ข้อ 2 ชุดการเรียนรู้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
เนื้อหา เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 
และน้อยที่สุด (4.04) ข้อ 8 ชุดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี 
ต่อรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ดังจะ
เห็นได้จาก ตารางที่ 3 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่ วยการเรียนรู้ภู มิศาสตร์
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่มี อิทธิพลต่อการด าเนิน ชีวิต ส าหรับนัก เรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ที่มีต่อการ
เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพล
ต่อการด า เนิน ชีวิต  ส าหรับนัก เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  5              
มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
 
7. อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่ วยการเรียนรู้ภู มิศาสตร์
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่มี อิทธิพลต่อการด าเนิน ชีวิต ส าหรับ นัก เรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังนี้  ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นสื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะให้เกิดการ
เรียนรู้ เข้าใจได้เร็วและชัดเจนให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การใช้ชุดการเรียนรู้ เป็นการน าทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล
มาใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่ต้องค านึงถึงความต้องการ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ตามขั้นตอน ซึ่งผู้เรียนจะมีอิสระในการเรียนตามระดับความสามารถ
ของตนเอง และเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และ
ผู้เรียนกับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว สนุกกับการเรียนท าให้มี
ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อรนุช 
ลิมตศิริ (2551 : 175)[6] ที่กล่าวว่า ชุดการสอนเป็นสื่อที่ช่วยให้
ผู้เรียนได้ตามความสามารถ ความถนัด และช่วยเร้าความสนใจของ
นักเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน ได้แสดงความ
คิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซึ่ง
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ชุดการเรียนเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยน าไปสู่ความส าเร็จของการสอนได้ตาม
เป้าหมายรวมทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของวาสนา  พรมสุรินทร์ 
(2540 : 11)[7] ที่กล่าวว่า  ชุดการสอนเป็นการน าเอาสื่อการสอน
หลาย ๆ อย่างมาสัมพันธ์กันอย่างมีระบบ เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสาระ
ในลักษณะที่สื่อแต่ละชนิดส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มุน สาร
สิน (2558 : 102)[8] ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนรู้ วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผลการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการ
เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพล
ต่อการด าเนินชีวิต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึง
พอใจในการเรียน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ   
กัณฐาภรณ์ พานเงิน (2559 : 92-98)[9] ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากชุด
การเรียนรู้ ใช้แบบการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ซึ่งต้องค านึงถึงความต้องการ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ วิธีการสอนที่เหมาะที่สุดก็คือ การจัดการ
เรียนการสอนรายบุคคลหรือ การศึกษาตามเอกัตภาพและการศึกษา
ด้วยตนเอง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนตามระดับ
สติปัญญาความสามารถและความสนใจ โดยมีครูคอยแนะน า
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม รวมถึงชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น มีความ
น่าสนใจ กะทัดรัด เนื้อหามีความเข้าใจง่าย มีภาพประกอบสวยงาม 
ส่งผลให้ผู้เรียนอ่านแล้วสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ 
  1.1 การสร้างชุดกิจกรรมต้องใช้เนื้อหาสาระ ให้เหมาะสม
กับวัยและระดับช้ัน ไม่ยากซับซ้อนเกินไป เพิ่มค าถามในกิจกรรมทั้ง
ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจในการ
ปฏิบัติกิจกรรม ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด 
  1.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม ครูผู้สอนควรใช้
ค าสั่งอธิบายที่ชัดเจน ให้นักเรียนเข้าใจ ตลอดถึงความรับผิดชอบ
และความซื่อสัตย์ต่อการเรียน 
  1.3 ครูควรจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยการใช้ชุด
การเรียนรู้ ซึ่งจะส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดียิ่งข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
  2.1 ควรท าการพัฒนาชุดการเรียนรู้ประสงค์การเรียนรู้อื่น 
ๆ ต่อไป 
  2.2 ควรเน้นการจัดท าชุดการเรยีนรู้ที่เป็นสื่อผสม และเปิด 
โอกาส ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลจากการใช้แผนภูมคิวามหมาย (Semantic Mapping) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ 2) ศึกษาเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาคณิตศาสตร์ จ านวน 50 คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงซึ่งลงทะเบียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ
การเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ  1) แบบส ารวจความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  2) แบบฝึกทักษะ 3) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนสถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ ค่าเฉลี่ย ผลสรุป
การศึกษาค้นคว้าได้ดังนี้ 1) นักศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษความเข้าใจสูงขึ้นหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการใช้แผนภูมิ
ความหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้น อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) เจตคติต่อการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษโดยรวมของนักศึกษาหลังจากการเรียน อยู่ในระดับดี 
 
ค าส าคัญ: 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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บทน า  

การเรียนภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับนักเรียนไทย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความ
จ าเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดเป้าหมายและกรอบทิศทางในการ
พัฒนาหลักสูตรรวมถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีมาตรฐานความรู้ 
ความสามารถสูงขึ้นก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก กระทรวงศึกษาธิการ [1] 
 การเรียนภาษาใด ๆก็ตาม ทักษะการอ่านถือเป็นทักษะที่ส าคัญ
ของการเรียนรู้ในการรับทราบข้อมูลระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร 
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาสติปัญญาความรู้ ความเข้าใจ เจตคติต่าง ๆ 
สามารถช่วยให้มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตไปสู่สิ่งที่ดี
ที่สุด หรือสามารถกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า การเขียนท่ีดีเป็นผลสืบเนื่อง
จาการอ่านที่ดีด้วยเช่นกัน การที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้าถึงวัตถุประสงค์ของผู้เรียนได้นั้น 
ผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนอย่างดีเสียกอ่น 
เพราะผู้เรียนแต่ละคนมคีวามสามารถทางการรับรู้ที่ต่างกัน ครูผู้สอน
จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ และประเมินสภาพผู้เรียนแล้วจึงเลือกวิธีการ
สอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์
ของผู้เขียนตามที่ผู้สอนสอนบริบทนั้น ๆ ได้ บาบาร่า คอล (Barbara 
Kroll) [2] เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน อาจารย์
ผู้สอนควรมีเป้าหมายในการสอนอย่างชัดเจน เพราะจากการสอนใน
ปัจจุบันพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
ท าให้ไม่สามารถสรุปและจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ อีกทั้ง
นักศึกษาเคยชินกับการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนแปลความหมายเป็น
ภาษาไทยให้ฟังทุกประโยค ซึ่งท าให้ผู้เรียนขาดทักษะด้านการคิด
อย่างเป็นระบบเพราะครูผู้สอนมักเป็นศูนย์กลาง 
 การเรียนการสอนโดยใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic 
Mapping) เป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานทฤษฎีเดิมรวมเข้ากับความ
เข้าใจในการอ่านเป็นการเช่ือมโยงเรื่องราวที่อ่านกับความคิดรวบ
ยอดที่มีอยู่ เดิมปรากฎในรูปแผนภูมิความหมายเป็นรูปธรรมได้
ชัดเจน จากการขับเคลื่อนการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและ
ผู้ เรียนแทนโครงสร้างเนื้อเรื่องที่ศึกษาของ ซิเนทราและคณะ 
(Sinatra) [3] และยังสอดคล้องกับ สุชาย สันติจิตรุ่งเรือง [4] ที่กล่าว
ว่าใช้แผนภูมิเพื่อพัฒนาการเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษนั้น
สามารถกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนใช้องค์ความรู้จากประสบการณ์
เดิมของผู้เรียนเองโดยตรงซึ่งเป็นประโยชน์ด้านการอ่าน โครงสร้าง
ของเรื่องราว ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อีกด้วย  

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนดังกล่าว 
ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน จึง
ได้ศึกษาการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาคณิตศาสตร์ จ านวน 50 คน 

2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มประชากร ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ 
จ านวน 50 คนที่ลงทะเบียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการ
เรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาคณิตศาสตร์ จ านวน 
50 คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ลงทะเบียนในรายวิชา 
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
 
ระยะเวลาในการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการทดลอง ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 2562 ระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 
3 ช่ัวโมง รวมทั้งหมด 24 ช่ัวโมง 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหลักการและแนวคิดทฤษฎีของปีเตอร์สัน 
อ้างใน วีรวรรณ พูนดี [5] ศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แผนภูมิ
ความหมายในการฝึกนักศึกษา ที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับต่ า โดยการฝึกให้นักศึกษาสร้างแผนภูมิความหมายจากบท
อ่าน และค าศัพท์ และการท าการบทสอบก่อนเรียน หลังเรียน ผล
ปรากฏว่า นักศึกษาที่รับการสอนแบบแผนภูมิความหมายมีคะแนน
การอา่นเพื่อความเข้าใจสูงขึ้น ซึ่งปีเตอร์สันได้เสนอวิธีการสอนดังนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอ่าน  
1.1 ความหมายของการอ่าน คือกระบวนการสื่อสารและ

ปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน ผู้อ่านนอกจากจะถอดรหสั
จากค าหรือข้อความแล้วยังต้องมีความเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้เขียนที่ต้องการสื่อ 

1.2 การอ่านเพ่ือความเข้าใจ คือ กระบวนการเกิด
ความหมายของข้อความต่าง ๆ ที่ได้รับจากการอ่านน าไปเช่ือมโยง
กับความรู้และประสบการณ์เดิม 

1.3 องค์ประกอบในการอ่านเ พ่ือความเข้าใจ คือ 
กระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาในขณะที่อ่าน และการเช่ือมโยง
ความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับข้อมูลที่ได้รับ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้
ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1.4 การพัฒนาการอ่าน คือ กระบวนการของการคิดเพื่อท า

ความเข้าใจในความหมายของเนื้อเรื่อง การที่ผู้อ่านจะเกิดความ
เข้าใจในความหมายของเนื้อเรื่องที่อ่านจ าเป็นต้องอาศัย รูปแบบ
พัฒนาการอ่านโดยครูผู้สอนต้องมีส่วนร่วมกับผู้เรียน 

1.5 โครงสร้างข้อความ คือ เนื้อหาหรือบทอ่านที่ผู้เขียน
ต้องการถ่ายทอดและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประโยคโดยใช้ตัว
ช้ีแนะ ผู้อ่านมีความเข้าใจก็จะสามารถอ่านจับใจความส าคัญ ตีความ 
วิเคราะห์เรื่องตามเจตนารมของผู้เขียน และท าให้ผู้อ่านเข้าใจในการ
อ่านเนื้อเรื่องได้ดียิ่งข้ึน 
   2.  แผนภูมิความหมาย  
   2.1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนภูมิความหมาย  คือ 
ข้อมูลข่าวสาร ความคิด หรือความทรงจ า ที่รับจากเซลล์ประสาท
หนึ่งไปยังเซลล์ประสาทหนึ่งจึงท าให้เกิดทางเดินของแม่เหล็กไฟฟ้า
ทางชีวเคมี เรียกว่าร่องรอยความทะนงจ าหรือแผนภูมิความหมาย 
เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างที่เกิดขึ้นภายในสมองเปรียบ
เหมือนกระจกท่ีสะท้อนออกมา 
   2.2 ความส าคัญของแผนภูมิความหมาย คือ แผนภูมิหรือ
โครงร่างที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของใจความและรายละเอียด
ในบบอ่าน 
   2.3 ประเภทของแผนภูมิความหมาย มีดังนี้ การคิดแบบ
อุปมาอุปมัย การคิดระบบเชิงพลวัด และการคิดแบบสูงต่ า 
   2.4 ขั้นตอนการใช้แผนภูมิความหมาย ได้แก่ ก าหนด
เป้าหมาย ตั้งค าถาม ระดมค าถาม อภิปายผล และเช่ือมโยงค าตอบ
จากการอภิปายผล 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

1) แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
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 จ านวน 35 ข้อ ก าหนดการให้
ค่าคะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน 
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แบบฝึกทักษะโครงสร้างแผนภูมิความหมาย และตัวช้ีแนะใน
การเช่ือมโยงความเข้าใจในการอ่านเนื้อเรื่องและบทความขั้นตอน
การสร้างดังนี้ 
 1.1 ศึกษาหนังสือที่นักศึกษาใช้เรียน เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา และ
การจัดเรียงล าดับเนื้อหา 

 1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลักการ
และการสร้างแบบฝึกทักษะ 
 1.3 สร้างแบบฝึกทักษะจากโครงสร้างแผนภูมิความหมาย และ
ตัวช้ีแนะในการเช่ือมโยงความเข้าใจในการอ่านเนื้อเรื่องและ
บทความ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  1.4 ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านด้านการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมกับเนื้อหา 
  1.5 ปรับปรุงเนื้อหาตามที่ได้รับค าแนะน า 
 1.6 น าแบบฝึกทักษะที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
     2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้  
        2.1 ศึกษาหลักการและเทคนิคในการสร้างแบบทดสอบจาก
เอกสารการวัดและประเมินผลต่าง ๆ 
        2.2 สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่ง
มีลักษณะเป็น ปรนัย จ านวน 35 ข้อ ก าหนดการให้ค่าคะแนน ตอบ
ถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน  
  2.3 ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านด้านการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมกับเนื้อหา 
  2.4 ปรับปรุงเนื้อหาตามที่ได้รับค าแนะน า 
 2.5 น าแบบฝึกทักษะที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
  3. แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษ   
 3.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
 3.2 สรา้งแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 10 ข้อลักษณะของแบบส ารวจเป็นแบบ
แระมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อวัดความคดิเห็นของ
ผู้เรยีนที่มีต่อภาษาอังกฤษ โดยใช้มาตราประมาณค่า 5 ระดับ ดังน้ี 
  5 หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
 3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
 2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย 
 1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การหาค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติก่อนและหลังเรียน
ภาษาอังกฤษ 
 2) วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยน าข้อมูลมาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และทดสอบ
ความแตกต่างของแบบทดสอบก่อนและหลังการทดลองโดยใช้  t – 
test แบบ Dependent 
 
 
 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ผู้วิจัยได้ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ ที่ใช้ในการทดลอง2. 

ผู้วิจัยทดสอบนักศึกษาก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา 

3. ผู้วิจัยด าเนินการสอนโดยอธิบายโครงสรา้งแผนภมูิความหมาย 
และตัวช้ีแนะในการเช่ือมโยงความเข้าใจในการอ่านเนื้อเรื่องและ
บทความ โดยใช้รูปแบบการทดลองวัดก่อนและหลังการทดลอง  

 4. ทดสอบนักศึกษาหลังการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดียวกันกับการวัดผลก่อนการเรียน 

5. ท าการรวบรวม แบบประเมินเจตคติของนักศึกษา และ
วิเคราะห์ข้อมูล   

 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้สามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการการเปรยีบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียน ผลแสดงไว้

ในตารางที่ 1 
  
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน 

ผลการทดลอง N �̅� S.D. t df p 
ก่อนการทดลอง 50 9.18 2.08 8.48** 19 .000 
หลังการทดลอง 50 18.62 3.54 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนภูมิความหมายของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
หลังการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง 9.18 และหลังการทดลองเป็น 18.62 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9.44 และเมื่อพิจ ารณา
คะแนนความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษรายบุคคล พบว่านักศึกษาทุกคนมีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นหลังการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามที่สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

ความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับความคิดเห็น การแปลผล 
�̅� S.D. 

1.วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เรียนสนุก 4.26 0.45 เห็นด้วย 
2. ข้าพเจ้าสามารถสร้างแผนภมูิความหมายแบบต่างจากเรื่องที่อ่านได้ 4.29 0.46 เห็นด้วย 
3.ข้าพเจ้าสามารถเขียนใจความส าคัญที่อ่านลงในแผนภูมิความหมาย
ได ้

4.32 0.48 เห็นด้วย 

4.การอภิปายเป็นกลุ่มสามารถใหข้้าพเจ้าสรา้งแผนภมูิความหมายได้ 4.26 0.45 เห็นด้วย 
5. การใช้แผนภูมิความหมายเป็นท าสิ่งให้ข้าพเจ้าจ าเนื้อเรื่องไดด้ ี 4.26 0.45 เห็นด้วย 
6. แผนภูมิความหมายสามารถช่วยให้เห็นถึงความสมัพันธ์ของ
ข้อความต่าง ๆ 

4.53 0.51 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

7.การเรียนไวยากรณเ์ป็นสิ่งที่จ าเป็น 4.44 0.50 เห็นด้วย 
8.การพัฒนาการอ่านโดยใช้แผนภมูิความหมายเปดิโอกาศให้ข้าพเจา้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนการสอนไดเ้ป็นอย่างดี 

4.44 0.50 เห็นด้วย 

9.การพัฒนาการอ่านโดยใช้แผนภมูิความหมายช่วยให้ข้าพเจ้าสนุกกับ
การเรยีน 

4.38 0.49 เห็นด้วย 

10. ข้าพเจ้าสามารถน าแผนภูมิความหมายไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา
อื่น ๆ ได ้

4.47 0.51 เห็นด้วย 

ค่าเฉลี่ย 4.37 0.35 เห็นด้วย 
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จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่านักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า แผนภูมิความหมายสามารถช่วยให้เหน็ถึง

ความสัมพันธ์ของข้อความต่าง ๆ  ( �̅� = 4.53, S.D. = 0.51) ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นได้ว่า การพัฒนาการอ่านโดยใช้แผนภมูิความหมายเปิด
โอกาศให้ข้าพเจ้ามสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนการสอนได้เป็นอย่างดี (�̅� = 4.44, S.D. = 0.50) และ การเรียนไวยากรณ์เป็นสิ่งที่จ าเป็น 
(�̅� = 4.44, S.D. = 0.50)  

อภิปรายผล  
จากการศึกษาการ ใ ช้แผนภูมิ ความหมาย เพื่ อพัฒนา

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในครั้งนี้
ผลการวิจัยพบว่า  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจโดยใช้แผนภูมิความหมายของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สูงขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0 .01 และ ค่ า เฉลี่ ย เจตคติของนักศึกษาที่มี ต่อการ เรียน
ภาษาอังกฤษ (�̅� = 4.37) เนื่องจากผลการใช้แผนภูมิความหมาย
เพื่อพัฒนาสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซึ่งคะแนนที่ได้นี้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อันเนื่องมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. นักศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษความ
เข้าใจสูงขึ้นหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการใ ช้แผนภูมิ
ความหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจสูงขึ้น อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่ ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของบอนด์และทิงเกอร์  (Bond, G.L) 
[6] ที่กล่าวว่าการที่จะเกิดความเข้าใจในการอ่านเป็นอย่างดี ผู้อ่าน
ต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะและโครงสร้างของข้อความ รวมทั้ง
สัญญาณค าที่ปรากฏในข้อความซึ่งสอดคล้องกับความคิดของเพรส
เพย์ (Pressley) [7] ว่าการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจควรฝึกให้รู้จัก
สัญญาณค าของโครงสร้างข้อความแต่ละประเภท ช่วยให้นักเรียน
เข้าใจและสามารถเข้าใจความหมายจากสิ่งที่อ่านตรงความหมายที่
ผู้เขียนตรงตามประสงค์ที่ให้ไว้ในเนื้อเรื่องหรือบทเรียนที่อ่าน และ
สอดคล้องทิศนา แขมมณี [8] ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ที่สมาชิกเข้าไป
มีส่วนร่วมในการกระท า กิจกรรมร่วมกันเพื่อได้รับความรู้อย่าง
กว้างขวางเป็นการพัฒนาตนเอง ซึ่งประโยชน์ในการที่จะก่อให้เกิด
พฤตกรรมกล้าแสดงออก และพิมเนตร เทพปัญญา [9] ได้ศึกษา 
การ ใ ช้กิ จกรรมผั งสั มพันธ์ ทา งคว ามหมาย เพื่ อ เ พิ่ ม พู น
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการจ า
ค าศัพท์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กล่าวว่า ความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนเพิ่มขึ้นหลังจากเรียนโดยใช้
กิจกรรมผังสัมพันธ์ทางความหมายจากระดับที่ไม่ผ่านเป็นดีปาน
กลาง 

2. เจตคติต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เจตคติต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู่ในระดับดี โดยล าดับแรกได้แก่ 
ข้าพเจ้าคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย ล าดับต่อมาคือการเรียน
ไวยากรณ์เป็นสิ่งที่จ าเป็น และล าดับสุดท้ายที่นักศึกษามีเจตคติทีด่ี
คือ ข้าพเจ้ากล้าพูดตอบโต้โดยใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับ
สุธามาศ คชรัตน์ [10] ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่องการ การพัฒนา

ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกสัทอักษร
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ชุดฝึก
ทักษะอยู่ในระดับมาก 

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจึงพอสรปุได้ว่า การใช้แผนภูมิ
ความหมาย (Semantic Mapping) เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
สาขาคณิตศาสตร์ จะช่วยท าให้นักศึกษามีความสามารถในการ
อ่านได้อย่างถูกต้อง มีการพูดโตต้อบได้อย่างมั่นใจ สนุกสนาน 
บรรยากาศในห้องเรียนไม่ตึงเครียด และสามารถน าความรู้ที่ไดไ้ป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 

สรุปผลการวิจัย   
      จากการศึกษา การใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีที่  2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  พบว่านักศึกษามี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษความเข้าใจสูงขึ้นหลังจาก
ได้รับการจัดกิจกรรมการใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้น อย่าง
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ เจตคติต่อการเรียนอยู่ในระดบั
ดี  จากการวิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนนั้น
แสดงให้เห็นว่านักศึกษาบางคนยังไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษ หรือมีพื้นฐานความรู้มาบ้างแต่ยังขาดทักษะการ
น าไปใช้ และการอ่านตามระดับความยากง่ายของแบบฝึกหัดใน
หนังสือที่มีระดับไม่เท่ากัน แต่หลังจากนักศึกษาได้เรียน ได้ท า
กิจกรรมและท าแบบฝึกหัดเพิ่มเติมท าให้นักศึกษามีความรู้เพิ่ม
มากขึ้นและสามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้น
ถึ งแม้ ว่ าจะมีนั กศึ กษาบางคนที่ มี ค่ าคะแนนจากการท า
แบบทดสอบไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนั้นก็อาจเป็นเพราะว่านักศึกษายัง
ขาดความต่อเนื่องในการท าความเข้าใจและอีกสาเหตุจากการ
สอบถามโดยตรงจากนักศึกษาท าให้ผู้วิจัยได้พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า
นักศึกษาไม่ได้กลับไปทบทวนและท าความเข้าใจเพิ่มเติมนอก
ห้องเรียนดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าปัญหานี้ควรจะน าไปพัฒนาใน
ครั้งต่อไป 
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ข้อเสอแนะ  
  1. ควรท าการวิจัยการสร้างแผนภูมิความหมาย ตามทความคิด
สร้างสรรค์อย่างอิสระของผู้เรียน โดยน าแผนภูมิความหมายที่
ผู้สอนก าหนดให้ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของผู้เรียน  
  2. ควรท าการวิจัยการใช้แผนภูมิความหมายต่อผู้เรียน 3 กลุ่ม
จากจ านวนนักเรียนในห้องเรียนเดียวกันโดยแบ่งระดับของผู้เรียน
จาก กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เพื่อส่งเสริมความคิด
และความเข้า ใจในการอ่านภาษาอั งกฤษของผู้ เรียนให้มี
ประสิทธิภาพในด้านการด้าน การวิเคราะห์ และเขียนสูง  
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเรื่องขนมจากกล้วยน้้าว้า 

Learning Achievement of Matthayom Suksa 2th Students Trough Learning 
Activity Package on Title “Sweet from Kluai Namwa”. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องขนมจากกล้วยน้ าว้า ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โดยเน้นการน าเอาภูมิปัญญาเกี่ยวกับการท าขนมจากกล้วยน้ าว้าซึ่งเรียกว่า “ขนมกล้วย” ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์เข้ากับเนื้อหาของ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเคมี ชีววิทยา ของโรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดเป็น
กิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมสวัสดีกล้วยน้ าว้า กิจกรรมมีอะไรในกล้วยน้ าว้า และกิจกรรมขนมกล้วยน้ าว้า ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์กระบวนการและผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 84.22/80.53 และ
นักเรียนท่ีผ่านการเรียนด้วยชุดกิจกรรมขนมกล้วยน้ าว้ามีพัฒนาการหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ส าหรับผลความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องขนมกล้วยน้ าว้าพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากที่สุด 
 
ค้าส้าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2, ชุดกิจกรรมการสอนเรื่องขนมกล้วยน้ าว้า 
 

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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1. บทน้า 
 แต่เดิมนั้นปัญหาของการศึกษาไทย จะเป็นการเน้นการสอนโดย
ใช้เนื้อหาที่ถูกก าหนดจากส่วนกลาง ซึ่งจะมีกรอบการจัดการเรียน
การสอนที่แน่นอน ต่อมาจึงได้มีแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยให้แต่
ละโรงเรียนได้สามารถปรับรูปแบบหรือจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ของตนเองขึ้นเพื่อท าให้นักเรียนในโรงเรียนท่ีมีความแตกต่างกันด้วย
บริบทของพื้นที่  ได้เรียนจากสภาพจริงของโรงเรียนและชุมชน
ท้องถิ่นของตน แต่แม้จะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางของการจัดการ
เรียนการสอนดังกล่าว แต่ก็ยังคงพบว่านักเรียนยังคงมีปัญหา
เกี่ยวกับการเรียนบางรายวิชาเช่นในกลุ่มของสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
มักจะเป็นรายวิชาที่เน้นการใช้เนื้อหาจ านวนมาก ตลอดจนความ
ซับซ้อนของวิทยาศาสตร์ ท าให้เป็นรายวิชาที่นักเรียนไม่ชอบเรียน 
เนื่องจากไม่เห็นภาพจริงๆของสิ่งที่ตนเรียนอยู่ อีกทั้งหลายๆโรงเรียน
ก็ประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ และสื่อต่างๆที่จะสร้างความ
เข้ า ใ จ ใ น เนื้ อ ห า ที่ เ รี ย น ไ ด้ [1] แ ม้ ว่ า ท า ง รั ฐ บ า ล โ ด ย
กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  (สสวท.) จะได้มีการสนับสนุนการจัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ เช่นสะเต็มศึกษา หรือการพัฒนาการ
จั ด ก าร เรี ย น การสอน ส าห รับ ศ ตวรรษที่  2 1  เผ ยแพ ร่ แ ก่
สถาบันการศึกษาต่างๆ โรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา แต่สิ่ง
ส าคัญคือการใช้บริบทของพื้นที่มาสร้างเป็นสื่อการเรียนการสอน น้ัน
ยังคงมีการน ามาใช้กันยังไม่แพร่หลาย 
 งานวิจัยนี้จึงได้มีแนวคิดที่จะบุรณาการเอาความรู้เกี่ยวกับกล้วย
น้ าว้า ซึ่งเป็นผลไม้ที่ปลูกในชุมชน และถูกน ามาใช้เป็นสิ่งอุปโภค
บริโภคมาระยะเวลานานในสังคมไทย โดยเฉพาะพื้นที่อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการปลูกกล้วน าว้า และน าส่วนต่างๆมา
ใช้ประโยชน์ เช่นการท าเป็นขนมรับประทานเป็นต้น ซึ่งในกล้วย
น้ าว้าจะมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต 
ตลอดจนแร่ธาตุชนิดต่างๆ ถือเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ 
การท าขนมจากกล้วยน้ าว้าจะเป็นการน าเอาเนื้อของกล้วยน้ าว้าสุก
มาขย าให้เนื้อกล้วยเละ จากนั้นมีการเติมแป้งข้าวเจ้า และน้ ากระทิ
ลงไป แล้วน าไปนึ่งให้สุก เป็นขนมที่รับประทานได้ง่ายราคาไม่แพง 
ซึ่งการน าเอาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกล้วยน้ าว้า และขนมจากกล้วย
น้ าว้ามาสร้างเป็นชุดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น อยู่บนแนวคิดที่
ต้องการจะให้นักเรียนได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีและ
ชีววิทยา ผ่านกิจกรรมที่สร้างขึ้น เห็นประโยชน์และคุณค่าของสิ่งที่มี
อยู่ในท้องถิ่นของตน และมีการเรียนการสอนที่สนุกไม่น่าเบื่อผ่าน
กิจกรรมต่างๆที่สร้างขึ้น ได้เห็นผลการทดลองที่เป็นจริง ท าให้เกิด
ความรู้ที่ถาวร เกิดความรักในท้องถิ่นของตนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
เรื่องขนมจากกล้วยน้ าว้า ที่มีประสิทธิภาพเป็น ไปตามเกณฑ์ 
สามารถน าไปใช้ได้จริงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 75/75 

 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องขนมจากกล้วยน้ าว้า 
 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนการสอนเรื่องขนมจากกล้วยน้ าว้า 
 
3. วิธีด้าเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) กลุ่มทดลอง : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเชตุพน
ศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 25 คน 
 2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนโรงเรียนสันทราย โดย
เลือกกลุ่ทตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 ห้อง 
20 คนโดยวิธีจ าเพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นห้องเรียนท่ีนักศึกษาของ
ผู้วิจัยฝึกสอนปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อให้สามารถใช้ช่ัวโมงสอนในการ
ท าการวิจัยได้ 
 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1) ตัวแปรต้น : ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
 2) ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจของ
ผู้เรียนภายหลังจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยทางการศึกษา โดยจะประกอบด้วย
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลดังนี้ 
 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 2 แผนได้แก่ แผนเรื่อง
ส่วนประกอบของพืช สารอาหาร 
 2) ใบความรู้ 2 ชุดคือใบความรู้เรื่องส่วนประกอบของพืช และ
ใบความรู้เรื่องสารอาหาร 
 3) ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งเป็นใบกิจกรรมและใบงาน 
จ านวน 3 ชุด ได้แก่ 
  3.1) ใบกิจกรรมและใบงานเรื่อง “รู้จักกับกล้วยน้ าว้า”โดย
เนื้อหาจะเน้นส่วนประกอบของพืช โดยจะเป็นเรื่องส่วนต่างๆของต้น
กล้วยน้ าว้า (อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของพืช) 
  3.2) ใบกิจกรรมและใบงานเรื่อง “มีอะไรในกล้วยน้ าว้า” 
โดยจะเป็นกิจกรรมส าหรับการทดลองสารอาหารในกล้วยอย่างง่าย 
(อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสารอาหาร) 
  3.3) ใบกิจกรรมและใบงานเรื่อง “ขนมกล้วยน้ าว้า” โดย
จะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนท าขนม โดยครูจะสอนวิธีและหลักการ
ของการท าให้นักเรียน แล้วให้นักเรียนลองท าด้วยตนเอง พร้อมกับ
สามารถการปรับสูตรได้ เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนสัดส่วนและชนิด
ของแปง้จะมีผลต่อขนมที่ได้อย่างไร 
 4) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน มีจ านวน 2 ชุดส าหรับ 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบเลือกตอบจ านวนชุดละ 10 ข้อ 
 5) แบบทดสอบหลังจากเรียนผ่านทั้ง 2 แผนการจัดการเรียนรู้
แล้ว เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบจ านวน 30 ข้อ 
 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จ านวน 5 ข้อ 
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 ในการด าเนินการวิจัย มีขั้นตอนคือศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา 
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เรื่อง
พืช และเรื่องสารอาหาร จากนั้นสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และชุด
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย โดยก าหนดวัตถุประสงค์
ของแผน (KPA) ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 ชุด โดยในแต่ละ
ชุดจะประกอบด้วยใบกิจกรรม และใบงาน ตลอดจนจัดท า
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจส าหรับนักเรียนขึ้น แล้วน าทั้งหมดไปประเมินค่าดัชนี
ความสอดคล้องจากผู้เช่ียวชาญ (IOC) เมื่อประเมินแล้วจะน าผลที่
ได้มาปรับปรุง แล้วจึงน าชุดกิจกรรมที่ได้สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับ
นักเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการ
เลือกห้องเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 แบบเจาะจงจ านวนนักเรียน 
25 คน จากนั้นน าผลที่ได้มาประเมินความเหมาะสมของการน าใช้
จริงตลอดจนกิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และแบบวัด
ต่างๆที่ได้สร้างขึ้น น ามาหาความยากง่าย อ านาจจ าแนกของแบบวัด 
ค่าความเช่ือมั่น(Reliability) ของแบบทดสอบ ซึ่งงานวิจัยนี้ ได้
เลือกใช้ค่า KR-20 ของครูเดอร์-ริดชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) 
ส่วนแบบสอบถามความพึงพอใจผู้วิจัยได้ให้ผู้ เช่ียวชาญท าการ
ประเมินความสอดคล้องแล้วท าการปรับปรุงให้เหมาะสม 
 ภายหลังจากการเก็บข้อมูลกับกลุ่มทดลองแล้ว ก็ได้มี การ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรยีนรู้ กิจกรรม ตลอดจนแบบวัดต่างๆ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อให้มีความเหมาะสม สมบูรณ์ 
สามารถน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้จริง ก็ ได้น าเอาเครื่องมือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมต่างๆ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จ านวน 20 
คน 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง จะ
ถูกน ามาประเมินค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ (E1/E2) โดยตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 75/75 และค่าผลสัมฤทธิ์ซึ่ง
จะเป็นการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนโดยใช้
ค่าสถิติ t-test ตลอดจนคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 
4. ผลการวิจัย 
 ในการสร้างเครื่องมือส าหรับการจัดการเรียนการสอน อันได้แก่
แผนการจัดการเรียนการสอน และชุดกิจกรรม เมื่อน าไปใช้กับกลุ่ม
ทดลอง พบว่าบางขั้นตอนของกิจกรรมใช้เวลานานเกินไป เช่นใน
กิจกรรมที่ให้นักเรียนลงพื้นที่รอบๆโรงเรียนซึ่งมีต้นกล้วยอยู่ เพื่อให้
ได้เห็นส่วนต่างๆจากต้นจริงๆ พบว่าใช้เวลาค่อนข้างมาก ครูจึง
จ าเป็นต้องกระชับเวลาให้น้อยลง และยังพบว่าบางกิจกรรมเช่นการ
ท าขนมกล้วยมีตัวแปรมากเกินไป คือชนิดของแป้งที่ใช้คือให้นักเรียน
เลือกชนิดได้ทั้งสองชนิด แป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้ามาผสมกัน
และปรับสัดส่วนได้เอง ท าให้ใช้เวลานานเกินไป ผู้วิจัยจึงได้ปรับให้
เลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ปรับปริมาณในการผสมได้เท่านั้นเป็นต้น 

 นอกจากนี้แล้วผลการศึกษาแบบวัดก่อนและหลังเรียนทั้งสองชุด
จ านวนรวม 20 ข้อพบว่ามีค่าของความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2 – 
0.8 ส าหรับข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก็มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2 
– 0.8 เช่นกัน และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ KR-20 อยู่ที่ 
0.80 จึงสามารถน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 
 เมื่อน าเอาชุดกิจกรรมการเรยีนการสอนเรือ่งขนมจากกล้วยน้ าว้า
ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขจากลุ่มทดลองมาใช้กลับกลุ่ตัวอย่างแล้วได้
ผลการวิจัยดังนี้  
 
 4.1) การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่สร้างขึ้นจะใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการ/ผลลัพธ์ (E1/E2) พบว่าคะแนนของนักเรียนใน
การท ากิจกรรมต่างๆนั้นมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 84.22 แสดงดังตารางที่ 1 
  
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ใบงานที่ 1 

(15 คะแนน) 
ใบงานที่ 1 
(15 คะแนน) 

ใบงานที่ 1 
(15 คะแนน) 

 

คะแนนเฉลี่ย 
(20 คน) 

12.8 12.4 12.7  

ร้อยละเฉลี่ย 85.33 82.67 84.67 84.22 
 
 และเมื่อหลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมทั้งหมดที่ได้สร้างขึ้น 
นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยของการท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์อยู่ที่  
80.53 คะแนน ดังนั้นจึงสรุปว่าค่า E1/E2 ของนักเรียนที่ผ่านการ
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องขนมจากกล้วยน้ าว้า
เท่ากับ 84.22/80.53 สูงกกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 75/75  
 
 4.2) การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน (pre-post 
test) 
 การเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและหลังเรียนของแบบทดสอบที่
ได้ท าขึ้นจ านวน 2 ชุดๆละ 10 ข้อ โดยชุดแรกจะเป็นเรื่อง
ส่วนประกอบของพืชส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้แรกคือ 
“ส่วนประกอบของพืช” และชุดที่สองจะเป็นเรื่อง “สารอาหาร” 
โดยแบบทดสอบแต่ละชุดจะให้นักเรียนท าก่อนเรียน และหลังเรียน
ในแต่ละแผน จากนั้นน าเอาคะแนนก่อนเรียนของทั้งสองแผนมา
รวมกัน และเทียบกับคะแนนหลังเรียนของทั้งสองแผนรวมกัน ผล
การศึกษาเป็นดังตาราง 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียน 
กลุ่ม
ตัวอย่าง 

N ค่าเฉลี่ย SD. t p 

ก่อนการใช้ 20 10.90 3.45 7.375 <.0001 
หลังการใช้ 20 16.98 1.30 
ระดับนัยส าคัญ .01 
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 เมื่อน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบด้วยค่าสถิติ 
t-test พบว่าได้ค่า t เท่ากับ 7.35 ที่ระดับนัยส าคัญ .01 เมื่อเทียบ
กับตารางค่าสถิติ t แล้ว พบว่าค่าที่ได้แสดงให้เห็นว่าหลังใช้ชุด
กิจกรรมสะเต็มศึกษาที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 4.3) ผลการศึกษาความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเรื่องขนมจากกล้วยน้ าว้าท่ีได้สร้างขึ้น พบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนความพึงพอใจในด้าน
ต่างๆ เช่นความเหมาะสมของกิจกรรม ระยะเวลาที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม ตลอดจนความรู้สึกเกี่ยวกับความชอบ ความสนุกสนานของ
กิจกรรม การเล็งเห็นประโยขน์จากความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรม 
การเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ 
อยู่ท่ี 4.78 โดยมีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนการสอนเรื่องขนมจากกล้วยน้ าว้า 
รายการประเมิน เฉลี่ย SD. แปลผล 
1. กิจกรรมมีความสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ 

4.64 0.63 ดีมาก 

2. ระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมมี
ความเหมาะสม 

4.83 0.69 ดีมาก 

3. กิจกรรมการเรียนรู้มีความ
สนุกสนาน 

4.85 0.68 ดีมาก 

4. กิจกรรมที่ได้เรียนไปสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 

4.92 0.57 ดีมาก 

5. นักเรียนมีความสนุกกับการ
เรียนในบทเรียนนี้ 

4.67 0.74 ดีมาก 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นว่างานวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง
องค์ประกอบของพืช และสารอาหาร โดยในส่วนของแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ถูกสร้างขึ้นจะสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด
ช่วงช้ันของหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน โดยในกิจกรรม “รู้จัก
กับกล้วยน้ าว้า” จะเป็นการให้นักเรียนได้ลงไปสัมผัสกับต้นกล้วย
น้ าว้า เพื่อให้เห็นถึงส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งในใบกิจกรรมจะให้
นักเรียนได้ตอบค าถาม และวาดภาพเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆที่
สอดคล้องกับใบความรู้ ตลอดจนได้มีการสอดแทรกเรื่องราวของ
กล้วยน้ าว้าในการน ามาใช้ด้านต่างๆในชุมชน เช่นท าบรรจุภัณฑ์
ส าหรับอาหาร การใช้ต้นกล้วยในการท ากระทง หยวกกล้วย ปลี
กล้วย ซึ่ งสามารถน ามาท าเป็นอาหารรับประทานได้  รวมทั้ ง
สรรพคุณทางยา ซึ่งจะท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของกล้วยน้ าว้าที่
ปลูกในชุมชน และเมื่อเข้าสู่แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 เรื่อง
สารอาหาร ในกิจกรรมแรกของแผนนี้จะเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้

เกี่ยวกับการวิเคราะห์สารอาหารในกล้วยอย่างง่าย เช่นการทดสอบ
แป้งเปรียบเทียบกันระหว่างกล้วยดิบ กล้วยห่าม และกล้วยสุกว่ามี
ปริมาณแป้งต่างกันหรือไม่ สัมพันธ์กับรสหวานที่ชิมได้หรือไม่ การ
ตรวจสอบไขมันโดยการถูกับกระดาษ และการหากากใยโดยการ
น ามาเผาอย่างง่าย เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ของกล้วยน้ าว้า จากนั้น
จะเป็นการท ากิจกรรมที่ 2 ในแผนนี้ คือการให้นักเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการท าขนมกล้วยน้ าว้า ซึ่งจะน ากล้วยน้ าว้ามาบดและขย า
ให้เละ เติมน้ าตาล กะทิ และแป้งข้าวเจ้าเป็นหลัก แต่ในงานวิจัยนี้
จะมีการน าเอาแป้งข้าวเหนียวมาให้นักเรียนทดลองท าด้วย หลังจาก
ที่ครูสอนเกี่ยวกับการท าขนม และสาธิตเบื้องต้นให้นักเรียนเห็นแล้ว 
จะให้นักเรียนได้ทดลองท าด้วยตนเอง โดยสามารถปรับสูตรและ
ส่วนผสมเองได้ ซึ่งกระบวนการท านี้จะคล้ายกับการท ากิจกรรมสะ
เต็มศึกษา เมื่อนึ่งออกมาจะให้แต่ละกลุ่มตรวจสอบเนื้อสัมผัสและ
รสชาติของขนมที่ได้ และให้ลองปรับสูตรและท าอีกครั้ง จากนั้นจึง
ให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอวิธีการท าของตนเองและบอกถึงคุณค่า
ทางอาหารของขนมที่ตนท าข้ึน และตอบค าถามในใบงาน 
 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้จะพบว่า
ผลการท ากิจกรรมของนักเรียนจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 84.22 และ
ภายหลังจากการเรียนโดยใช้แผนจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 แผน จะให้
นักเรียนได้ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จ านวน 30 ข้อ พบว่า
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนอยู่ที่ 80.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 
75/75 ทั้งนี้ จะเห็นว่าคะแนนที่ได้แสดงให้เห็นถึงความคงทนของ
การเรียนรู้ คือระหว่างเรียนนักเรียนมีคะแนนในการท ากิจกรรมสูง 
และภายหลังจากที่ เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้น ก็ยังคงมี
คะแนนในการท ากิจกรรมที่สูงด้วยเช่นกัน แสดงให้ เห็นว่าชุด
กิจกรรมที่ได้สร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้
จริง และเมื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีรับการสอน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องขนมจากกล้วยน้ าว้า พบว่า
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพสุ ปราโมกข์ชน และคณะ [2 - 3] ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้น
การศึกษาทดลองที่เห็นสภาพจริง การที่ก าหนดให้นักเรียนสามารถ
ปรับปรุงสูตรขนมของตนได้เอง จะท าให้เกิดความรู้สึกท้าทาย และ
ความอยากลองอยากรู้ซึ่งเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งของเด็กนักเรียน
สมัยใหม่ และเมื่อเห็นผลจากการท ากิจกรรมของตนเอง ประกอบกับ
การอธิบายของครู จะท าให้นักเรียนเกิดความจ าแบบฝังใจ  การที่
นักเรียนในกลุ่มได้มีการระดมความคิดในการท าขนมสูตรต่างๆ นั้น
ย่อมก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางอ้อมน าความรู้ประกอบกับ
ประสบการณ์ของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และเติมเต็ม
ความรู้ให้กันและกันได้ ยังส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการ
วิพากย์วิจารณ์ (Capon and Kuhh [4] และจิราภรณ์ พรมสืบ[5]) 
การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงนั้น ยังท าให้ความรู้ที่เกิดขึ้นถูกจดจ าได้
ดีขึ้น มากกว่าการใช้การเน้นท่องจ าแต่เพียงอย่างเดียว และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของน้ าฝน เบ้าทองค า และ กฤษณา ปิ่นป้อง 
[6] ซึ่งกล่าวว่าการความสามารถและความต้องการของผู้เรียนโดยใช้

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

24 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

กิจกรรมการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และชีวิตประจ าวันท าให้
เกิดความสมบูรณ์ทั้งทั้งด้านความรู้ทักษะและคุณธรรมจริยธรรมการ
สอนแบบบูรณาการจะท าให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ รู้จักแสวงหาความรู้และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ส่งเสริมการ
ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะรู้จักการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ
เห็นคุณค่าของตนเอง บทบาทของครูจะกลายเป็นผู้อ านวยการ
เรียนรู้ ปูพื้นฐานที่จ าเป็น และคอยควบคุมให้กระบวนการเรียนรู้อยู่
ในกรอบของทฤษฎี หลักการ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ที่
เหลือจะเป็นการให้นักเรียนออกแบบการจัดการ การหาความรู้ และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งภพ เลาหไพบูลย์ [7] ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าการสอน
แบบสืบเสาะเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเองเป็นการท าให้นักเรียนได้มี
การจัดระบบความคิดก่อให้เกิดความรู้ที่คงทนจากการได้ศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเองอีกด้วย 
 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ได้ยืนยันชัดเจนเกี่ยวกับ
เจตคติที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องขนม
จากกล้วยน้ าว้า ว่านักเรียนมีความสนุกสนานท่ีไดเ้รียนพร้อมการเล่น 
ลดความน่าเบื่อในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 
 ดังนั้น สรุปว่าชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องขนมจากกล้วน
น้ าว้าที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้นสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้จริง ท าให้นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ควรมีการน าเอาแนวทางในการท ากิจกรรมการเรียนาก
รสอนนี้ไปใช้กับหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ หรือในสาระวิชาอื่นๆ เพื่อเป็น
การพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 5.2  หากมีการน าไปใช้ในโรงเรียนอื่น ซึ่งอาจมีบริบทของพื้นที่ๆ
แตกต่างกัน จ าเป็นต้องพิจารณาถึงเนื้อหาสาระที่จะเลือกมาใช้หรือ
อาจเป็นการศึกษาในภูมิปัญญา หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆได้ 
 5.3 เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนท า
กิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมการท าขนม ท าให้การรักษาเวลาท าได้
ล าบาก ผู้สอนจ าเป็นต้องมีการควบคุมการใช้เวลาอย่างเคร่งครัด 
และพยายามกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนท ากิจกรรมร่วมกัน 
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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาส าหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย  
ด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตาม มคอ.3 เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการ
ช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยง 2) เพื่อศึกษาผลของการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา ตัวแปรต้น 
คือ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการช้ีแนะและการเป็นพี่ เลี้ยง ตัวแปรตาม คือ องค์ประกอบของแผนจัดการเรียนรู้
เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยง ผลการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยของ
นักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีเรียนวิชาการจัด
ประสบการณ์วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสะเต็มศึกษาด้วย
กระบวนการช้ีแนะและการเป็นพี่ เลี้ยง  รายวิชาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย แบบประเมินการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณา  ผลการวิจัยพบว่า 1.
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตาม มคอ.3 เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง มี 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) การสืบค้น 
2) การสร้างค าถาม 3) การร่างแบบ 4) การสร้างสิ่งประดิษฐ์และน าเสนอ 5) การทบทวนและสะท้อนผล และ 6) การเช่ือมโยงสู่การออกแบบ
แผนการจัดประสบการณ์ 2.นักศึกษาสามารถออกแบบแผนการจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดีมากร้อยละ 
20.83 ระดับดี ร้อยละ 66.67 และระดับพอใช้ ร้อยละ 12.50  ผู้วิจัยพบว่า นักศึกษาใช้วิธีการ ทบทวนประสบการณ์ที่ได้จากกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แล้วน าเชื่อมโยงสู่กระบวนออกแบบแผนการจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  
 

ค าส าคัญ: 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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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สะเต็มศึกษา (STEM Education)  เป็นแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ที่มีการบูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ เป็นแนวทางการจัดการศึกษาหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้
ผู้ เรียนมีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมปัจจุบันและความก้าวหน้าในศตวรรษที่ 
21 เนื่องจากสะเต็มศึกษาเป็นการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อฝึก
ประสบการณ์ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และอาจน าไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม โดยที่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
จะต้องมีการบูรณาการพฤติกรรมที่ต้องการหรือคาดหวังให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนเข้ากับการเรียนรู้เนื้อหาด้วย พฤติกรรมเหล่านี้ รวมถึง
การกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ
ตรวจสอบ การคิดอย่างมีเหตุมีผลในเชิงตรรกะ รวมถึงทักษะของ
การเรียนรู้หรือการท างานแบบร่วมมือ ดังนั้นจะพบว่าสะเต็มศึกษา
ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการ 
บูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ [1] การจัดการเรียนการสอน
แบบสะเต็มศึกษาสามารถน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จาก
การเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง เป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้นครูควรพยายามน า
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ
ทั้ งแนวความคิ ดหลักทางวิทยาศาสตร์  คณิ ตศาสตร์  และ
กระบวนการทางวิศวกรรม โดยน าเทคโนโลยีมาเอื้อประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้รวมทั้งการจัดบรรยากาศให้เป็นช้ันเรียนส าหรบันวัตกรรมและ
การออกแบบของผู้เรียนภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นเชิง 
บูรณาการ [2]  
  สะเต็มศึกษาเป็นการบูรณาการที่สามารถจัดสอนได้ในทุก
ระดับช้ันตั้งแต่ช้ันอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพบว่าใน 
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดเป็นนโยบายทางการศึกษาให้แต่ละ
รัฐน า STEM Education มาใช้ ผลจากการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนใช้
วิ ธี ก ารส อน แบ บ  Project-based Learning, Problem-based 
Learning, Design-based Learning ท า ให้ นั ก เรี ย น ส าม า ร ถ
สร้างสรรค์ พัฒนาช้ินงานได้ดี และถ้าครูผู้สอนสามารถใช้ STEM 
Education ในการสอนได้เร็วเท่าใดก็จะยิ่งเพิ่มความสามารถและ
ศักยภาพผู้เรียนได้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งในขณะนี้ในบางรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการน า STEM Education ไปสอนตั้งแต่ระดับวัย
ก่อนเรียน (Preschool) ด้วย [3]  นอกจากนี้ยังมีแนวทางอื่น ที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ได้แก่ 
กระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นต้น 
ซึ่งกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสามารถน ามาปรับใช้กับการ
จัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี  
 นักการศึกษาของ Museum of Science’s National Center 
for Technological Literacy [4] เสนอขั้นตอนของกระบวนการ

ออกแบบทางวิศวกรรมทั้งหมด 5 ขั้นตอน โดยให้นักศึกษาสืบค้น
และคิดชิ้นงานการออกแบบโดยใช้ขั้นตอนดังน้ี 
  1) ขั้นตั้งค าถาม (ask) เป็นการระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข
และปัญหานั้นจะแก้ไขด้วยการผลิตสิ่งประดิษฐ์ลักษณะใด รวมทั้ง
การพิจารณาเงื่อนไขของการแก้ปัญหาจากการผลิตสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ 
  2) ขั้นจินตนาการวิธีแก้ปัญหา (imagine) เป็นการระบุวิธี
แก้ปัญหา โดยการระดมความคิด เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
แล้วพิจารณาเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีท่ีสุด 
  3) ขั้นวางแผน (plan) เป็นการระบุวิธีและขั้นตอนการ
แก้ปัญหา โดยก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ ทางด้านอุปกรณ์ และเครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อ
แก้ปัญหาตามแนวทางนั้น 
  4) ขั้นสร้างสรรค์ผลผลิต (create) เป็นการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ โดยการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปสู่การ
แก้ปัญหา 
  5) ขั้นปรับปรุง (improve) เป็นการทดสอบคุณภาพของ
สิ่งประดิษฐ์ แล้วอธิบายถึงกระบวนการท างานและปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพื่อท าการปรับปรุงให้มีผลงานดีขึ้น แล้วท าการทดสอบสิ่งประดิษฐ์
นั้นหลังการปรับปรุงอีกครั้ง    
   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ระบุ มาตรฐาน
คุณลักษณะอันพึ งประสงค์และตัวบ่ ง ช้ี ที่น ามาใช้ในการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับสะเต็มศึกษา ได้แก่  มาตรฐานที่  10 มี
ความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ตัวบ่งช้ี 10.1 มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด 10.2 มีความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล 10.3 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ  
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย ตัวบ่งช้ี 12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ 12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดในการพัฒนาเด็กวัยอนุบาลไปสู่การจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการโดยใช้สะเต็มศึกษาได้ โดยจัดเป็นแผนการจัด
ประสบการณ์  ซึ่งประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้  สาระส าคัญ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระที่ควร
เรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ การวัดและประเมิน 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้
ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ห้าปี ) (2554) ให้มีมาตรฐานคลอบคลุมผล
การเรียนรู้ 6 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ดา้นความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 6) ด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ [5] ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน
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นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกรายวิชาจะต้องจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน
รายวิชาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็น
รายวิชาหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร ปรับปรุง 2558 
ซึ่งเมื่อเรียนรายวิชานี้แล้วนักศึกษาต้องเกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ทั้ง 6 ด้าน โดยเฉพาะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ จึง
จ าเป็นต้องพัฒนาให้นักศึกษาสามารถออกแบบและเขียนแผนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญคือเป็นผู้อ านวยความสะดวกและช้ีแนะผู้เรียน โดยสร้าง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่ท้าทายความคิดของผู้เรียน และให้ผู้เรียน
มี ส่ วน ร่วม ในการแก้ปัญ หาโดยใช้ทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การจัดประสบการณ์การเรยีนรู้แบบสะเต็มศึกษาผู้สอน
ควรมีบทบาทส าคัญ ดังท่ีจ ารัส อินทลาภาพร[6]  กล่าวไว้ดังนี ้
 1. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ตื่ น เต้ น  น่ าสนใจ 
สนุกสนาน มีชีวิตชีวา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด
และการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  
 2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่ท้าทาย
ความรู้ความสามารถ กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
โดยใช้สถานการณ์ที่เป็นปัญหาในโลกปัจจุบัน  
 3. จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ  
 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 3 สาระ ได้แก่ สาระ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย
สอดแทรกกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม  
 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  (Project-
based learning) โดยสร้างสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับชีวิต
จริงและท้าทายกระบวนการคิดของผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดหาค าตอบโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 6. เป็นผู้ผู้ช้ีแนะ (Coach) 
 7. เป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ (Mentor)  
 8. ตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด  
 9. ประเมินกระบวนการท างานและผลงานของผู้เรียนโดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย และให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างและหลังจาก
ปฏิบัติการทดลอง โดยใช้การสื่อสารเชิงบวก 
  ก า ร ช้ี แ น ะ แ ล ะ ก า ร เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย ง  (Coaching แ ล ะ 
Mentoring)  เป็นเทคนิคในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรใน
องค์กรที่ต้องการจะให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  Coaching
เป็นการสอนงานจากผู้บังคับบัญชาถึงผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ด้วย
วิธีก ารให้ ค าแนะน าและสอนงานแบบสองทาง(Two Way 
Communication) เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองไปพร้อม ๆ กัน ส่วน Mentoring การเป็นพี่เลี้ยง เลือกจากผู้
ที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับหรือผู้บริหารในหน่วยงานมาให้
ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ากว่าใน

เรื่องที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการท างานเพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
ซึ่งอาจไม่เกี่ยวกับหน้าที่ในปัจจุบันโดยตรงก็ได้ อย่างไรก็ตามทั้ง 
Coaching และ Mentoring ต่ างก็ เป็ น เทคนิ ค  ในการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ที่จะท าให้ทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาท างาน
ได้อย่ างมีศักยภาพ และองค์กรมีความพร้อมในการรับการ
เปลี่ยนแปลงมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
          บทบาทของผู้ช้ีแนะ คือ สร้างโอกาส  สร้างภาพผลลัพธ์ที่
ปรารถนา  สร้างทัศนคติเชิงบวก  จัดแหล่งเรียนรู้  พัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติสร้างแรงจูงใจ   ให้การเสริมแรง-ใหร้างวัล  คุณสมบัติของการ
ช้ีแนะ ดุษฎี โยเหลา[7] กล่าวว่า เป็นการสนทนาเพื่อการพัฒนา 
เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อน มีเป้าหมาย
เพื่อประเด็นหรือเรื่องที่เฉพาะเจาะจง เป็นกิจกรรมที่มีระยะเวลาสั้น
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน และพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมาย ของบุคคล องค์กรร่วมกัน จะใช้ได้ผลเมื่อ
มี coachee มีการตระหนักรู้ มีขอบเขตของเวลาที่ชัดเจน เ ป็ น
กิจกรรมที่ต้องอาศัยทักษะของ coach  บทบาทของพี่ เลี้ยงคือ 
เพื่อน ผู้ชี้แนะแหล่งเรียนรู้  ที่ปรึกษา  ผู้ฟังที่ดี  โค้ช  ผู้ให้ค าแนะน า  
ผู้สร้างความเช่ือมั่น  ครู  ต้นแบบ คุณลักษณะพี่เลี้ยงที่ดี ได้แก่ การ
เป็นผู้ฟังที่ดี  มีจุดยืน  มีความคิดเชิงบวก อดทน รักษาสัญญา สร้าง
ความไว้วางใจ  สร้างแรงบันดาลใจ  โดยที่ผู้ ช้ีแนะต้องมีทักษะที่
ส าคัญของการผู้ช้ีแนะ [8] ได้แก่ การใช้ค าถามที่ดี (Questioning)  
การรับฟังอย่างตั้งใจ (Listening)  การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก 
(Positive Feedback) อย่างสร้างสรรค์  การจูงใจและให้ก าลังใจ 
(Motivation) การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า การออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงจะมีแนวทางอย่างไร และ
น าไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้สามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สะเต็มศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยได้หรือไม่อย่างไร 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อพัฒนารูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตาม มคอ.3 

เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการช้ีแนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง 
 2 ) เพื่ อ ศึ ก ษ าผ ล ชอ งการออก แ บ บ แผ น ก าร จั ด

ประสบการณ์สะเต็มศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา  
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักศึกษาสาขาวิชา
การศึ กษ าป ฐม วัย  คณ ะครุ ศ าสต ร์  มห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 142 
คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ที่เรียนวิชาการจัด
ประสบการณ์วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 24 คน 
 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น คือ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสะเต็มศึกษา
ด้วยกระบวนการช้ีแนะและการเป็นพี่ เลี้ ยง ตัวแปรตาม คือ 
องค์ประกอบของแผนจัดการเรียนรู้ เรื่ องสะเต็ มศึกษาด้ วย
กระบวนการช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยง ผลการออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์สะเต็มศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา 
 3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาในรายวิชาการจัด
ประสบการณ์วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ได้แก่ ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้และมาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ส าหรับ เด็กปฐมวัย  การจัดประสบการณ์ ทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 3.4 ระยะเวลา 
  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เรียนรายวิชา การจัด
ประสบการณ์วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2562 สัปดาห์ละ 4 ช่ัวโมง แบ่งเป็นทฤษฎี 2 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง  
   
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย 4 ข้ันตอนดังนี้ 
 1. ขั้นศึกษาแนวคิด  
 2. ขั้นสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 3. ขั้นทดลองใช้ 
 4. ขั้นวิเคราะห์ผล  
 
 4.1 ขั้นศึกษาแนวคิด 
  4.1.1 ผู้วิจัยศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตร 5 ปี 
ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับกระบวนการช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยง การ

เรียนรู้สะเต็มศึกษา ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาระ
การเรียนรู้และมาตรฐานวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย การจัด
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย การประเมิน
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมาตรฐานตัวช้ีวัดทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานส าหรับเด็กปฐมวัย ของ สสวท. 
  4.1.2 ผู้วิจัยสังเคราะห์แนวคิดและเลือกการออกแบบเชิง
วิศวกรรมมาปรับใช้ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ มคอ.3 
เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยง  
 4.2 ขั้นสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้มี  2 ประเภท คือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 4.2.1 แบบสัมภาษณ์องค์ประกอบของรูปแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ตาม มคอ.3 เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการช้ีแนะ
และการเป็นพ่ีเลี้ยง 
 สร้างและหาคุณภาพแบบสัมภาษณ์องค์ประกอบของ
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตาม มคอ.3 เรื่องสะเต็มศึกษาด้วย
กระบวนการช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยง ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 
คน พิจารณา ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเนื้อหาและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 4.2.2. แผนการจัดการเรยีนรู้ตาม มคอ.3 เรื่องสะเต็ม
ศึกษาด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง 
  1) สร้างและหาคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้ 
มคอ.3 เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพีเ่ลี้ยง 
และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ดา้นการจดัการเรียนรู้ ด้านวัดและประเมินผล ด้านการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหา จดุประสงค์ การด าเนินกิจกรรม และการ
ประเมินผล ได้คา่ดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC)  มีค่า 
0.6 ถือว่าใช้ได ้
  3)  น าแผนการจัดการเรียนรู้ มคอ.3เรื่องสะเต็ม
ศึกษาด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง ไปใช้ทดลองใช้กับ
นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาการจดัประสบการณ์วิทยาศาสตร์ส าหรับเดก็
ปฐมวัย ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
  4) น าข้อมู ลที่ รวบรวมได้ จากค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญและการทดลองใช้ มาปรับปรุง แก้ไขแล้วน าไปใช้ทดลอง
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 4.2.3   แบบประเมินการเขียนแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สะเต็มศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา 
  1) สร้างและหาคุณภาพแบบประเมินการเขียน
แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย
ของนักศึกษา แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสอนสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ดา้นการจดัการเรียนรู้ ด้านวัดและประเมินผล 
ด้านการสอนในระดับอดุมศึกษา จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถกู
ต้องและความสอดคล้องเชิงเนื้อหา จุดประสงค์ การด าเนินกิจกรรม 
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และการประเมินผล ส านวนภาษาที่ใช้ และหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.8 ถือว่าใช้ได้ โดยมเีกณฑ์การให้
คะแนนตามประเด็นดังนี ้
  

รายการประเมิน คะแนน 
เลือกมาตรฐานและตัวช้ีวัดตรงกับสาระการ
เรียนรู้ 

2 

เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ตวัช้ีวัด 

1 

เลือกประสบการณ์ส าคัญและสาระที่ควรรู้ที่
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

1 

ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ ใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

4 

ใช้สื่อได้เหมาะสม 1 
ออกแบบการประเมินที่เหมาะสม   1 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีการแปลผลคะแนนดังน้ี 
 ระดับดีมาก ได้คะแนน 9-10 คะแนน  
 ระดับดี ได้คะแนน 7-8 คะแนน  
 ระดับพอใช้  คะแนน 5-6 คะแนน  
 ระดับไม่ผ่าน คะแนน 0-5 คะแนน 
  2 ) น า แบ บ ป ระ เมิ น ก าร เขี ย น แผ น ก ารจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาของนักศึกษามาปรับปรุง แก้ไข
ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ แก้ไขแล้วน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  
 4.3 ขั้นทดลองใช้ 
 4.3.1 ผู้วิจัย น าแผนการจัดการเรียนรู้ มคอ.3 เรื่องสะเต็ม
ศึกษาด้วยกระบวนการช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยง ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 6 สัปดาห์ ๆ ละ 4 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 24 ช่ัวโมง 
 4.3.2 ผู้วิจัยได้น ารูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ มคอ.3 
เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยง ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสืบค้น 2) การสร้าง
ค าถาม 3) การร่างแบบ 4) การสร้างสิ่งประดิษฐ์ช้ินงานและน าเสนอ 
5) ทบทวนและสะท้อนผล และ 6) การเช่ือมโยงสู่การออกแบบ
แผนการจัดประสบการณ์ ดังนี้  
 องค์ประกอบที่ 1 การสืบค้น ในสัปดาห์แรก ให้นักศึกษา 
สืบค้นและศึกษาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่สืบค้นจากเอกสารหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ 
สสวท. (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554 : 
67-68)  ซึ่งประกอบด้วย 8 ทักษะ ได้แก่ การสังเกต การวัด การ
ค านวณ การจ าแนกประเภท การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับสเปส และสเปสกับเวลา  การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
การลงความเห็นจากข้อมูล การพยากรณ์หรือการท านาย โดยให้
นักศึกษาลองปฏิบัติการสังเกตด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า 

 สัปดาห์ที่ 2 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน 
ศึกษาสาระทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยสามารถแบ่งออกเป็น 
8 สาระ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2554 : 4)  ดังนี้  1) สิ่งมี ชีวิตกับ
กระบวนการด ารงชีวิต 2) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3) สารและสมบัติของ
สาร 4) แรงและการเคลื่ อนที่  5) พลั งงาน 6) กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก7) ดาราศาสตร์และอวกาศ 8) ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งน าเสนอให้เพื่อนฟังทั้งชั้น และ
ทุกคนสรุปเป็นแผนผังความคิดของตนเอง  
 องค์ประกอบที่ 2 การสร้างค าถาม สัปดาห์ที่ 3 ผู้วิจัยให้
นักศึกษาท างานเดี่ยว ลองคิดปัญหาว่าถ้าจะประดิษฐ์สิ่งของ 1 ช้ิน 
โดยก าหนดปัญหาที่เหมาะสมกับวัยและธรรมชาติของเด็กปฐมวัย 
นักศึกษาจะท าอะไร ให้ เขียนเป็นค าถามเชิงจินตนาการ  โดย
ยกตัวอย่าง เช่น  เราจะท าอย่างไรให้เรือที่ประดิษฐ์สามารถบรรทุก
น้ าหนักได้มากที่สุด สร้างรถที่เคลื่อนที่ได้ไกลที่สุด  ออกแบบร่มให้
สามารถจุคนได้มากที่สุด สร้างกังหันลมที่สามารถหมุนได้เร็วและ
นานท่ีสุด   
 องค์ประกอบท่ี 3 การร่างแบบ ในสัปดาห์ที่ 4 ให้นักศึกษา
ร่างแบบ รวมทั้งก าหนดอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ รวมทั้งขั้นตอนการ
สร้างช้ินงาน และลองน าไปประดิษฐ์ด้วยตนเอง โดยใช้วัสดุเหลือใช้
ต่าง ๆ ตามที่นักศึกษาร่างแบบและก าหนดอุปกรณ์  
 องค์ประกอบที่ 4 การประดิษฐ์ช้ินงานและน าเสนอ ใน
สัปดาห์ที่ 5 น าผลงานประดิษฐ์ ถ่ายภาพเป็นคลิป มาน าเสนอ 
พร้อมท้ังบอกว่า ผลงาน ส่วนใดเป็น S T E  และ M  
 องค์ประกอบที่ 5 การทบทวนและสะท้อนผล ในสัปดาห์ที่ 
5 เมื่อนักศึกษาน าเสนอผลงานในขั้นที่ 4 ถ้าผลงานเป็นไปตามที่ร่าง
แบบไว้ นักศึกษาสะท้อนการเรียนรู้ พร้อมทั้งบอกปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้น และให้โอกาสนักศึกษาที่ตั้งใจท าผลงานแต่ผลงานไม่ส าเร็จ
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยผู้สอนให้ก าลังใจและลองให้กลับไปท า 
หรือปรับปรุง ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ในการสร้างช้ินงานอีกครั้ง 
 องค์ประกอบที่ 6 การเชื่อมโยงสู่การออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์  ในสัปดาห์ที่  6 เมื่อน าเสนอผลงานเสร็จแล้วให้
นักศึกษาลองออกแบบการเขียนแผนการจัดประสบการณ์สะเต็ม
ศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ให้กับเด็กปฐมวัย โดย
เลือกหน่วยการเรียนรู้ตามสาระทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ก าหนดหัวเรื่อง มาตรฐานและตัวช้ีวัด และออกแบบการจัด
ประสบการณ์ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม พร้อมทั้งการ
ประเมินผล 
 4.4 ขั้นวิเคราะห์ผล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ผล ใน 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัย
คือ  
 4.4.1 ผลการพัฒนารูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตาม 
มคอ.3 เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง 
โดยวิเคราะห์เอกสาร และค าสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เนื้อหาและสร้าง
ข้อสรุปองค์ประกอบของรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตาม มคอ.3 
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เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง และได้
ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ มีค่า 0.6 
 4.4.2 ผลของการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์สะ
เต็มศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา โดยการให้คะแนนตาม
เกณฑ์การประเมินการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะ
เต็มศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา แล้วน ามาแปลผลตามค่า
ระดับคุณภาพ 
 ผลการประเมินการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีผล
คะแนนดังน้ี 
 คะแนน 9-10 คะแนนอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.83  
 คะแนน 7-8 คะแนนอยู่ในระดับดี จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.67  
 คะแนน 5-6 คะแนนอยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.5 
 
5. ผลการวิจัย 
  1. รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้  มคอ.3 เรื่องสะเต็ม
ศึกษาด้วยกระบวนการช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยง ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ ได้แก่  1) การสืบค้น 2) การสร้างค าถาม 3) การร่าง
แบบ 4) การสร้างสิ่งประดิษฐ์ช้ินงานและน าเสนอ 5) ทบทวนและ
สะท้อนผล และ 6) การเช่ือมโยงสู่การออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์ 
  2. ผลของการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์สะเต็ม
ศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา  นักศึกษาสามารถออกแบบ
แผนการจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับ
ดีมากร้อยละ 20.83 ระดับดี ร้อยละ 66.67 และระดับพอใช้ ร้อยละ 
12.50  จากข้อสังเกตของผู้วิจัยพบว่า นักศึกษาใช้วิธีการทบทวน
ประสบการณ์ที่ได้จากกระบวนการจัดการเรียนรู้แล้วน ามาเช่ือมโยง
สู่กระบวนออกแบบแผนการจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
  
6. อภิปรายผล 
 1. รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ตาม มคอ.3 เรื่องสะเต็ม
ศึกษาด้วยกระบวนการช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยง  ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสืบค้น 2) การสร้างค าถาม 3) การร่าง
แบบ 4) การสร้างสิ่งประดิษฐ์และน าเสนอ 5) การทบทวนและ
สะท้อนผล และ 6) การเช่ือมโยงสู่การออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์  ซึ่ งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม ตามที่นักการศึกษาของ Museum of 
Science’s National Center for Technological Literacy 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตั้งค าถาม ขั้นจินตนาการวิธี
แก้ปัญหา ข้ันวางแผน ขั้นสร้างสรรค์ผลผลิต และขั้นปรับปรุง  

 ระหว่างการด าเนินการวิจัยผู้สอนใช้การรับฟังอย่างตั้งใจ 
การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์  การจูงใจและให้
ก าลังใจ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้   จากการสังเกต พบว่า 
สัปดาห์ที่ 3 นักศึกษามีวิธีการสร้างค าถามแตกต่างกัน ซึ่งท าให้ผู้วิจัย
ใช้บทบาทการช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยงที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 
3 กลุ่มได้แก่ 
 กลุ่มที่  1 ค าถามที่คิดขึ้นเอง แปลกใหม่ เช่ือมโยงกับ
สถานการณ์ จ านวน 2 คน ได้แก่ ส่งไข่ในที่สูงอย่างไรไม่ให้แตก 
ชิงช้ากระดาษที่สามารถรับน้ าหนักได้ 40 กิโลกรัม  
 ในกลุ่มนี้ผู้สอนให้การช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยงด้วยการ
ถามค าถาม เพื่อให้นักศึกษาได้คิดต่อยอดด้วยตนเอง 
 กลุ่มที่  2 ค าถามที่ประยุกต์มาจากข้อมูลที่สืบค้นจาก 
อินเทอร์เน็ต และน าหลักการมาประยุกต์ใช้และคิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้น
ใหม่ด้วยตนเอง จ านวน 8 คน เช่น เรือบรรทุกน้ าหนักของมะนาวได้ 
5 ลูก  
 ในกลุ่มนี้ผู้สอนให้การช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยงด้วยการ
ถามค าถามน า พยายามให้ก าลังใจในการท าช้ินงานและน าเสนอ
ทางออกของการแก้ไขปัญหา 
 กลุ่มที่ 3 ค าถามที่สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  จ านวน 
14 คน  เช่น ท าอย่างไรให้กังหันหมุนโดยไม่ใช้ไฟฟ้า ท าอย่างไร   
น้ าจะพุ่งเป็นน้ าพุได้โดยไม่ใช้มอเตอร์ เครื่องกดน้ าโดยไม่ใช้ไฟฟ้า  
 ในกลุ่มนี้ผู้สอนให้การช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยงด้วยการ
สร้างแรงจูงใจโดยให้ท าช้ินงาน  
  ซึ่งในแต่ละกลุ่มของนักศึกษาทีไ่ด้ค าถามที่แตกต่างกัน ท า
ให้ผู้สอนต้องใช้การช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยงท่ีแตกต่างกัน ซึ่งถ้าเป็น
นักศึกษาที่คิดค าถามด้วยตนเองได้ดี อาจารย์ผู้สอน ใช้การถาม
ค าถามย้อนกลับและให้ก าลังใจเท่านั้น แต่ถ้าเป็นนักศึกษาที่คิด
ค าถามด้วยการลอกเลียนแบบจากอินเทอร์เน็ต โดยไม่ได้คิดเอง 
นักศึกษาต้องการแบบอย่างของข้อมูล อาจารย์จึงต้องใช้การช้ีแนะ 
โดยการใช้วิธีการบอกข้อมูลมากกว่า ซึ่งการช้ีแนะและการเป็นพี่
เลี้ยงของอาจารย์นักวิจัยท าให้นักศึกษาสามารถเข้าใจบทเรียนและ
น ามาใช้ในการเรียนรู้ได้ดีขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตณรงค์ 
เอี่ยมส าอาง [10] ที่พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกวิธีที่
เหมาะสมสอดคล้องกับองค์ความรู้ในรายวิชาตลอดจนเลือกวิธีที่มี
ความเหมาะสมกับผู้เรียนและแนวทางพัฒนาทักษะที่ส าคัญในยุค
ศตวรรษที่ 21 และผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนของครู
ช้ีแนะมีผลการเรียนรู้ที่มีพัฒนาการที่สูงข้ึน  

2. แผนการจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัยของนักศึกษา โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมอยู่
ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้  ม าตรฐาน 
ตัวช้ีวัด สาระที่ควรเรียนรู้ จุดประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สื่อ และการประเมินผล  

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ใช้ขั้นตอนในการ
ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
โดยใช้วิธีการทบทวนประสบการณ์ที่ได้จากกระบวนการจัดการ
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เรียนรู้ แล้ วน ามาเช่ือม โยงสู่ กระบวนออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์สะเต็มศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย โดยนักศึกษา ได้ลงมือ
สร้างสรรค์ช้ินงานจากการประดิษฐ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
ร่วมช้ันเรียนและเช่ือมโยงการเรียนรู้ จากการท างานของตน เพื่อ
น ามาใช้ในการออกแบบและเขียนแผนการจัดประสบการณ์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย โดยใช้แนวทางที่ตนเองเรียนรู้มาก่อน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสิรินภา กิจเกื้อกูล [11]  ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้สร้างช้ินงาน 
เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
      1 .1  อ าจ ารย์ แ ล ะ ผู้ ที่ มี ส่ วน เกี่ ย ว ข้ อ งค วรน า         
แนวทางการเป็นช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยงไปใช้ในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
      1.2 ผู้สนใจควรศึกษาแนวทางการออกแบบเชิง
วิศวกรรมให้เข้าใจก่อนน าไปใช้ และอาจน าไปปรับใช้กับรายวิชา  
อื่น ๆ ได้  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
      2.1 ควรมีการศึกษา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมและการเป็นช้ีแนะและการเป็นพ่ีเลี้ยงของอาจารย์ 
      2.1 ควรมี การวิจัย เกี่ ยวกับการน าแผนการจัด
ประสบการณ์สะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
โดยการช้ีแนะและการเป็นพ่ีเลี้ยงไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  1) พัฒนาต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อน และหลังการได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยแบบปกติ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองรูปแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Two Group Pretest-Posttest 
Design)  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย จ านวน 90 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุ
ศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิทยาศาสตร์ จ านวน 60 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก 
โดยใช้สาขาวิชาเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  แบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา  สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบ T ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาภายหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใน
ระดับมากที่สุด 

 
ค าส าคัญ:  ต ารา, สถิติเพื่อการวิจัย, การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

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 

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

33 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

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   
 
บทน า 
 การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ควร
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางเป็นการกระตุ้น
ให้ผู้ เรียนรักการเรียนรู้  สนุกกับการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้ เรียนเกิด
ความรู้สึกอย่างเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิต นอกจากนี้ควรพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูงโดยให้ผู้ เรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันอย่าง             
บูรณาการ [1] เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านมาอยู่ในระดับไม่น่าพึง
พอใจ นักศึกษาไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ต ารา เนื่องจากจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า ต ารา เป็นสื่อนวัตกรรม
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
ได้เป็นอย่างดี  ผู้เรียนจะเกิดความสนใจใคร่รู้มากขึ้น และท าให้การ
เรียนการสอน การถ่ายทอดเนื้อหาความรู้และประสบการณ์ สะดวก
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองโดยตรง ผู้เรียนเป็นผู้ท ากิจกรรมด้วยตนเอง ท าให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนง่ายขึ้น นอกจากนี้เป็นการลด
บทบาทของครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก แนะน า และจัดบรรยากาศ
ทีเ่อื้อต่อการเรียนเท่าน้ัน ซึ่งเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญได้อย่างดี   ดังที่ จินตนา  ใบกาซูยี [2] ได้กล่าวว่า  ต ารา/
หนังสือนั้นเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมสติปัญญา คือ เปิดโอกาสให้ผู้อ่าน
ได้พัฒนาทักษะในการสังเกต ตีความ เปรียบเทียบ ใช้เหตุและผล 
จ าแนกแจกแจง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า ตลอดจน
สามารถน าความรู้และทักษะเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ สอดแทรกแนวความคิดที่ช่วยให้ผู้อ่านเกิดเจตคติที่
เหมาะสมในการน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
ใช้ภาษาที่ถูกต้องและพอเหมาะแก่ความรู้ และประสบการณ์ด้าน
การใช้ภาษาของผู้อ่าน เป็นการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง กระตุ้น

ให้ผู้อ่านเกิดความสนใจและกระตือรอืร้นศึกษา หาความรู้ด้วยตนเอง 
จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้บรรลุจุดประสงค์การ
เรียนรู้ยิ่งขึ้น 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้   1) พัฒนา
ต ารา วิชา การวิ เคราะห์ สถิติ เพื่ อการวิจัย โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อน และหลัง
การได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อ
การวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา 
วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์ 
และนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยแบบปกติ และ 4) 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ต ารา วิชา การวิ เคราะห์ สถิติ เพื่ อการวิจัย โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
        วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับต ารา 
  มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของต ารา/
หนังสือ/เอกสารประกอบการสอนไว้อย่างคล้ายคลึงกัน สรุป
ความหมายได้ คือ สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาใดวิชาหนึ่ง มีหัวข้อและเนื้อหาครอบคลุมตามรายละเอียด
ของวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งควรประกอบด้วย หัวข้อเรื่อง 
จุดประสงค์ เนื้อหาสาระและกิจกรรมครบถ้วนตามค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยีนไดเ้กิดการเรยีนรู ้ และมีวิธีการประเมิน
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ประสิทธิภาพของนวัตกรรมได้ดังสูตรการค านวณหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์  80/80 จากสูตรดังต่อไปนี ้[3] 
 

1001 















  

เมื่อ  E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
   แทน คะแนนรวมของกิจกรรม 
 A แทน คะแนนเต็มของกิจกรรม 
 N แทน จ านวนนักเรียน 

100

F

2 















  

เมื่อ  E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
 F  แทน คะแนนรวมของหลังเรียน 
 B แทน คะแนนเต็มของหลังเรียน 
 N แทน จ านวนนักเรียน 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีนักการศึกษา

ได้กล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้อย่างคล้ายคลึง
กัน สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะที่เกี่ยวข้องอันเกิดจากการได้รับจากการกระบวนการเรียน
การสอน ซึ่งประเมินได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถแบ่งได้ หลาย
ประเภทข้ึนอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกประเภท สรุปได้ดังนี้  
[2,4,5,6,7,8] 

1. แบ่งโดยใช้วิธีตอบเป็นเกณฑ์ แบ่งได้เป็น 3  ประเภท คือ 
1.1 แบบทดสอบเขียนตอบ (essay test) แบบทดสอบ

แบบนี้ มีลักษณะส าคัญที่ผู้ตอบต้องเขียนตอบยาว ๆ ข้อสอบมีน้อย
ข้อ แต่ละข้ออาจต้องตอบถึง 2-3 หน้า แล้วแต่ละขอบเขตและ
ระดับชั้น 

1.2 แบบทดสอบปรนัย (objective test) เป็นชนิดที่
ผู้ตอบ ตอบเพียงสั้น ๆ หรือเพียงท าเครื่องหมายใด ๆ ในการตอบ
เท่านั้น ซึ่งมีหลายรูปแบบ คือ แบบให้ตอบค าถามเพียงสั้น ๆ (short  
response)  แบบถูก–ผิด (true - false)  แบบจับคู่  (matching) 
แบบเติมข้อความให้สมบูรณ์ (completion) และ แบบเลือกตอบ 
(multiple  choices) 

1.3 แบบทดสอบให้ปฏิบัติ (performance test) เป็น
แบบทดสอบที่ใช้วัดงานภาคปฏิบัติ ส่วนใหญ่เป็นแบบให้ปฏิบัติ ให้
ท างานตามที่ก าหนดให้ เช่น สอบภาคปฏิบัติพลานามัย ศิลปปฏิบัติ 
ดนตรีปฏิบัติ นาฏศิลป์ปฏิบัติ เป็นต้น 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง รูปแบบสอง

กลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Two Group Pretest-Posttest 
Design) มีแบบแผนการวิจัยดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย 
 

E O1 XE O2 
C O1 XC O2 

เมื่อ  
E   คือ  กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

C   คือ  กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
แบบปกติ  

 O1  คือ   การวัดผลก่อนการจัดการเรียนรู้ 
O2  คือ   การวัดผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
XE    คือ   การจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์ 

สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
XC    คือ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย   

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คึอ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่
ลงทะเบียนเรียน วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย จ านวน 60 คน 
และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม  คือ 1) กลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 คน  และ 2) กลุ่มที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ (การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย) ได้แก่ 
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 
คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก โดยใช้สาขาวิชา
เป็นหน่วยในการสุ่ม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (เกรดเฉลี่ยสะสม) ของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง
สองกลุ่ม โดยใช้สถิติทดสอบ t-test พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับนัยส าคัญ .05  นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียนของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม โดยใช้สถิติ
ทดสอบ t-test พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีคะแนนก่อนเรียน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ .05   
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย และการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือ 

เครื่องมือในการวิจัยในขั้นตอนนี้ ได้แก่  
1. ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติ เพื่อการวิจัย โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์   โดยมีขั้นตอนการสร้างและพัฒนา ดังนี้ 1) 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาชีพครู รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3) พัฒนาต ารา 4) น าต ารา
ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คนพิจารณาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีลักษณะของแบบประเมินแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท จ านวน 10 ข้อ  ผลการ
พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นนั้น
เห็ นด้ วย ในระดั บมาก  แล้ วด า เนิ นการปรับปรุ งแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 5) น าต าราที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ จ านวน 3 ครั้ง คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพแบบ
รายบุคคล กับนักศึกษา จ านวน 3 คน  การตรวจสอบประสิทธิภาพ
แบบกลุ่มเล็ก กับนักศึกษา จ านวน 8 คน และการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพแบบกลุ่มใหญ่ กับนักศึกษาจ านวน 30 คน และ 6) 
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

2. แบ บ ทดสอบ วัด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างก ารเรี ยน  โดย
ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบปรนัยหลายตัวเลือก (multiple choice) จ านวน 30 ข้อ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบปรนัย
หลายตัวเลือก (multiple choice) จ านวน 30 ข้อ โดยผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน าไป
สอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาจากคา่
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลการตรวจสอบพบว่าทุกข้อค าถามมี
ค่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 แล้ว
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความเที่ยง (Reliability) โดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่น
ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจริง ซึง่คือนักศึกษาหลักสตูร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 30 คน  เพื่อ
วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือในด้านความเที่ยงแบบตรวจสอบ
ภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ผลการตรวจสอบมี
ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.75  

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา โดยผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยน าไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลการ
ตรวจสอบพบว่าทุกข้อค าถาม มีค่าผ่านเกณฑ์การพิจารณา โดยมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 แล้วด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
และตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง (Reliability) โดยน าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง ซึ่งคือนักศึกษาช้ันปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 30 คน  เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของ
เครื่องมือในด้านความเที่ยงแบบตรวจสอบภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค ผลการตรวจสอบมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผุ้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. วิ เคราะห์ ค่ าประสิทธิภาพของต าราตาม เกณ ฑ์

ประสิทธิภาพ 80/80 
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ต ารา วิชา การ
วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติ
ทดสอบ T (dependent sample t-test) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS เวอร์ช่ัน 23 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์
สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนกัศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

4. วิเคราะห์ความคิดเห็นความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
เวอร์ช่ัน 23   
 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของต ารา 

 

ตารางที่ 1 ค่าประสิทธิภาพของต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการ
วิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 

การตรวจสอบประสิทธิภาพ ค่าประสิทธิภาพ 
ระหว่างเรยีน 84.86 

หลังเรียน 81.10 
  

 จากตารางที่ 1 พบว่า จากการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ต ารา วิชา การวิ เคราะห์ สถิติ เพื่ อการวิจัย โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มีค่าประสิทธิภาพ e1/e2 เท่ากับ 84.86/81.10 
 

ส่วนที่  2   ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ต ารา วิชา การวิ เค ราะห์ สถิติ เพื่ อการวิจัย โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ต ารา วิชา การ
วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยใช้สถิติ
ทดสอบ T (dependent sample t-test)  ดังตารางที่ 3    

 
 
 
 
 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การ
วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์    
      

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ค่าสถิติ 

ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig.(2-tail) 

ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การ
วิเคราะห์สถิติ เพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

13.93 1.48 

28.86 .00** 
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การ
วิเคราะห์สถิติ เพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

23.00 1.55 

Df = 29, **p<.01 
จากตารางที่ 3 พบว่า  ค่า  t  มีค่าเท่ากับ  28.86 และผลการ

ทดสอบความมีนัยส าคัญมีค่า .00  ซึ่งน้อยกว่าระดับความมีนัยส าคัญ
ที่ก าหนดไว้ คือ .05 (ก าหนดค่าความเช่ือมั่น 95%) แสดงว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนมีความแตกต่างกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนมีค่าสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาก่อนเรียน 

 
ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การ
วิเคราะห์สถิติ เพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
แบบปกติ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์
สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยใช้
สถิติทดสอบ T (independent sample t-test)  ดังตารางที่ 4    

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศกึษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์
สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบปกติ  

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ค่าสถิติ 

ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig.(2-tail) 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์
สถิติเพื่อการวจิัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

23.07 1.76 

19.49 

.00** 

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 13.80 19.2 

Df= 58, **p<.01 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า  ค่า  t  มีค่าเท่ากับ  4.915  และผล
การทดสอบความมีนัยส าคัญมีค่า .00  ซึ่งน้อยกว่าระดับความมี
นัยส าคัญที่ก าหนดไว้ คือ .05 (ก าหนดค่าความเชื่อมั่น 95%) แสดง
ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  มีความแตกต่างกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การ

วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  มีค่าสูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
แบบปกติ 

 
ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นความคิดเห็นของ

นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติ
เพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์    

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายระดับ
คะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 1) 4.21–5.00 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
2)  3.41-4.20 มีความเหมาะสมในระดับมาก 3) 2.61-3.40 มีความ

เหมาะสมในระดับปานกลาง 4) 1.81-2.60 มีความเหมาะสมใน
ระดับน้อย และ 5) 1.00-1.80 มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติ
เพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 
1.  ด้านรูปแบบการพิมพ์ 4.67 0.48 ระดับมากที่สุด 
2. ด้านภาพและตารางประกอบการอธิบาย 4.50 0.68 ระดับมากที่สุด 

3. ด้านความรู้ 4.57 0.63 ระดับมากที่สุด 

4. ด้านกิจกรรมฝึกปฏิบัติ 4.63 0.49 ระดับมากที่สุด 

รวม 4.47 0.41  ระดับมากที่สุด 
 

จากตารางที่43 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาเห็นด้วยในระดับมากที่สุด โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดเนื้อหาในแต่
ละบทของต ารา จากการสอบถามในข้อค าถามปลายเปิด โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับเนื้อหา
ในบทเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน เนื่องจาก
สามารถน าไปใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่มได้ง่ายกว่าการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติ เพื่ อการวิจัยโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขออง
นักศึกษาก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์
สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติ เพื่อการวิจัยโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบปกติ  

4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ต ารา วิชา การวิ เคราะห์ สถิติ เพื่ อการวิจัย โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขออง
นักศึกษาก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์

สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องตาม
สมมติฐานในการวิจัยข้อ 1 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์
สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สูงกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบปกติ ซึ่ง
สอดคล้องตามสมมติฐานในการวิจัยข้อ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นั้นเป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคที่หลากหลาย อาทิ การใช้เทคนิคเพื่อนร่วมคิด เทคนิคอัศวิน
โต๊ะกลมเป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการใช้วิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อกระตุ้นความสนใจและสร้างบรรยากาศทางการ
เรียน และให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การ
พูด การอ่าน การเขียน การร่วมกันอภิปรายกับเพื่อน การน าเสนอ
งาน ผ่านการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดการ
เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการ
เรียนรู้แบบเกม การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นต้น ท าให้บทบาท
ของผู้สอนเปลี่ยนแปลงไปจากผู้ให้ความรู้โดยการบรรยายมาเป็นการ
ให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การค้นคว้าหาค าตอบ และเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ร่วมกัน ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปสรุปเป็นความคิด
รวบยอดและน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ  

3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ต ารา วิชา การวิ เคราะห์ สถิติ เพื่ อการวิจัย โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 
3  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้นั้นมีการใช้รูปแบบการ
สอนและเทคนิคต่ าง ๆ ที่ หลากหลายเพื่ อกระตุ้ น ให้ผู้ เรียน
กระตือรือร้นในการเรียน  ส่งผลให้นักศึกษาพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้    

 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการเสริมแรงให้
นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง และจูงใจให้เรียนรู้ในเรื่องที่ยาก
ขึ้นต่อไป  เนื่องจากภายในห้องเรียนมีความสามารถคละกันทั้ งเก่ง 
ปานกลาง และอ่อน นักเรียนจะใช้เวลาในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรบูรณาการโดยใช้รูปแบบหรือเทคนิคการสอนที่เน้น

ผู้เรียนร่วมกับการจัดท าสื่อประกอบเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ
เข้าใจถึงองค์ความรู้และทักษะทางด้านการวิจัย และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการ
ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อค้นพบ
อย่างครบถ้วนและควรมีการศึกษาในระยะยาวเพื่อติดตามผลการน า
องค์ความรู้และทักษะไปใช้ในการฝึกประสบการณ์การสอนวิชาชีพ
ครู และการน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังส าเร็จ
การศึกษา 
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การพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
The Development of Instructional Model on Thai Literatures by Using Song  

for Mathayomsuksa 4 Students 
 

จันจิรา หาวิชา 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลง และพัฒนาทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 
ห้องเรียน รวม 35 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลง แบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย แบบบันทึก
หลังการเรียนรู้ และแบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ทดสอบค่า t –test dependent และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากการทบทวนบทเรียนหลังการเรียนรู้ รูปแบบการ
สอนโดยใช้เพลง สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยของนักเรียนได้ดี โดยหลังจากท าแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย 
พบว่า เมื่อจัดการเรียนการสอนวรรณคดีโดยใช้เพลง นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 และนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 28.50 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.26 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากบันทึกหลังการเรียนรู้และแบบสังเกตการณ์มีส่วนร่วมของครูก็พบว่า นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถแสดงความคิดเห็นและสรุปเนื้อหาวรรณคดีไทยได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นนักเรียนยังมีความสนใจในการเรียน มีความ
กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้วรรณคดีไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: 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 
(x̄ ), 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. (X̅= 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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1. บทน า (Introduction) 
  วรรณคดีไทย คือการเรียงร้อยถ้อยค าขึ้นมาอย่างประณีตบรรจง
ครบองค์ศิลปะ เป็นผลงานของบรรพบุรุษไทยที่ถือเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า นอกจากจะสื่อสารเรื่องราว ความรู้สึกต่างๆ 
ผ่านทางตัวอักษรแล้ว ยังสามารถประยุกต์เนื้อหา และข้อคิดจาก
วรรณคดีไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้เห็นถึงความดี ความงาม และ
ความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ในหลายแง่มุม ดังที่  รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 
[1] ได้กล่าวถึงความส าคัญของวรรณคดีไว้ว่า“วรรณคดีทั้งปวงล้วน
เป็นประจกส่องสะท้อนสังคมและชีวิตมนุษย์ การอ่านวรรณคดีจึง
เป็นการอ่านชีวิต”  
 วรรณคดีไทยมีคุณค่าและความส าคัญดังที่กล่าวข้างต้น จึงมีการ
ก าหนดเนื้อหาสาระวรรณคดีไทยเข้าในหลักสูตรวิชาภาษาไทยของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยมี เนื้ อหาวรรณ คดี ไทยในสาระที่  5 วรรณ คดีและ
วรรณกรรม [2] 
 ถึงแม้ว่าหลักสูตรภาษาไทยจะก าหนดสาระวรรณคดีไทยไว้อย่าง
ชัดเจนทุกระดับช้ัน แสดงถึงความส าคัญของการเรียนวรรณคดีไทย 
แต่การเรียนวรรณคดีไทยยังประสบปัญหาหลายด้าน ดังที่ ศรีบังอร  
จุ้ยศิริ [3] ได้กล่าวถึงปัญหาการเรียนวรรณคดีไทยว่า นักเรียนมี
ปัญหาในการจดจ าเนื้อเรื่อง ค าศัพท์ รูปแบบค าประพันธ์ การถอด
ความ การใช้ภาษาในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน รวมถึง
หลักภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ด้วย ประกอบกับบรรยากาศ
ในการเรียนไม่เอื้ออ านวย นักเรียนต้องตั้งใจฟังครู ต้องจดเนื้อเรื่อง
ตามค าบอกของครู ท าให้นักเรียนไม่มีความกระตือรือร้น เรียนอย่าง
ไม่มีความสุข ไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม  ครูผู้สอนยังไม่
พัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญั ติ
การศึกษาภาคบังคับพุทธศักราช 2545 มาตราที่  15 ที่ ว่าด้วย
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษา
จากบุคคล ประสบการณ์สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งการ
เรียนรู้อื่นๆ  
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้สอนต้องใช้กลวิธีในการสร้างกิจกรรม 
การสอนให้หลากหลายที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนได้
คุ้นเคยกับรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเพลงเป็นกิจกรรมสากลที่
ก่อให้เกิดความสนุกสนานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาซึ่ งเป็นวัยรุ่นที่ ชอบแสดงออกและสนใจเข้าร่วม 
กิจกรรมที่สนุกสนาน แปลกใหม่ ท้าทาย สร้างความตื่นเต้นมากกว่า
การเรียนแบบปกติ 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทย
โดยใช้เพลง โดยเพลงประกอบการสอนนั้น หมายถึง ส าเนียงขับร้อง 
ท านองดนตรีที่ครูกระท าข้ึนเพื่อให้นักเรียนร้องในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
การสอน สนองความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ 
ช่ ว ย ให้ นั ก เรี ย น ส าม ารถจด จ า เนื้ อ ห าที่ เรี ย น  เกิ ด ค ว าม 
ความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ การใช้

เพลงมาประกอบการเรียนการสอนเป็นลักษณะเรียนปนเล่นจะ
กระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  [4] การใช้เพลงจึง
นับเป็นรูปแบบการสอนที่สามารถสร้างบรรยากาศในการเรียนท่ีดีได้ 
เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน กระตุ้นความ
สนใจของนักเรียนให้เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรม และตั้งใจท ากิจกรรม 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น จากการ
วิจัยของสมศักดิ์ ช านาญกิจ [5] ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสนใจในวิชาภาษาไทยโดยใช้เพลงประกอบ พบว่า เพลง
สามารถท านักเรียนมีความสนใจ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงกว่าการใช้
การเรียนการสอนแบบปกติ  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้
เพลง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วรรณคดีไทยของผู้เรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นระดับช้ันมัธยมปลาย โดยเลือกเนื้อหาใน
หนังสือวรรณคดีวิจักษ์  ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่เรื่อง นมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ, 
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง, นิทานเวตาลเรื่องที่ 10, นิราศนรินทร์
ค าโคลง, หัวใจชายหนุ่ม, มงคลสูตรค าฉันท์  รวมทั้งหมด 6 เรื่อง 
จัดท าเป็นแผนการสอนวรรณคดีไทยที่มีเพลงอยู่ในกิจกรรมและ
ขั้นตอนต่างๆ ของการสอน เพื่อให้การเรียนวรรณคดีไทยมีความ
แปลกใหม่น่าสนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในแง่การจ าและท าความ
เข้าใจเนื้อหาวรรณคดีไทยที่ยากและซับซ้อน นอกจากนี้ยังสร้าง
บรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนวรรณคดีไทย 
ได้เรียนรู้ชีวิตของมนุษย์และใช้ความคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ อัน
เป็นการบูรณาการวรรณคดีสู่ชีวิตจริง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้ง
การเรียนและในชีวิตจริงอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลง 
 2.2 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  
  
3. ขอบเขตการวิจัย และวิธีการวิจัย (Materials and 
Methods) 
  3.1 ขอบเขตเนื้อหา  
  เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง มาจากหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ดังนี้ 
  - เรื่อง นมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจาริยคุณ 
จ านวน 2 คาบ 
   - เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง จ านวน 2 คาบ 
  - เรื่อง นิทานเวตาลเรื่องที่ 10 จ านวน 2 คาบ 
   - เรื่อง นิราศนรินทร์ค าโคลง จ านวน 2 คาบ 
  - เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม จ านวน 2 คาบ 
  - เรื่อง มงคลสูตรค าฉันท์ จ านวน 2 คาบ  
  รวมทั้งหมด 12 คาบ คาบละ 50 นาที  
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 3.2 ขอบเขตประชากร 
   3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจับครั้งนี้  คือ นักเรียนช้ัน
มั ธ ย ม ศึ ก ษ าปี ที่  4 โร ง เรี ย น ส าธิ ต ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 ห้องเรียน ท้ังหมด 35 คน 
   3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มั ธยม ศึ กษ าปี ที่  4 โร ง เรี ย น ส าธิ ต ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ -
พระนครศรีอยุธยา โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน ท้ังหมด 35 คน  
    3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลง 
 ตัวแปรตาม คือ ทักษะการเรียนรูว้รรณคดีไทย 
 3.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
   เพลง หมายถึง ส าเนียงขับร้อง ท านองดนตรี เป็นการน าบท
ประพันธ์มาใส่ท านองและจังหวะเพื่อให้เกิดความไพเราะสนุกสนาน 
ตอบสนองความต้องการทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ช่วย
ให้จิตใจเบิกบาน สร้างสุนทรียภาพในชีวิต   
 รูปแบบการสอนโดยใช้เพลง หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้เพลงตามแผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ซึ่งมีการ
คัดเลือกเพลงที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียนนั้นๆ น ามาใช้เป็น
แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบวัดและประเมินผล และน าท านอง
ของเพลงที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงใหม่ โดยน าเนื้อหาในบทเรียนมาแต่ง
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาภาษาไทย ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นด าเนินกิจกรรม ขั้นสรุปบทเรียน 
นอกจากนั้นยังใช้ประเมินผลการเรียนการสอน และช่วยเสริม
บทเรียนอีกด้วย      
  การสอนวรรณคดีไทย หมายถึง การจัดการเรียนการสอนเนื้อหา
วรรณคดีไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ เรื่อง นมัสการมาตา
ปิตุคุณและนมัสการอาจาริยคุณ, อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง, 
นิทานเวตาลเรื่องที่ 10, นิราศนรินทร์ค าโคลง, หัวใจชายหนุ่ม, มงคล
สูตรค าฉันท์  
 ทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ
วรรณคดีไทย สามารถแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์ ประเมิน
ค่า และน าความรู้ที่ได้ทั้งด้านเนื้อหาและคุณธรรมจริยธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ได้     
 3.5 วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอน
การศึกษา 4 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เพลงประกอบการเรียน
การสอนวรรณคดีไทย ดังนี้ 
 - ศึกษาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยพิจารณาขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้
วรรณคดีไทย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แผนการสอน 
 - ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแผนการสอนโดยใช้
เพลง จากหนังสือ ต ารา และงานวิจัย 

 - ศึกษาหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับเพลง เทคนิคและวิธีการ
แต่งเพลงประกอบการสอน โดยแต่งเนื้อร้องเทียบกับท านองเดิมที่มี
อยู่แล้ว เทียบเสียงให้ใกล้เคียงกันและจ านวนพยางค์เท่ากัน โดย
เลือกท านองเพลงที่มีจังหวะ ฟังง่าย ร้องง่าย และเป็นที่นิยมใน
ปัจจุบัน ฝกึร้องเพลงให้ถูกต้องและคล่องแคล่ว 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน เป็นการสร้าง
เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่  
 1. แผนการสอนวรรณคดีโดยใช้เพลง มีขั้นตอนด าเนินการ ดังน้ี 
   1.1 เลือกเนื้อหาวรรณคดีไทยที่จะใช้เพลงประกอบการ
สอน เพื่อจัดท าแผนการสอน ได้แก่ 
   - เรื่องนมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจาริยคุณ 
จ านวน 1 แผน  
  - อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง จ านวน 1 แผน 
   - นิทานเวตาลเรื่องที่ 10 จ านวน 1 แผน 
   - นิราศนรินทร์ค าโคลง จ านวน 1 แผน  
   - หัวใจชายหนุ่ม จ านวน 1 แผน  
   - มงคลสูตรค าฉันท์ จ านวน 1 แผน 
    รวมทั้งหมด 6 แผน แผนละ 2 คาบ 
  1.2 ก าหนดการใช้เพลง โดยเลือกเพลงที่มีอยู่แล้วหรือแต่ง
เพลงใหม่เพื่อใช้ประกอบการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาวรรณคดี
ไทยแต่ละเรื่อง และใช้ให้เหมาะสมกับขั้นตอนการสอน ดังนี้ 
  - เพลงอิ่มอุ่น, เพลงพระคุณที่สาม (เพลงที่มีอยู่แล้ว)น ามา 
ใช้ประกอบการสอน เรื่อง นมัสการมาตาปิตุคุณ และนมัสการ 
อาจาริยคุณ ใช้ในขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นด าเนินกิจกรรม ขั้นสรุป
บทเรียน 
  - เพลงอิเหนา (เพลงที่แต่งใหม่) น ามาใช้ประกอบการสอน 
เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง ใช้ในขั้นด าเนินกิจกรรม 
  - เพลงปริศนาของเวตาล (เพลงที่มีอยู่แล้ว) น ามาใช้
ประกอบการสอน เรื่อง นิทานเวตาลเรื่องที่ 10 ใช้ในขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน และขั้นด าเนินกิจกรรม 
  - เพลงแลรักนิรันดร์กาล (เพลงที่มีอยู่แล้ว) น ามาใช้ในขั้น
น าเข้าสู่บทเรียน และเพลงนิราศรัก (เพลงที่แต่งขึ้นใหม่) ใช้ในขั้น
ด าเนินกิจกรรม  
  - เพลงหัวใจชายหนุ่ม (เพลงท่ีแต่งใหม่) น ามาใช้
ประกอบการสอน เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม ใช้ในขั้นด าเนินกิจกรรม  
  - เพลงมงคลชีวิต 38 ประการ (เพลงที่มีอยู่แล้ว) น ามาใช้
ประกอบการสอน เรื่อง มงคลสูตรค าฉันท์ ใช้ในขั้นด าเนินกิจกรรม 
และขั้นสรุปบทเรยีน  
  1.3 ฝึกร้องเพลงที่ก าหนดในการจดัการแผนการสอนให้
ถูกต้องและคล่องแคล่ว 
  1.4 สรา้งแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงในขั้นตอน
ต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ เรื่องละ 1 แผน 2 คาบ รวมเป็น 6 แผน 12 คาบ  
  1.5 เมื่อจัดท าแผนการสอนแล้ว น าแผนการสอนไป
ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง โดย

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

42 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาไทย จ านวน 3 ท่าน แล้วปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 
 2. แบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย มีขั้นตอนดังนี้ 
      2.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา วิชาภาษาไทยระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 แล้วน าไปก าหนดจุดประสงค์และขอบข่ายเนื้อหา
จากหนังสือเรียนภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ์ เพื่อเป็นแนวทางสร้าง
แบบทดสอบ 
     2.2 ก าหนดเนื้อหา โดยผู้วิจัยคัดเลือกเนื้อหาจากหนังสือเรียน
ภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 6 เรื่อง คือ
เรื่อง นมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจาริยคุณ, อิเหนา ตอน 
ศึกกะหมังกุหนิง, นิทานเวตาลเรื่องที่ 10, นิราศนรินทร์ค าโคลง, 
หัวใจชายหนุ่ม, มงคลสูตรค าฉันท์    
    2.3 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย 
จ านวน 30 ข้อ ประกอบด้วยทักษะดังนี้ 
            2.3.1 ความรู้ความจ า        จ านวน 6 ข้อ 
                2.3.2 ความเข้าใจ            จ านวน 6 ข้อ 
            2.3.3 การวิเคราะห์          จ านวน 6 ข้อ 
                2.3.4 การสังเคราะห์        จ านวน 4 ข้อ 
                2.3.5 การน าไปประยุกต์ใช้ จ านวน 4 ข้อ 
                2.3.6 การประเมินค่า        จ านวน 4 ข้อ  
    2.4 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน
ภาษาไทย จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบด้าน 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
 3. แบบบันทึกหลังการเรียนรู้ เป็นแบบบันทึกที่ให้นักเรียน
ทบทวนบทเรียนด้วยตนเองว่าวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องอะไร สรุปใจความ
ส าคัญจากเรื่องที่เรียน 
 4. แบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม เป็นแบบบันทึกที่ให้ครูได้
สังเกตการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนในห้องเรียนระหว่างการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้เพลง  
 ขั้นตอนที่ 3 น ารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลงไปใช้ 
เป็นการน าเครื่องมือไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีวิธีด าเนินการ
ดังนี ้
 1. นักเรียนท าแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยก่อน
เรียน  
 2. ผู้วิจัยน าแผนการสอนไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 จ านวน 35 คน โดยแผนการสอนจ านวน 6 เรื่อง เรื่องละ 2 
คาบ ได้แก่ เรื่อง นมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจาริยคุณ, 
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง, นิทานเวตาลเรื่องที่ 10, นิราศนรินทร์
ค าโคลง, หัวใจชายหนุ่ม, มงคลสูตรค าฉันท์ โดยด าเนินการสอนตาม
รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลงที่ได้พัฒนาขึ้น  
  3. หลังจากสอนแล้ว ให้นักเรียนเขียนบันทึกหลังการเรียนรู้  
 4. ครูบันทึกข้อมูลจากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมระหว่างที่
จัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลง 

 5. นักเรียนท าแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยหลัง
เรียน 
 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประเมินผล เป็นการศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
สอนเพื่อน าไปปรับปรุง และพัฒนา รวมทั้ งประยุกต์ใช้กับวิชา
ภาษาไทยเนื้อหาอื่นๆ ได้ มีวิธีการดังนี ้
 1. ประเมินผลจากแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย
ทั้ งก่อน เรียน และหลังเรียน น ามาวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  2. น าบันทึกหลังการเรียนรู้ และแบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วน
ร่วมมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ    
  3.6 การเก็บรวบรวมข้อมลู   
      3.6.1 ให้นักเรียนท าข้อสอบก่อนเรียน และข้อสอบหลัง
เรียน จ านวน 30 ข้อ 30 คะแนน ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ 
         3.6.2 ให้นักเรียนเขียนบันทึกหลังการเรียนรู้ และครูบันทึก
ลงในแบบสังเกตการณ์อย่างมสี่วนร่วม ได้ข้อมลูเชิงคุณภาพ 
 3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.น าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินผลทักษะการเรียนรู้
วรรณคดีไทย มาวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
โปรแกรม SPSS ค านวณค่าสถิติแบบ t – test dependent และ
วิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  
  2.น าข้อมูลที่ ได้จากบันทึกหลังการเรียนรู้  และแบบ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม มาสรุปผลด้วยวิธีการบรรยายแบบ
พรรณนา เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  
4. ผลการวิจัย (Results) 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอน 
2) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้วรรณคดี ไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ผลจากแบบประเมินทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย หลังจาก
ท าแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย พบว่า เมื่อจัดการ
เรียนการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลง นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้
วรรณคดีไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05 และนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยอยู่ในระดับดีมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย 28.5 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.26   
  2. ผลจากบันทึกหลังการเรียนรู้ของนักเรียน สรุปได้ว่า นักเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสรุปเนื้อหาวรรณคดีไทย รวมทั้ง 
วิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาวรรณคดีไทย 
หลังจากที่ได้เรียนรู้โดยใช้เพลงได้ นอกจากนี้ยังรู้สึกสนุกสนานผ่อน
คลาย มีความสนใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม ได้รับความรู้
ควบคู่ไปกับความบันเทิง ท าให้บรรยากาศในการเรียนดีขึ้น 
 ผลจากแบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมของครู สรุปได้ว่า ครู
สังเกตเห็นว่านักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมากขึ้น โดยนักเรียนสามารถร้องเพลงต่างๆ ที่ครูใช้ในการ
ประกอบการสอนได้ สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ และแสดงความ

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

43 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

คิดเห็นในขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เข้าร่วมกิจกรรมและมีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาวรรณคดีไทยในข้ันด าเนินกิจกรรม และสามารถสรุป
เนื้อหา รวมทั้งบอกข้อคิดจากเรื่องในขั้นสรุปบทเรียนได้ นักเรียนมี
ทักษะการเรียนรู้วรรณคดีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีทักษะในการท างาน
กลุ่ม ในกิจกรรมต่างๆ ตามที่แผนการสอนก าหนด ส่งผลให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น [6]  
 ผลจากบันทึกหลังการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนและแบบ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมของครูสามารถระบุได้ว่า นักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยอยู่ในระดับดีมาก 
 
5. วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion)      
     จากข้อสรุปสามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทย
โดยใช้เพลง ถือเป็นนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ่ง เมื่อน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนจะช่วยกระตุ้น 
ปลุกเร้าความสนใจของนักเรียน ท าให้เกิดความสนุกสนานและเกิด
การเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา โดยเฉพาะเพลงประกอบการเรียนการสอน
วรรณคดีไทย เมื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพลงจะเป็น
สื่อที่ตรงกับความสนใจของนักเรียนเป็นอย่างดี สร้างบรรยากาศที่ดี
ในการเรียน ท าให้นักเรียนมีความใส่ใจและจดจ าเนื้อหาหรือใจความ
ส าคัญได้ ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาด้านต่างๆ ได้รับทั้ง
ความรู้และความบันเทิงโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายหรือรู้สึกว่าเนื้อหายาก
เกินไปที่จะท าความเข้าใจหรือจดจ า นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเจต
คติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนเรียนอย่างมี
ความสุขสนุกสนาน มีใจพร้อมเปิดรับความรู้ในเนื้อหาวิชาอีกด้วย 
โดยลักษณะของเพลงประกอบการสอนวรรณคดี ไทย ควรมี
คุณสมบัติดังนี้ 1) บทเพลงร้องง่าย 2) ได้เนื้อความ 3) เหมาะสมตาม
วัย 4) ใส่ใจความรู้คู่ความบันเทิง[4] สามารถน ามาใช้เป็นเพลงช่วยจ า 
แบบฝึกทักษะ แบบวัดและประเมินผล ใช้ในขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้น
ด าเนินกิจกรรม และขั้นสรุปบทเรียนได้ 
 ผลการวิจัยจากแบบประเมินทักษะการเรียนรู้วรรณคดี ไทย 
หลังจากท าแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรูว้รรณคดีไทย พบว่า เมื่อ
จัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลง นักเรียนมีทักษะ 
การเรียนรู้วรรณคดีไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 และนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 28.50 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และ
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.26 สอดคล้องกับศรีบังอร จุ้ยศิริ [3] ที่
กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีใช้เพลง
ประกอบการสอนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่นักเรียนได้ เรียนรู้วรรณคดี
ไทยโดยใช้เพลงประกอบการสอน ซึ่งการจัดกิจกรรมแต่ละเนื้อหามี

เพลงประกอบท าให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดการกระตุ้น
การเรียนรู้ นักเรียนมีความสนใจและใส่ใจในการเรียนมากขึ้น ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับศุทธินี หางแก้ว และ
นาตยา  ปิลันธนานนท์ [7] ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนโดยใช้เพลง
เป็นสื่อช่วยเสริมผลสมัฤทธ์ิด้านความรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น นักเรียน
เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้  ช่วยลดความตึงเครียดของ
นักเรียน ท าให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  
 ผลจากบันทึกหลังการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสรุปเนื้อหาวรรณคดีไทย รวมทั้ง 
วิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาวรรณคดีไทย 
หลังจากที่ได้เรียนรู้โดยใช้เพลงได้ นอกจากนี้ยังรู้สึกสนุกสนานผ่อน
คลาย มีความสนใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม ได้รับความรู้
ควบคู่ ไปกับความบันเทิ ง ท าให้บรรยากาศในการเรียนดีขึ้น 
สอดคล้องกับศรีบังอร จุ้ยศิริ [3] ที่กล่าวว่า นักเรียนทุกคนมีความสขุ
กับการเรียน ไม่เบื่อหน่ายและเกียจคร้านต่อการเรียน เป็นเพราะ
กิจกรรมในการเรียนโดยใช้เพลงประกอบนั้นเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ 
ดึงดูดความสนใจ บรรยากาศเป็นกันเอง สนุกสนาน เพลิดเพลิน 
นักเรียนยิ้มแย้มแจ่มใส ผ่อนคลายความตึงเครียด สนใจการเรียน
และมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น ทุกคนให้ความร่วมมือกันแสดง
ความคิดเห็น ช่วยกันคิด ช่วยกันท าซึ่งเป็นกระบวนการกลุ่ม ครูคอย
ช้ีแนะ ให้ค าแนะน า และอีกประการหนึ่ง ที่ท าให้นักเรียนท่ีเรียนโดย
ใช้เพลงประกอบการสอนมีความสนใจในการเรียนมากกว่านักเรียนที่
เรียนแบบปกติ ก็คือ ในการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาใน
บางส่วนจะถูกน าไปแต่งเป็นเพลงใส่ท านองที่นักเรียนช่ืนชอบ และได้
ฝึกการร้องเพลงร่วมกัน นอกจากนั้นบรรยากาศในการเรียนยัง
เอื้ออ านวยให้นักเรียนได้พบกับสื่อที่สัมผัสได้ สื่อการสอนจะเป็นไป
ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้นักเรียนที่เรียนโดยใช้
เพลงประกอบการสอนมีความสนใจในเนื้อหาวรรณคดีไทยมากขึ้น  
 ผลจากแบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมของครู สังเกตเห็นว่า
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ทั้งการวิเคราะห์
วิจารณ์เนื้อหาความหมายของบทเพลงในขั้นน าเข้าสูบ่ทเรียน การท า
กิจกรรมทั้งเดี่ยวและกลุ่มในขั้นด าเนินกิจกรรม และการสรุปเนื้อหา
และบอกข้อคิดจากวรรณคดีในขั้นสรุปบทเรียน นักเรียนก็สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกขั้นตอน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การคิด
วิเคราะห์ การอภิปรายแสดงความคิดเห็น นักเรียนมีความกล้า
แสดงออก รวมไปถึงเจตคติที่ดีในการเรียนวรรณคดีไทยอีกด้วย  
[6] 
 ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้รูปแบบการสอนที่กระตุ้น 
ความสนใจของนักเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม
อย่างเต็มที่ ใช้ความคิดได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์ มีการฝึกการพูด 
การแสดง การท างานกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีทักษะหลายด้านจาก 
การเรียนวรรณคดี ไทย เป็นการเรียนรู้วรรณคดี ไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 นอกจากน้ี เนื้อหาวรรณคดีไทยแต่ละเรื่องที่ใช้เพลงประกอบการ
สอนนั้นยังช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ข้อคิด ค าสอนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
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สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ตรงกับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้วรรณคดีไทย ที่ต้องการให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินค่า และน า
ความรู้ที่ได้ทั้งด้านเนื้อหาและคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ได้ 
 
 6. บทสรุป (Conclusion) 
 การพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลง ท าให้ได้
รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้วรรณคดีไทยได้ดี มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
วิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปเนื้อหาและข้อคิดของวรรณคดีไทยแต่ละเรื่อง
ได้ นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่ างมีนั ยส าคัญ ทางสถิติที่  .05 และนัก เรียนมีทั กษะ 
การเรียนรู้วรรณคดีไทยอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 28.5 จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.26  
 นอกจากนี้นักเรียนยังเรียนรู้วรรณคดีไทยอย่างมีความสุข 
สนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด โดยนักเรียนจะไดร้่วมกิจกรรมที่มี
เพลงประกอบที่หลากหลาย ได้ฝึกฝนทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  
การพูดอภิปรายแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เป็นอยา่ง
ดี เป็นการดึงศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผ่าน
เครื่องมือที่ถือเป็นนวัตกรรมที่เรียบง่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ช่วยให้
นักเรียนจดจ าเนื้อหาวิชาได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นแบบฝึกทักษะ
ให้การเรียนรู้มีประสทิธิภาพขึ้น ใช้เป็นแบบวัดและประเมินผลได้จริง 
และใช้เสริมเนื้อหาได้ด้วย การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน
วรรณคดีไทยจึงมีความส าคัญทั้งในแง่ของเนื้อหาวิชา การฝึกทักษะ
และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี น ามาซึ่งการพัฒนาการเรียนรู้
วรรณคดีไทยท่ีสูงขึ้น 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า การใช้เพลงมา
ประกอบการสอนวรรณคดีไทย ควรเลือกเพลงที่ เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา เหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียน เพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพมากที่สุด ควรพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เพลงให้
หลากหลาย และสามารถน ารูปแบบการสอนโดยใช้ เพลงไปสอน
เนื้อหาอื่นๆ ของวิชาภาษาไทย เช่น การอ่าน การเขียน หลัก
ภาษาไทย การฟังดูพูด สามารถพัฒนารูปแบบการสอนให้เหมาะสม
เพื่อน าไปปรับใช้ได้หลายระดับช้ัน  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2) 

เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูระดับปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลขนาดกลาง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ครูผู้สอนปฐมวัยจ านวน 8 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
จ านวน 8 คน รวม 16 คน การด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การค้นหาปัญหาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย 
ระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะครูด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพปฐมวัย และระยะที่ 3 การศึกษาผลการพัฒนา
สมรรถนะครูปฐมวัยด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ปฐมวัย เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและค่าร้อยละ ผลการวิจัย มีดังนี้ 1) สมรรถนะทางวิชาชีพของ
ครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลขนาดกลางที่ต้องการพัฒนา 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาตนเอง เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน และด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เรื่องความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 2) การพัฒนาสมรรถนะครูด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ ประกอบด้วยผู้อ านวยการ ครูผู้สอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้เช่ียวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัย โดยใช้การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรับฟังอย่างลึกซึ้งและสุนทรียะสนทนา ได้ขั้นตอนกระบวนการแห่งการเรียนรู้ คือ ค้นหาเป้าหมายร่วมกัน เสริมต่อและ
สะท้อนการเรียนรู้ ทบทวนการท างานแบบร่วมพลัง บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 3) ผลการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย พบว่า ครูส่วนใหญ่มีผลการ
พัฒนาสมรรถนะ เรื่องการวิจัยในช้ันเรียนและเรื่องความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ในระดับมาก  

 
ค าส าคัญ: 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 medium-
sized 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. 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ส าคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาโดยผู้ที่มี
ส่วนร่วมทุกฝ่ายตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับชาติ แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเต็มตาม
ศักยภาพ สามารถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ และท าประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม โดยมีแนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการ
พัฒนาทักษะสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  จึงต้องให้ความส าคัญ
กับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่ม
เด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง 
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย โดยสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จะต้องน าหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 น ามาใช้เป็นกรอบและทิศทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และได้
มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตร ที่ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ส านึกความเป็นไทย และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติใน
อนาคต [1] 
 โรงเรียนอนุบาลขนาดกลางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจึงต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 นอกจากการพัฒนาหลักสูตรแล้วการพัฒนา
ครูผู้สอนก็เป็นส่วนส าคัญที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่2 ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กล่าวถึงยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้
สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศกึษาทุกระดบั ทุกประเภท 
และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการ
สอนได้อย่ างเต็มที่  [2 ] จะเห็น ได้ ว่า  ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับ
สถานศึกษาโดยตรงนั้นประกอบด้วย 2 เรื่องด้วยกัน กล่าวคือ การ
ยกระดับคุณภาพบุคลากรและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และการจัด
สภาพแวดล้อมภายในชุมชน  ซึ่งในการที่สถานศึกษาจะพัฒนาทั้ง 2 
อย่างให้ควบคู่ไปด้วยกันได้นั้น  ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง  และ
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า วิธีการใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (Learning community) สามารถน ามาเป็นแนวทางในการ

พัฒนาบุคลากรและการจัดสภาพแวดล้อมภายในชุมชนได้  โดยมี
แนวทางพัฒนา 3 แนวทาง ดังนี้  1) สังคมหรือกลุ่มคน ได้แก่ 
ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน ที่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ จึงมีการ
แสวงหาความรู้ และเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2) 
สิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและสังคมที่สร้างขึ้น 
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ เรียน โดยปรับ
โครงสร้างหรือออกแบบหลักสูตรที่ให้ความส าคัญแก่สิ่งเหล่านี้ และ 
3) ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรง ที่ต้องสร้าง
โรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนกับบุคคลและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ราชบัณฑิตสถาน
กล่าวถึงบุคคลในชุมชนแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง การพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดย
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเข้ามามีส่วนรว่ม [3] ซึ่งชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
หรือ PLC เน้นการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมร่วมมือกันเพื่อการเรียนรู้ของ
ทุกคน โดยทุกฝ่ายร่วมกันตั้งค าถามเพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุด และตั้ง
ค าถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันหรือสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ เน้นการลงมือท า มุ่ งพัฒนาต่อเนื่อง และเน้นที่ผล หมายถึง 
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังที่ เรวณี  ชัยเชาวรัตน์ ได้
กล่าวถึง ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ว่า เป็นกระบวนการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มา
รวมกันเพื่อท างานร่วมกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมาย
การเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติทั้ งใน
ส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การท างานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง 
โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม [4] 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องมีความรู้และ
สมรรถนะ เพื่อให้เป็นผู้ที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูป
การศึกษา [5] และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
ประเมินสมรรถนะครูปฐมวัยของ ปีนณ์ฬยาข์  ฒิตสุนทโรทยาน ที่ได้
ท าการศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษา
ปฐมวัยคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพครูการศึกษา
ปฐมวัยและข้อเสนอในการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษา
ปฐมวัย [6] ฉันทนา  บุญมาก ที่ได้ท าการศึกษาสมรรถนะของครู
โรงเรียนอนุบาลชลบุรีตามความรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา [7] ชัยยศ  ชาวระนอง ที่ ได้ท าการพัฒนามาตรวัด
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สมรรถนะส าหรับครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ [8] และ ณัฐภัสสร ช่ืนสุขสมหวัง ที่
ได้ท าการประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาชีพของครูปฐมวัย 3 ด้าน ได้แก่ การสอน การพัฒนาตนเอง และ
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ [9] จากงานวิจัยดังกล่าว 
ผู้วิจัยได้น ามาเป็นแนวทางในการท าวิจัย โดยร่วมมือกับครู และบุคลการ
ทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาหลักสูตรไปพร้อม ๆ กับ การพัฒนา
ครูปฐมวัย ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และให้เป็นไปตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 คณะผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจจะพัฒนาสมรรถนะของครูปฐมวัย ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ เรียนและ
ผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะน าไปแก้ไข 
ปรับปรุง และพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยกระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลขนาดกลาง  

2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้วย
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 การก าหนดผู้เข้าร่วมวิจัย 
  ผู้วิจัยเลือกโรงเรียนอนุบาลโสนน้อย(นามสมมุติ)  ซึ่งเป็น
โรงเรียนขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนักเรียน
อนุบาล 222 คน แบ่งเป็น 8 ห้องเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารให้
การสนับสนุนผู้เข้าร่วมวิจัย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูระดับ
ปฐมวัย  ประกอบด้วย ครูผู้สอนจ านวน 8 คน นั กศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจ านวน 8 คน รวม 16 คน ซึ่งผู้วิจัยรู้จักและ
คุ้นเคยมีความสัมพันธ์อันดี  ผู้วิจัยปฏิบัติตนกลมกลืนกับสังคม
โรงเรียน และเปิดเผยตัวให้ทราบว่าจะเข้ามาท าการวิจัย บอก
ประโยชน์และอธิบายถึงคุณค่าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ในวง
การศึกษา เป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างมีจุดมุ่งหมายและผู้เข้าร่วม
วิจัยสมัครใจเข้าร่วม 
 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ และสมรรถนะทางวชิาชีพของครูปฐมวัย  
 3.3 ระยะเวลา 
      ระยะเวลาที่ ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ปฐมวัยด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาล
ขนาดกลาง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเดือนพฤศจิกายน 2560 
- มีนาคม 2562 รวมระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย 3 ระยะดังนี ้
 ระยะที่ 1 การค้นหาปัญหาเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย 
 1.1. ขั้นศึกษาแนวคิด ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับสมรรถนะครู และกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังนี้  
  1.1.1 สมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย โดยน า
แนวคิดของณัฐภัสสร  ช่ืนสุขสมหวัง และ ปัทมศิริ  ธีรานุรักษ์ จารุ
ชัยนิวัฒน์ [10] ประกอบด้วย 1) ด้านการสอน ได้แก่ การจัดการ
เรียนการสอน การประเมินพัฒนาการ การประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน 2) ด้านการพัฒนาตนเอง ได้แก่ การศึกษาหา
ความรู้ การวิจัยในช้ันเรียน การท างานเป็นทีม 3) ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ การประพฤติตนเป็น
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 ผู้วิจัยค้นหาปัญหาเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย โดยการใช้การประชุมตามแนวทาง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยร่วมประชุมของกลุ่มบุคลากรในโรงเรียนที
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ ครูผู้สอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัย เป็นชุมชนเชิงวิชาการ 
หรือประสบการณ์จากกการปฏิบัติ มีการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สะท้อนคิดอย่างเป็นระยะ ๆ และท าอย่างต่อเนื่อง หรือ
เรียกว่า การประชุมวง PLC   

ระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะครูด้วยกระบวนการแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพปฐมวัย 
  2.1 สร้างแบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูปฐมวัย 
แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่
ด้านการพัฒนาตนเอง และ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ซึ่งมีตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 6 เรื่อง และรายการพฤติกรรมเป็นตัว
บ่งช้ีย่อยจ านวน 54 รายการ เป็นการประเมินความคิดเห็นท่ีสะท้อน
ระดับการปฏิบัติงานก่อนและหลังการวิจัย ใน 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  โดยน าแบบประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครูปฐมวัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสอนสาขา
การศึกษาปฐมวัย ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านวัดและประเมินผล 
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของ
รายการพฤติกรรมกับสมรรถนะทางวิชาชีพครูปฐมวัย และหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 ถือว่าใช้ได้ 
เพื่อใช้ประเมินสมรรถนะก่อนและหลังการพัฒนา 
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  2.2 ด าเนินการประชุมวง PLC  เป็นระยะ ๆ รวมทั้งการ
เสริมต่อการเรียนรู้ให้กับครูในเรื่องที่เป็นความต้องการการพัฒนา 
ได้แก่ ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
จิตตปัญญาศึกษา การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และการวิจัยในช้ัน
เรียน โดยประเมินผลความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการมี
เกณฑ์ในการประเมิน 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด และแบบบันทึกสะท้อนการเรียนรู้  
 ระยะที่ 3 การศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้วย
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  
  ศึกษาผลการเรียนรู้จากผลการประชุมวง PLC ในแต่ละ
รอบ การลงมือปฏิบัติในช้ันเรียน การสะท้อนการเรียนรู้  และ
ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูปฐมวัยหลังการพัฒนา  
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ใช้การ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า และหาค่าเฉลี่ยร้อยละ  

5. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแบ่งตามระยะการด าเนินการวิจัย เป็น 3 ระยะ 
ซึ่งในแต่ละระยะ มีการประชุมวง PLC โดยใช้การรับฟังอย่างตั้งใจ
และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ ได้ขั้นตอนกระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือ ค้นหาเป้าหมายร่วมกัน เสริมต่อและ
สะท้อนการเรียนรู้ ทบทวนการท างานแบบร่วมพลัง บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน การวิจัยในครั้งน้ีมีการประชุมวง PLC รอบ 5 วงรอบสลับกับ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
ได้ผลการวิจัยแบ่งเป็น 3ระยะดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การค้นหาปัญหาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู
ปฐมวัย  
  ค้นหาเป้าหมายร่วมกัน ข้อค้นพบจากการศึกษาข้อมูล
เอกสารและสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลขนาดกลาง
พบว่า ครูควรพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ 1) ด้านการสอน ในเรื่อง 
การจัดการเรียนการสอน  การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชน 2) ด้านการพัฒนาตนเอง ในเรื่องด้านการวิจัยในช้ันเรียน 
3) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในเรื่อง ความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ 
  ผลการประชุมวง PLC รอบที่ 1 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2560 พูดคุยวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาและการก าหนดโครงการ
พัฒนาและแก้ปัญหาที่พบ ผลการวิจัยพบว่า ทั้งครูปฐมวัยและ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รู้สึกว่า มีภาระงานมาก มีความ
กังวลและตระหนักเห็นความส าคัญของการใช้หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ซึ่งค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการให้ ใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2561 ประกอบกับ นโยบายของโรงเรียนและงานของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูที่ต้องมีการพัฒนาการวิจัยในช้ันเรียน ซึ่ง
เป็นการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนเพื่อหาเรื่องในการ
ช่วยเหลือผู้เรียน ดังนั้นในการร่วมประชุมวง PLC รอบที่ 1 จึงสรุป
เรื่องร่วมกันว่า ครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต้องการ

ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ การพัฒนาตนเอง การปรับหลักสูตร
สถานศึกษา เนื่องจากมีการปรับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยให้ใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และ ตระหนักถึง
ความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมทั้งทางด้านการปฏิบัติตนของครู
ต่อเด็ก 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะครูด้วยกระบวนการแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพปฐมวัย  

เสริมต่อและสะท้อนการเรียนรู้ 
ผลจาการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูปฐมวัย พบว่า 

สมรรถนะที่จ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย 
ก่อนการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยดว้ยกระบวนการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่มีสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองในเรื่องการ
วิจัยในช้ันเรียน ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ในระดับปานกลาง และด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เรื่อง ความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 1 

ดังนั้นจึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความเข้าใจ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาภายในเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ด้วยจิตตปัญญาศึกษา ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัด
เพชรบูรณ์ หลังการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ครูปฐมวัยและ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.64 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 53.41 และ
ระดับปานกลาง ร้อยละ 7.95 โดยครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจโดยเรียงล าดับดังนี้ สามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการท างานกับผู้อื่น สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการพัฒนาตนเอง สามารถยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
สามารถถ่ายทอดความคิดด้วยการสะท้อนการเรยีนรู้ สามารถสื่อสาร
กับผู้อื่นอย่างไตร่ตรองและผลจากการสรุปผลการสะท้อนการเรียนรู้ 
พบว่า ครูส่วนใหญ่เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่ดี เรียนรู้เข้าใจตนเองและ
ผู้อื่น และสามารถน ากิจกรรมมาปรับใช้กับชีวิตประจ าวันและการ
ท างานกับเด็กมากขึ้น ดังข้อความจากสะท้อนคิด “รู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่า” “เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังและผู้พูด” “คิดทุกครั้งเมื่อท าสิ่งใด” 
“เปิดรับอารมณ์ ความรู้สึกตนเอง” “ใส่ใจกับการรับรู้ผ่านประสาท
สัมผัสทั้งห้า” “มองย้อนเข้าไปในจิตใจและความรู้สึกของตนเอง” 
“ไม่ไปกดดันเด็ก ไม่ดุ ไม่ใช้น้ าเสียงที่ดัง” “น าความรู้มาปรับใช้ใน
ห้องเรียน” “ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถแบ่งปันความรู้
ให้กับผู้อื่นและน ามาสอนเด็ก ๆ ในช้ันเรียน” 

ผลการประชุมวง PLC รอบที่ 2 ทบทวนการน าแนวคิด
จิตตปัญญาและความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2560 ไปใช้ พบว่าครูน าผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการไปใช้ใน
ห้องเรียนปฐมวัย ในเดือน มกราคม 2561-มีนาคม 2561 พบว่า ครู
มีความสุขกับการสอนในช้ันเรียน น่ิงสงบมากขึ้น สามารถพูดคุยกับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนและ
หลักสูตรได้ดีขึ้น 
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การนิเทศการสอนโดยการสลับครูคู่ช้ัน ณ โรงเรียนอนุบาล
ขนาดกลาง ในวันที่  17 มีนาคม 2561 พบว่า ครูแต่ละคู่ ช้ันจะ
สลับกันสังเกตการสอนในห้องเรียนและนิเทศการสอนเพื่อนในเรื่อง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรม
ต่าง  ๆ เช่น ก่อนการสอนจะมีวิธีการเตรียมเด็กอย่างไรให้สงบก่อน
เข้าสู่กระบวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป  นอกจากนี้ยังมีบุคลิก
ท่าทางในการสอน  การพูดคุย การใช้น้ าเสียงและการเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ให้กับเด็ก ๆ ในทุก ๆ ด้าน  รวมถึงการพูดคุยสื่อสารกับ
ผู้ปกครองให้เข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ได้ดี
ขึ้น แต่เนื่องจากโรงเรียนมีความจ าเป็นตอ้งปรับหลกัสูตรสถานศึกษา 
เพื่อให้ทันใช้ในปีการศึกษา 2562 จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี  ในวันท่ี 3-5 เมษายน 
2561 ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพบว่า โรงเรียนมีการปรับหลักสูตร
โดยการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยทางโรงเรียนได้ตัดสินใจ
ร่วมกันว่า การจัดการเรียนการสอนจากเดิมที่มีการใช้นวัตกรรมการ
สอนแบบโครงการในห้องเรียนปฐมวัยระดับอนุบาล 1-3 ในเดือน
สุดท้ายของภาคเรียน ได้ปรับมาเป็นการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ
เดือนละ 1ครั้ง 1 ภาคเรียนจะมีการสอนแบบโครงการประมาณ 2-3 
หัวเรื่อง 

ทบทวนการท างานแบบร่วมพลัง  
ผลการประชุมวง PLC รอบที่ 3 ให้ทบทวนการสอนในช้ัน

เรียนโดยครูแต่ละคนระดมความคิด วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนของตนเอง ครูมองถึงพัฒนาการของเด็กในช้ันเรียน ว่าจะ
ส่งเสริมเด็กในด้านใด ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

ระดับช้ันเตรียมปฐมวัย เป็นเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัด
เล็ก มัดใหญ่ การช่วยเหลือตนเองตามวัย 

ระดับชั้นปฐมวัย 1 เป็นเรื่องการรู้ค่าจ านวน การเข้าสังคม 
ระดับช้ันปฐมวัย 2 เป็นเรื่องทักษะภาษา การส่งเสริม

สมาธิ การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
ระดับช้ันปฐมวัย 3 เป็นเรื่องคณิตศาสตร์ การเรียงล าดับ

เหตุการณ์ การช่ัง ตวง วัด ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาในเชิง
วิทยาศาสตร์  

เดือนกรกฎาคม 2561-กันยายน 2561 ด าเนินการสอนใน
ช้ันเรียน จัดการเรียนรู้แบบโครงการในห้องเรียนปฐมวัยระดับ
อนุบาล 1-3 โดยจัดการสอนแบบโครงการประมาณภาคเรยีนละ 2-3 
หัวเรื่อง 

ผลการประชุมวง PLC รอบที่ 4 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 
พบว่า การทบทวนการสอนในช้ันเรียน ครูไม่มีความกังวลในเรื่องการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน เนื่องมาจากครูได้ร่วมมือจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาร่วมกัน ท าให้เข้าใจแนวทางในการด าเนินการ
สอน ครูก็ยังสามารถจัดการเรียนการสอนได้  ถึงแม้ว่าการจัดการ

เรียนรู้แบบโครงการเดือนละ 1ครั้ง ใน 1 ภาคเรียนจะมีการสอน
แบบโครงการประมาณ 2-3 หัวเรื่อง ซึ่งครูทุกคนมีความคุ้นเคยและ
มีประสบการณ์ในการสอน  

ระยะที่ 3 การศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย
ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
ได้แนวทางในการพัฒนาครู โดยการสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ จากผลการประชุมวง PLC เป็นระยะ ๆ และเสริมการเรียนรู้
ให้กับครูโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การท างานในห้องเรียน 

ผลการประชุมวง PLC รอบที่  5  เดือนตุลาคม 2561  
ร่วมกันพัฒนาหัวข้อวิจัยครูปฐมวัยได้หัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนจากการสังเกตชั้นเรียนจ านวน 6 เรื่องดังนี้ 

1.การพัฒนาความมีมนุษย์สัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยโดยการ
จัดกิจกรรมศิลปะร่วมใจ 

2. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ ก
ปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การท าขนมไทย 

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 

ในการประชุมวง PLC รอบที่ 5  เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
2561 ในเดือนมีนาคม 2562 ผลการวิจัยและได้สิ้นสุดลงแล้ว ครู
กลับไปปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนพร้อมทั้งการสืบค้นวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและสร้างเครื่องมือวิจัยต่อไป แต่เนื่องจากครูได้
ทบทวนเรื่องที่สนใจและเขียนเป็นหัวข้อวิจัยได้แล้ว จึงมีความสนใจ
ที่จะพัฒนาเค้าโครงวิจัย ส่งผลโรงเรียนอนุบาลขนาดกลาง ได้
ทบทวนการท าวิจัยโดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในช้ัน
เรียนให้กับครูปฐมวัยและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพิ่มเติม ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียน  

สรุปผลการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลขนาดกลางที่
ต้องการพัฒนา 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาตนเอง ในเรื่อง การวิจัย
ในช้ันเรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในเรื่อง 
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ซึ่งครูปฐมวัยมีผลการประเมินความ
คิดเห็นท่ีสะท้อนระดับการปฏิบัติงานดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความคิดเห็นที่สะท้อนระดับการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย 

 
       ผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู จากตารางพบว่า หลัง
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ครูส่วนใหญ่มีสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองในเรื่องการวิจัย
ในช้ันเรียน ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ในระดับมาก และด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เรื่องความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพ ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ในระดับมาก 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนาสมรรถนะของครูปฐมวัยด้วยกระบวนการสร้าง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนอนุบาลขนาดกลาง ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปและอภิปรายผลการวิจัยดังนี้  

6.1 สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1) สมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล

ขนาดกลางทีต่้องการพัฒนา 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาตนเอง เรื่อง
การวิจัยในช้ันเรียน และด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เรื่องความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู  

2) การพัฒนาสมรรถนะครูด้วยกระบวนการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ประกอบด้วยผู้อ านวยการ ครูผู้สอน 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้เช่ียวชาญทางด้านการศึกษา
ปฐมวัย โดยใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การรับฟังอย่างลึกซึ้งและ
สุนทรียะสนทนา ได้ขั้นตอนกระบวนการแห่งการเรียนรู้ คือ ค้นหา
เป้าหมายร่วมกัน เสริมต่อและสะท้อนการเรียนรู้ ทบทวนการท างาน
แบบร่วมพลัง บรรลุเป้าหมายร่วมกัน  

3) ผลการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย พบว่า ครูส่วนใหญ่มี
ผลการพัฒนาสมรรถนะ เรื่องการวิจัยในช้ันเรียนและเรื่องความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพครู ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ในระดับมาก 
  6.2 อภิปรายผลการวิจัย 

ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี ้
  1)  ผลการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยกระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนอนุบาลขนาดกลาง 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ปฐมวัย 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาตนเอง เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน
และด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เรื่อง ความรัก
ความศรัทธาในวิชาชีพ ซึ่งเป็นผลมาการการร่วมแรงร่วมใจในการ
ประชุมวง PLC เป็นระยะ ๆ อย่างจริงจังจึงท าให้ค้นพบสิ่งที่ต้องการ
พัฒนาเพื่อน าไปก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป สอดคล้อง
กับพิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ และ พเยาว์  ยินดีสุข [11] ที่กล่าวถึง

สมรรรถนะ 
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 
ด้านการพัฒนาตนเอง 
  การวิจัยในชั้นเรียน 
  1.  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน 
  2.  มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อน าไปใช้พัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 
  3.  การน าและการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
 ผู้เรียน 
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มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
  1.  ยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพ 
  2.  เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 
  3.  ยกย่องช่ืนชม บุคคลที่ประสบความส าเร็จในวิชาชีพ 
  4.  ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใช้จ่ายและใช้ทรัพยากร 
 อย่างประหยัด 
  5.  ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขนบธรรมเนียมประเพณี 
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  6.  ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม
 กับสถานะของตน 
  7.  รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
  8.  เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ และไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
  9.  มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน เพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการ 
  10. ปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน    
  บรรลุผลส าเร็จ 

50 
 

87.5 
62.5 
87.5 
62.5 

มาก 
 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 

50 
 

75 
87.5 
87.5 
75 

มาก 
 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากทีสุ่ด 

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

51 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

หลักการของ PLC ที่ว่า ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรและ
ชุมชน เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และตั้งเป้าหมายร่วมกัน นอกจากนี้การ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูปฐมวัย 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนา
ตนเอง เรื่องการวิจัยในช้ันเรียนและด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เรื่องความรักความศรัทธาในวิชาชีพ ซึ่ ง
สอดคล้องกับข้อค้นพบของณัฐภัสสร  ช่ืนสุขสมหวัง และ ปัทมศิริ  ธี
รานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ [10] ที่ประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย พบว่า ด้านที่มีความจ า
เป็นมากที่สุดคือ ด้านการพัฒนาตนเอง เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน  
ส่วนด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในเรื่อง
ความรักความศรัทธาในวิชาชีพครูมีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด
ด้วยเช่นกัน 
  2) การพัฒนาสมรรถนะครูดว้ยกระบวนการแห่งการเรยีนรู้
เชิงวิชาชีพ ด้วยการประชุมชุมชนแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วย
ผู้อ านวยการ ครูผู้สอน นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการศึกษาปฐมวัย ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรับฟัง
อย่างลึกซึ้งและสุนทรียะสนทนา ได้ขั้นตอนการประชุมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ คือ ค้นหาเป้าหมายร่วมกัน เสริมต่อและสะท้อนการ
เรียนรู้ ทบทวนการท างานแบบร่วมพลัง บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้
เนื่องมาจากวงประชุม PLC ผู้อ านวยการ ครูปฐมวัย ผู้เช่ียวชาญ 
ได้รับฟังกันอย่างตั้งใจ มองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน เห็น
ปัญหาร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน พร้อมใจ
กัน ทบทวนผลการท างานร่วมมกันจึงท าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
สอดคล้องกับซาโต มานาบุ [12] ที่กล่าวถึงการปฏิรูปโรงเรียนเพื่อ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ต้องประกอบด้วยโครงสร้างระบบกิจกรรม 
3 ส่วน  คือ การเรียนรู้ แบบร่วมมือรวมพลั ง (Collaborative 
Learning) การสร้างความเป็นเพื่อนร่วมงาน(Collegiality) และ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
  3) ผลการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย พบว่า ครูส่วนใหญ่มี
ผลการพัฒนาสมรรถนะ เรื่องการวิจัยในช้ันเรียนและเรื่องความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพครู ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องมาจากครูปฐมวัย มีเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการท าวิจัย
สามารถก าหนดหัวข้อวิจัยจากการทบทวนการจัดการเรียนการสอน 
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียน และการสังเกตและวิเคราะห์เด็ก
ปฐมวัยในช้ันเรียนอย่างแท้จริง และในเรื่องความรักความศรัทธาใน
วิชาชีพ  อาจเนื่องมาจาก การน าผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาภายในเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยจิตตปัญญา
ศึกษา ที่สะกิดเตือนให้ครูรู้จักตนเองมากขึ้นยอมรับฟังผู้อื่นอย่าง
ตั้งใจ มีความผ่อนคลายมากข้ึนจึงพร้อมที่จะอุทิศเวลา ครูได้ทบทวน
และไตร่ตรองตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ในช้ันเรียน และการปฏิบัติ
ตนในหน้าที่ครูผู้สอน มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วรลักษณ์  ชูก าเนิด และ เอกรินทร์  สังข์ทอง [13 ]
ที่กล่าวว่าการรู้จักตนเองของครูจะเข้าใจมิติของผู้เรียนที่มากกว่า
ความรู้ เมื่อครูมีความเข้าใจธรรมชาติของตนเองแล้ว จึงสามารถ
มองเห็นธรรมชาติของศิษย์อย่างถ่องแท้จนสามารถสอนหรือจัดการ

เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันของ
สมาชิกในชุมชนที่ต้องอาศัยการตระหนักรู้สติการฟัง การใคร่ครวญ  
 
7. ข้อเสนอแนะ  

7.1 ข้อเสนอแนะจากการน าผลวิจัยไปใช้ 
1) ดา้นการพัฒนาตนเอง เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน 

ผู้บริหาร ครูวิชาการควรสนับสนุนให้น าและผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ 
มาใช้ในการวิจัยในช้ันเรียน ส่วนด้านด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เรื่องความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูควรจัด
กิจกรรมหรือโครงการเพื่อให้ครูปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมกับสถานะของตน 
 2) ควรพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพในด้านที่เป็นความ
จ าเป็นส าคัญตามบริบท หรือเป้าหมายวิสัยทัศน์ของแต่ละโรงเรียน 
ผู้บริหาร ครูฝ่ายวิชาการควรศึกษากระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ให้เข้าใจอย่างแจ่ม ชัดและใช้กระบวนการอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ ครู บุคลากรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องฝึกฝนการฟังอย่าง
ลึกซึ่งและใช้สุนทรียะสนทนาให้อยู่ในชีวิตประจ าวัน 
 7.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ควรพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
สร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21 และใช้กระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเรื่องอื่น ๆ เช่น การ
สังเกตเด็ก การประเมินพัฒนาการ การท างานเป็นทีม  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) ศึกษาระดับ
ความพึงพอใจในการเรียน โดยมีเนื้อหาการวิจัยเกี่ยวกับรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ส าหรับนักศึกษาระดับ
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน 36 คน          
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.37–0.80 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20-0.67 และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 และ 
4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) ค่าเฉลี่ย 2) ความแปรปรวน 
3) การหาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 4) การทดสอบของวิลคอกซัน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนสตูล มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.79/84.68 2) นักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3) นักศึกษาอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และค่าความแปรปรวนเท่ากับ 0.50)  
 

ค าส าคัญ: 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 Signed-
Rank 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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1. บทน า 
 วิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
แห่งแรกของจังหวัดสตูล มีพันธกิจในการจัดการศึกษาเพื่อขยาย
โอกาสและตอบสนองความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการพัฒนาชุมชน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา 
เป็นพันธกิจหนึ่งของวิทยาลัยชุมชนสตูล ซึ่งเริ่มด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ตั้งแต่ปี 2549 ในปัจจุบัน            ปี
การศึกษา 2561 จัดการเรียนการสอน จ านวน 7 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และ
สาขาวิชาอิสลามศึกษา มีจ านวนนักศึ กษาทั้ งสิ้ น 874 คน                
[1] กลุ่มเป้าหมายที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัย
ชุมชน มีความหลากหลาย แตกต่างทั้งทางด้านประสบการณ์ อายุ  
พื้นฐานความรู้ อาชีพ การจัดการเรียนการสอนจึงต้องค านึงถึง   
ความแตกต่างดังกล่าว ให้โอกาส และมีความยืดหยุ่นสูง ทั้งด้านการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดเวลาเรียนซึ่งจะต้องจัดเวลาเรียนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน 
 การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่ วไปเป็นการ            
จัดการศึกษาที่เน้นกระบวนการท างานและการจัดการที่เป็นระบบ 
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ โดยการน าเอา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้และประยุกต์ใช้ รวมทั้ง
การพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ที่เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
อย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาและ    
ผลการเรียน [2] ดังนั้น การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของระดับ
อนุปริญญา จึงเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการจัด
ประสบการณ์ สถานการณ์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
การเผชิญปัญหา ฝึกทักษะการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อการแก้ไขปัญหา    
จนค้นพบความรู้ ข้อคิด แนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการท างาน 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ รวมทั้งสังคม การเมือง การปกครอง ศาสนา 
วัฒนธรรม มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง  
 ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนสตูล มีทั้งผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า
ของวิทยาลัยชุมชนสตูลและอาจารย์พิเศษที่มาจากบุคคลภายนอก  
ซึ่งอาจารย์พิเศษมีมากกว่าอาจารย์ประจ าถึง 5 เท่า (โดยภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ประจ า จ านวน 15 คน อาจารย์พิเศษ 
จ านวน 73 คน) [1] โดยผู้สอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ มีครูผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ จ านวน 2 คน อาจารย์
ประจ า 1 คน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน ที่จัดการเรียนรู้ในรายวิชา
เดียวกันของแต่ละภาคเรียนต้องร่วมกันจัดท าแผนการเรียนรู้เพื่อ
ก าหนดและด าเนินการจัดการเรียนรู้ในทิศทางหรือรูปแบบเดียวกัน 
โดยเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ผู้สอนแต่ละคนใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ก็ไม่ได้ใช้ต าราหรือเอกสารประกอบการสอน            เล่ม
เดียวกัน จึงท าให้เกิดข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของนักศึกษา 

ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
เห็นว่าควรมีการจัดท าเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนสตูล เพื่อเป็นคู่มือช่วยในการสอนของผู้สอนให้มีความ
เป็นเอกภาพเชิงนโยบาย ท าให้การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพราะการใช้เอกสารประกอบการสอนในการจัดการ
เรียนรู้ เป็นวิธีการที่สามารถรวบรวมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ได้อย่าง
ครอบคลุมหลักสูตร ท าให้ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองเมื่อ
ต้องการทบทวน ประกอบด้วยเนื้อหาที่สรุปบทเรียน มีแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลและปฏิบัติการต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ 
 การน าเอาแนวคิดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอนมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถสนองตอบความสามารถของผู้เรียนได้เป็น 
อย่างดี  ไม่ว่ าจะเป็นผู้ เรียนที่มีความสามารถในการเรียนสูง 
ความสามารถในการเรียนต่ า ก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน 
ดังที่ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ [3] กล่าวว่า การจัดการ
เรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้
ผู้สอนมองเห็นจุดเด่นหรือจุดบกพร่องของผู้เรียนได้ ซึ่งจะช่วยให้ครู
ด าเนินการปรับปรุง แก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ทันท่วงที นอกจากนี้ ผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษางานวิจัย และผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับการใช้เอกสาร
ประกอบการสอน พบว่ามีนักวิชาการ นักการศึกษาได้ศึกษา
ประสิทธิผลของการใช้เอกสารประกอบการสอนในการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และพบว่าการใช้เอกสารประกอบการสอน 
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ ดังเช่น ผลการศึกษาของ 
อัจฉรา หล่อตระกูล [4] ได้พัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา 
เศรษฐศาสตร์การเ งินการธนาคาร ของนักศึกษาสาขาวิ ชา
เศรษฐศาสตร์ช้ันปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยเอกสาร
ประกอบการสอนในรายวิชา “เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร”    
มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาของอุไรวรรณ ชินพงษ์ [5] ได้ท า
การวิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เอกสารประกอบการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น โดยใช้ทักษะ
การคิดเป็นฐานการเรียนรู้  หลักสูตรอนุปริญญา ศิลปศาสตร์  
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ช้ันปีที่  2 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนทักษะการคิดของผู้เรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากและผู้เรียนมีพัฒนาการทางทักษะการคิดสูงขึ้น ความก้าวหน้า
ของผู้เรียนจากการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นโดยใช้ทักษะการคิดเป็นฐานการเรียนรู้ พบว่า 
ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
และเมื่อพิจารณาคะแนนความก้าวหน้าในภาพรวม พบว่า ผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 43.69  
 ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ รหัสวิชา ศท 0401 มีความตั้งใจที่จะแก้ไข ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัย
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ชุมชนสตูลมีเอกสารประกอบการสอนท่ีใช้ในการเรียน จึงได้น าเอา
แนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอน เนื้อหารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
มาด าเนินการสร้างเป็นเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนสตูล ที่เน้นจัดการศึกษาแบบองค์รวมของความรู้   เน้น
การบูรณาการความหลากหลายของการจัดการเรียนสอนท้ังใน เชิง
ทฤษฎีสู่ทักษะการปฏิบัติ ผลของการจัดการศึกษาครั้งนี้มุ่งหวังให้
นักเรียนสามารถพัฒนาตัวเองให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
เป็นไปตามเป้าหมายทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสตูล อีกทั้ง
มุ่งหวังให้ได้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ถือว่าเป็นการจัดการศึกษา
ที่ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา ที่ให้
ความส าคัญกับพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ อันเป็นฐานส าคัญ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน สนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษา
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ส าหรับนักศึกษาระดับ
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล  
 2.3 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ส าหรับนักศึกษาระดับ
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล 
 
3. วิธีการวิจัย 
 3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนสตูล ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 1 ห้องเรียน คือ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีนักศึกษาทั้งหมด
จ านวน 36 คน โดยได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 3.2 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เนื้อหารายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ในโครงสร้างหมวดศึกษา
ทั่วไป ส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล           
ที่สอดคล้องตามหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป 
  ค าอธิบายรายวิชา : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและ
โปรแกรมประยุกต์ ฝึกการสืบค้น การสื่อสารความหมายและการ

น าเสนอบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและ
แหล่งข้อมูล คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  โดยสามารถน ามาจัดท าเป็นเอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ส าหรับ
นักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล จ านวน 1 เล่ม         
มีทั้งหมด 10 หน่วย กล่าวคือ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  หน่วยที่  3 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  หน่วยที่  4 
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หน่วยที่ 5 การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทั่วไป 
หน่วยที่  6 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 7 อินเทอร์เน็ต หน่วยที่ 8 การจัดการฐานข้อมูล
และการสืบค้นสารสนเทศ หน่วยที่ 9 คุณธรรม จริยธรรมในการ      
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยที่ 10 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างดังนี้ 
1) ศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน 2) ศึกษาคู่มือการจัดการ
เรียนรู้ 3) ก าหนดขอบข่ายเนื้อหา 4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ จุดประสงค์
ทั่วไปและ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 5) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 15 แผน รวมทั้งหมด 60 ช่ัวโมง 6) น าแผนการจัดการเรียนรู้
เสนอผู้เช่ียวชาญ ได้ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60–1.00 และ 
7) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน า ของผู้เช่ียวชาญ 
เพื่อเตรียมใช้ทดลองใช้จัดการเรียนรู้จริง 
  3.3.2 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้      1) 
ศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน 2) ศึกษาหลักจิตวิทยาทาง
การศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) ก าหนดขอบข่ายเนื้อหา 4) 
วางโครงเรื่องและด าเนินการจัดท าร่างเอกสารประกอบการสอน  5) 
น าร่างเอกสารประกอบการสอนเสนอผู้เช่ียวชาญ ได้ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง 0.60–1.00 6) น าร่างเอกสารประกอบการสอน 
ทดลองใช้ จ านวน 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 ผู้วิจัยด าเนินการ
ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน 2) ศึกษาตัวช้ีวัด 
พฤติกรรมการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา 3) ศึกษาทฤษฎีการวัดผล   
4) ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบ
ปรนัย (Objective Test) ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choices Test) 
มี 5 ตัวเลือก มีระบบการให้คะแนนตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 
0 คะแนน จ านวน 1 ฉบับ ได้ข้อสอบจ านวน 75 ข้อ 5) ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่า
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ดัชนีความสอดคล้องที่ใช้ได้ มีค่าตั้งแต่ 0.60–1.00 ได้ข้อสอบจ านวน 
69 ข้อ คัดออก 6 ข้อ 6) น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try–Out)    
กับผู้เรียนจ านวน 30 คน ได้ข้อสอบจ านวน 60 ข้อ คัดออก 9 ข้อ     
มีค่าความยากง่ายที่ใช้ได้ระหว่าง 0.37–0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก
ที่ใช้ได้ระหว่าง 0.20–0.67 และ 7) ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพื่อเตรียมใช้ทดลองใช้จัดการเรียนรู้จริง 
  3.3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ผู้วิจัยด าเนินการดังนี ้     1) 
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 2) ศึกษาลักษณะของการสร้าง
เครื่องมือการวัดและประเมินความพึงพอใจท่ีมีลักษณะเป็น มาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ     ลิเกิรต์ 
(Likert) 3) ก าหนดนิยามปฏิบัติการความพึงพอใจ 4) ด าเนินการ สร้าง
แบบสอบถาม แบ่งได้ 4 ด้าน คือ ด้านประโยชน์ จ านวน 3 ข้อ ด้าน
เนื้อหา จ านวน 3 ข้อ ด้านการจัดกิจกรรม จ านวน 3 ข้อ และด้าน
การออกแบบ จ านวน 3 ข้อ รวมทั้งหมด 12 ข้อ โดยมีระดับการให้
คะแนน 5 คะแนน ด้วยวิธี Arbitrary Weighting method 5 ระดบั 
5) น าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญ ได้ดัชนีความสอดคล้อง 1.00 
ทุกข้อ 6) น าแบบสอบถามความ ไปทดลองใช้ (Try–Out)       น า
คะแนนที่ได้มาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α–Coefficient) ของครอนบาค ได้ความเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.95 และ 7) ได้แบบสอบถามเพื่อเตรียมใช้ทดลองใช้จัดการ
เรียนรู้จริง 
 3.4 สถิติที่ใช้การวิจัย ได้แก่ 1) ค่าเฉลี่ย 2) ค่าความแปรปรวน 
3) การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 4) การทดสอบของ
วิลคอกซัน (การทดสอบกรณีตัวอย่างสองกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันท่ี
ใช้กลุ่มประชากรทั้งหมดในการศึกษา) 
 
4. ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อให้ผล
การด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยเสนอ
ผลการวิจัย ดังนี ้
 4.1 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนสตูล พบว่า ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 169.58 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.79 (E1) และ
ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 84.68 คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.68 (E2) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.79/84.68 
ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 รายละเอียดดังตารางที่ 1  
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ของเอกสารประกอบการ
สอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 
ส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล จากการ
ทดลองใช้จริง 
 

ด้าน
ประสิทธิภาพ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ประสิทธิ
ภาพ 

เกณฑ์ 
80/80 

กระบวนการ (E1) 200.00 169.58 84.79 ผ่านเกณฑ์ 

ผลลัพธ ์(E2) 60.00 50.81 84.68 ผ่านเกณฑ์ 

 
 4.2 นักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 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 ส าหรับนักศึกษา ระดับอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนสตูล  
 

ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 

N   Z 

ก่อนเรียน 36 26.44 4.00 
5.24** 

หลังเรียน 36 50.81 2.51 

 
 4.3 นักศึกษาอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (=4.48, =0.50)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
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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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของความพึงพอใจในการเรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ในภาพรวม  
 

ด้านความพึงพอใจ   
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านการออกแบบ 4.44 0.50 มาก 
2. ด้านเนื้อหา 4.48 0.50 มาก 
3. ด้านการจัดกิจกรรม 4.46 0.50 มาก 
4. ด้านประโยชน ์ 4.55 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.48 0.50 มาก 
 
5. อภิปรายผล 
 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ส าหรับนักศึกษาระดับ
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ผู้วิจัยน าผลการวิจัยที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยมาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 5.1 จากผลการวิจัยพบว่า  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ส าหรับนักศึกษา
ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล จากการทดลองใช้จริง           มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.79/84.68 แสดงว่าเอกสารประกอบ     การ
สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สามารถใช้   จัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล            
ได้ในบริบทจริง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มีความส าคัญต่อผู้เรียน
ที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เกิด
ความเข้าใจได้รวดเร็ว มีความชัดเจน ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป
ตามเนื้อหาท่ีก าหนด ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็น
การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร               ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของสุนันทา สุนทรประเสริฐ [6] กล่าวว่า  การ
ก าหนดเนื้อหา ต้องมีความถูกต้องและเหมาะสม ความถูกต้อง ได้แก่ 
การมีเนื้อหาสาระตามที่หลักสูตรก าหนด มีความเที่ยงตรงของข้อมูลที่
น าเสนอ มีความชัดเจนทันสมัยเป็นปัจจุบัน ไม่ก ากวมสับสน หรือ
เบี่ยงเบนข้อเท็จจริง ส่วนความเหมาะสม ได้แก่ ความยากง่ายของ
เนื้อหาสาระ โดยพิจารณาถึงในด้านวัยวุฒิ ประสบการณ์และพื้นฐาน
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  โดยการด าเนินการสร้างเอกสารประกอบการสอน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ผ่านกระบวนการ
อย่างเป็นล าดับขั้นตอน ที่ส าคัญคือการด าเนินการทดลองใช้ 3 ครั้ง 
การทดลองครั้งที่ 1 เป็นการทดลองรายบุคคลกับนักศึกษา จ านวน   
3 คน ผลจากการทดลอง พบว่า เอกสารประกอบการสอน                 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.67/81.11 การทดลองครั้งที่ 2 เป็นการ
ทดลองกลุ่มเล็กกับนักศึกษาอนุปริญญา จ านวน 9 คน ผลการจาก
การทดลอง พบว่า เอกสารประกอบการสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

82.11/82.04 และการทดลองครั้งที่ 3 เป็นการทดลองกลุ่มใหญ่     
กับนักศึกษา 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน ผลจากการทดลอง พบว่า 
เอกสารประกอบการสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.28/83.56   
แสดงว่าเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้  สามารถพัฒนาประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้           
และสามารถน าไปใช้ในการทดลองจริงได้ จากการด าเนินการพัฒนา
เอกสารประกอบการสอน สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยยงค์        
พรหมวงศ์ [7] ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การหาประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม โดยสามารถน านวัตกรรมไปทดลองใช้และหาประสิทธิภาพ 
ซึ่งกระท าได้โดยการทดลองหาประสิทธิภาพ 3 ครั้ง คือ 1) การทดลอง
นวัตกรรมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือหน่ึงต่อหน่ึง 2) การทดลอง
นวัตกรรมกับผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย และ 3) การทดลองนวัตกรรมกับ
ผู้เรียนเป็นกลุ่มใหญ่ ในระยะสุดท้ายของการประเมินผลระหว่าง
ด าเนินการ ผู้เรียนพยามยามที่จะใช้สถานการณ์การเรียนรู้ซึ่งใกล้เคียง
กับความตั้งใจสูงสุด ในการใช้วัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ ความมุ่ง
หมายของการประเมินผลระยะสุดท้าย 
  จากผลการวิจัยพบว่า  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.79/84.68 สอดคล้องกับผลการวิจัยของนักการศึกษาหลายๆ คนที่
พัฒนาเอกสารประกอบการสอนโดยมีวัตถุประสงค์เหมือนกัน เช่น 
ผลการวิจัยของอุไรวรรณ ชินพงษ์ [5] ได้ท าการวิจัยเรื่องการสร้าง
และหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น โดยใช้ทักษะการคิดเป็นฐานการ
เรียนรู้ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ผลการวิจัย พบว่า เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น โดยใช้ทักษะการคิด
เป็นฐานการเรียนรู้ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.01/ 82.46 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของอัจฉรา 
หล่อตระกูล [4] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการ
สอนวิชา เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร ผลการวิจัย พบว่า 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา “เศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคาร” มีประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการ (E1) และค่า
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 85.83/85.33 
 5.2 ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัย
ชุมชนสตูล ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401            มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยการ
ใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้  ส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล  
มี เนื้อหาเป็นเรื่ องที่ผู้ เรียนมีความสนใจ เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผู้ เรียน ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิ ดการเรียนรู้ทั้ งใน         
เชิงทฤษฎีที่น ามาสู่การปฏิบัติ เพิ่มพูนประสบการณ์ที่แปลกใหม่ด้วย
กิจกรรมที่หลากหลายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เป็นสื่อในการเรียนรู้  ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ส่งผลให้การ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ สมเสริม  
ชูรักษ์ [8]  ที่กล่าวว่า เอกสารประกอบการสอนให้เหมาะสมกับสภาพ
บริบทนั้น ควรเริ่มจากวิเคราะห์หลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิเคราะห์เอกสารประกอบการสอน ส่งเสริมลักษณะของกิจกรรมที่มี
ค าถามส่งเสริมให้คิด มีกิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติ กิจกรรมน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังใช้การน าเสนอ ที่เพิ่มความ
น่าสนใจด้วยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีรูปภาพแสดงข้อมูล การน าเสนอ
ในรูปแบบต่างๆ ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ผู้เรียนได้ฝึกท า
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบประเมินผล แบบทดสอบท้ายบทเรียน ที่ผู้เรียน
สามารถตรวจสอบความสามารถของตัวเองได้อย่างทันท่วงที  
  จากผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษาอนุปริญญา วิทยาลัย
ชุมชนสตูล ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยเอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401            มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นักการศึกษาหลายๆ คน
ที่ได้ศึกษาและมีวัตถุประสงค์ เหมือนกัน เช่น ผลการวิจัยของ 
พุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ [9] ได้ท าการศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Search Engine ของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง Search Engine   
มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์    
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ดวงใจ ปริปุณณากร [10] ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ เพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 2001-2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 2001-
2001 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ าก่อนเรี ยน          
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 5.3 ผลจากการศึกษา พบว่า นักศึกษาอนุปริญญา วิทยาลัย
ชุมชนสตูล ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  รหัส ศท 0401           
ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ด้านประโยชน์ รองลงมา คือ ด้านเนื้อหา ด้านการจัด
กิจกรรม และด้านการออกแบบ ตามล าดับ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้  ส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา มีการจัดรูปแบบ
กระบวนการเรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับเนื้อหา การจัดรูปแบบมีความ
น่าสนใจ ดึงดูดให้มีความต้องการเรียน อีกท้ังเอกสารประกอบการ
สอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษา

ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ช่วยพัฒนาผลการเรียน      
เปิดโอกาสให้ท างานร่วมกับผู้อื่น ได้รับความรู้และความสนุกจาก  
การเรียน เนื้อหาที่ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถ ค าอธิบายและค าสั่ งแบบฝึกหัดมีความชัดเจน       
เข้าใจง่าย จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาอนุปริญญา วิทยาลัย
ชุมชนสตูล ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  รหัส ศท 0401           
ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของนักการศึกษาหลายๆ คนที่ได้ศึกษาและมีวัตถุประสงค์เหมือนกัน 
เช่น ผลการวิจัยของ ดวงใจ ปริปุณณากร [10] ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ เพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 2001-2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 2001-
2001 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุภรา ช้างพลายงาม [11] ได้ท าการวิจัยและพัฒนา
เอกสารประกอบการสอนร่วมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) เรื่อง คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนร่วมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การใช้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ โดยรวมอยู่     ใน
ระดับมาก 
 
6. บทสรุป 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า กระบวนการศึกษาที่ผู้วิจัยได้จัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ รหัส ศท 0401 ส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัย
ชุมชนสตูล โดยผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นจัดการศึกษาแบบองค์รวม
ของความรู้ เน้นการบูรณาการความหลากหลายของการจัดการเรียนรู้ 
ทั้งในเชิงทฤษฎีสู่ทักษะการปฏิบัติ ผลของการจัดการศึกษาครั้งนี้
มุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตัวเองให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ส่งผลต่อผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้     
มีความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติ มีประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้
สูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งยังมีเจตคติที่ดีต่อในการด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาทักษะและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และที่ส าคัญได้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ส าหรับนักศึกษา
ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด เป็นสื่อการเรียนรู้ต้นแบบส าหรับเป็นแนวทางในการ
พัฒนาสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้อื่นๆ ที่ตอบสนองต่อการจัดการ
เรียนรู้ที่ทันต่อวิทยาการให้ผู้เรียนได้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาได้ก าหนดไว้สืบไป 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 การรายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  รหัส ศท 0401 ส าหรับ
นักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นแนวทางในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตร ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 7.1 ควรมีการน าเนื้อหารายวิชาอื่นๆ มาจัดท าเป็นเอกสาร
ประกอบการสอนและด าเนินการหาคุณภาพตามหลักวิชาการเพื่อให้
ได้สื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 7.2 ควรมีการน าองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ได้สื่อการเรียนรู้ที่มี
ความเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถานศึกษาให้ผู้เรียนระดับ
อนุปริญญาได้เรียนรู้เนื้อหาด้านวิชาการ และได้เรียนรู้ด้านภูมิปญัญา
ท้องถิ่นของตนด้วย 
 7.3 ควรมีการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ ระหว่างการใช้
เอกสารประกอบการสอน ส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนสตูล กับวิธีการสอนอื่นๆ ในรายวิชาเดียวกัน 
 7.4 ควรมีการวิจัยถึงตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการเรยีนรูข้องผู้เรยีน
หลังจากเรียนโดยการใช้ เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ส าหรับนักศึกษาระดับ
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล 
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แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที ่21 ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
Guidelines for the development of 21st century school supporting systems  

in school under Phranakhon Si Ayutthaya secondary educational  
service area office 3 
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สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรที่ใช้ในการ
วิจยั คือ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 232 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบวา่ 1) ปัญหาและความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ปัญหาของ
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ด้านท่ีมีปัญหามากที่สุด คือ ด้านการประเมินผลทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 รองลงมาคือ 
ด้านการพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ด้านหลักสูตรและวิธีสอนในศตวรรษที่ 21 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ในศ ตวรรษที่ 21 และด้าน
มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามล าดับ ส่วนความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ด้านที่ต้องการ
พัฒนามากท่ีสุด คือ ด้านการพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 รองลงมาคือ ด้านมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการประเมินผลทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และด้านหลักสูตรและวิธีสอนในศตวรรษท่ี 21 ตามล าดับ และ 2) แนว
ทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็นรายด้าน พบว่า แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งตามรายด้าน ดังนี้ แนวทางการพัฒนาทักษะการสืบค้นของ
ผู้เรียน ได้แก่ จัดสถานท่ีส าหรับการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายและพอเพียงให้แก่ผู้เรียน และสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้สื่อ เครื่องมือหรือเทคโนโลยี
ในการสืบค้นข้อมูล  แนวทางการพัฒนาคลังข้อสอบของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ก าหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวิเคราะห์
ข้อสอบให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดและการทดสอบระดับชาติ (O-Net) และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลคลังข้อสอบของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
แนวทางการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ได้แก่ มีก ากับ ติดตาม การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมของครูผู้สอน
อย่างสม่ าเสมอ และศึกษาดูงานการสร้างนวัตกรรมจากภายนอกสถานศึกษาแล้วน ากลับมาใช้ แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคนิคการสอนที่
หลากหลายของครูผู้สอน ได้แก่  ก าหนดให้ครูผู้สอนได้รับการอบรมเรื่องการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย แล้วน ามาขยายผล แนวทางการ
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ก ากับ ติดตาม ให้ครูผู้สอนรายงานผลการเรียนของผู้เรียนตามสภาพจริง ตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดให้อย่างต่อเนื่อง แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เรียนเข้าถึงสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ ได้แก่ จัดระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความครอบคลมุพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยง่าย และจัดสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้ทันสมัย เหมาะสม 
สะดวก และเพียงพอต่อการใช้งาน 
   
ค าส าคัญ: 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 
 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบัน โลกได้มีการเปลีย่นแปลงก้าวผ่านศตวรรษท่ี 20 เข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 โดยกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น ได้ส่งผล
กระทบทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การด าเนินชีวิต 
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต้องมี
การวางแผนและก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงการเตรียมคนยุคใหม่ให้มีความ
พร้อมท่ีจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ เพื่อ
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข 

ซึ่งการที่คนยุคใหม่จะมีความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
และการเปลี่ยนผ่านได้นั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับแนวทางการจัดการศึกษ
ของประเทศนั้น ๆ ว่ามีการจัดการศึกษาไปในทิศทางใด โดย
การศึกษาเป็นกลไกหลักในการพัฒนาส่งเสริม ปลูกฝัง แนวความคิด
ความรู้ให้กับพลเมืองและสังคมโดยรวมของทุกประเทศดังนั้น
การศึกษาจึงเป็นตัวแปรหลักของความสามารถในการแข่งขันระยะ
ยาวการออกแบบการศึกษาจึงเป็นข้อต่อส าคัญของการพัฒนา
ประเทศในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม [1]   
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 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ได้มีแนวทางในการจัด
การศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ศตวรรษที่ 21  ภายใต้
วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” โดย
มีการก าหนดเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) ให้มุ่ง
พัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ
ต่อไปนี้  3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) 
และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม 
ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, 
Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ 
แ ล ะก ารรู้ เท่ าทั น สื่ อ  (Communications, Information and 
Media Literacy) ทั กษ ะด้ าน คอม พิ ว เตอร์ แ ล ะ  เทค โน โลยี
สารสน เทศและการสื่ อสาร (Computing and ICT Literacy) 
ทักษะอาชีพ  และทักษะการเรียนรู้(Career and Learning Skills) 
แ ล ะ ค วาม มี เม ต ต า  ก รุณ า  มี วิ นั ย  คุ ณ ธ รรม  จ ริ ย ธ ร รม 
(Compassion) [2]  โดยการที่จะสร้างผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตาม
เป้าหมายได้นั้น การจัดระบบสนับสนุนการเรียนรู้ถือเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะท าช่วยสนับสนุนให้การจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องมีการจัดระบบสนับสนุนการเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพและตรงตาม
เป้าหมาย 
 ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา
แต่ละแห่งนั้น จากกรอบแนวคิดในศตวรรษที่ 21(21st Century 
Skills Framework) อ้างอิงจากแนวทางการจัดการเรียนรู้ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบสนับสนุนการศึกษา 5 ด้านซึ่งประกอบด้วย 1) 
มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  (21st  Century Standards) 
2) การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(Assessment 
of 21st  Century Skills) 3) หลักสูตรและวิธีสอนในศตวรรษที่ 21 
(21st Century Curriculum and Instruction)  4)  การพัฒนา
วิ ช า ชี พ ใน ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 1  (2 1 st  Century Professional 
Development) และ 5) บรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(21st Century Learning Environments) [3]  ซึ่งระบบสนับสนุน
ดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงาน
สั ง กั ด ส า นั ก ง า 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  ได้มีการจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่ งเป็นแผนพัฒนาโดย
ภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา และได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์
การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2560 – 2564) ขึ้น โดยมี
วิสัยทัศน์ในการมุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี
ศรีอยุธยา มีศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก 
จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ มีกลยุทธ์ที่ 1 กล่าวถึงการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน
ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 [4] ซึ่งจากการก าหนดยุทธ์ศาสตร์ดังกล่าวแสดงให้เห็นเห็นถึง
การให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็น
อย่างมาก 
 ในปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 ได้มีการสรุปข้อมูลสารสนเทศ โดยมีการสรุปข้อมูลคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจ าปี
การศึกษา 2561 โดยจากข้อมูล พบว่า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (O - NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา ทั้งใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ถ้า
สรุปข้อมูลเฉพาะสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะพบว่า 
สถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O - NET) ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุก
รายวิชา ทั้งในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 , 2562) [5] 
ซึ่ งจากข้อมูลดั งกล่าว แสดงให้ เห็นว่า สถานศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อาจประสบปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21 ตามยุทธศาสตร์ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 ก าหนดไว้ ซึ่งรวมไปถึงปัญหาด้านระบบสนับสนุน
การเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21  
 จากความเป็นมาและความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าอยู่ใน
ระดับใด  แล้วท ามาวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุน
การเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าควร
มีแนวทางการพัฒนาอย่างไร โดยผลการวิจัยที่ได้จะน าไปเป็นข้อมูล 
แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของระบบสนับสนุนการเรียนรู้
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 หน่วยในการศึกษา  
 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3.2 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 232 คน  
3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่  
 3.3.1 ปัญหาของระบบสนับสนุนการเรียนรูส้ าหรับศตวรรษท่ี 21 
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 3.3.2 ความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 3.3.3 แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3.4 กรอบความคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้
ด าเนินการ 2 ข้ันตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่  1 ศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัด
ส านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษ ามั ธยม ศึ กษ า เขต  3  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 
 ขัน้ตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 
ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ท างาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับศตวรรษที่  21 ใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert) 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
4.3 การสร้างเคร่ืองมือ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการเป็นขั้นตอน
ดังนี ้
 4.3.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจากกับระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 
 4.3.2 ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือจากข้อมูลที่
ศึกษา เอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์
ตัวแปรของระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 จ านวน 
25 ข้อ ดังนี ้
 ด้านที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21จ านวน 5 ข้อ 
 ด้านที่  2 การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
จ านวน 5 ข้อ 
 ด้านที่ 3 หลักสูตรและวิธีสอนในศตวรรษท่ี 21  จ านวน 4 ข้อ 
 ด้านที่ 4 การพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 7 ข้อ 
 ด้านที่ 5 บรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 4 ข้อ 
 4.3.3 จัดสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยยึดวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยและนิยามศัพท์ เป็นหลัก  

แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับ 
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปัญหาของระบบสนับสนุนการเรียนรู ้ 
ส าหรับศตวรรษที่  21 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
2.  การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
3.  หลักสูตรและวิธีสอนในศตวรรษที่ 21   
4.  การพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21  
5.  บรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ 
ส าหรับศตวรรษที่  21 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
2.  การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
3.  หลักสูตรและวิธีสอนในศตวรรษที่ 21   
4.  การพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21  
5.  บรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
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 4.3.4 เสนอร่างเครื่องมือให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข 
 4.3.5 น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน โดยมีคุณสมบัติ คือ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา เพื่อตรวจสอบ 
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 ) ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาข้อค าถาม ดังนี้ 
 ให้คะแนน  +1  ผู้เช่ียวชาญแน่ใจว่าค าถามนั้นสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 ให้คะแนน  0  ผู้เช่ียวชาญไม่แน่ใจว่าค าถามนั้นสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 ให้คะแนน -1  ผู้เช่ียวชาญแน่ใจว่าค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 โดยใช้สูตรค่า IOC ดังนี ้

    

 เมื่อ IOC  แทนความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับ
แบบทดสอบ 
  ∑R  แทนผลรวมของคะแนนจากผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 
  N แทนจ านวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมดเกณฑ์ 
  ผู้วิจัยคัดเลือกข้อค าถามที่มีความตรงเชิงเนื้อหาความ
สอดคล้องที่ระดับ .50 ขึ้นไป และน ามาปรับปรุงข้อค าถามตามที่
ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละรายการค าถามระหว่าง 0.60 - 1.00 
 4.3.6 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้ว
น าไปทดลองใช้ (Try out) กับครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง) จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, 132 - 
133)  
 4.37 แบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว น าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอค าน าและปรับปรุงแก้ไข  
 4.3.8 จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่และ
ร้อยละ 
 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบนเบนมาตรฐาน (σ) 

 วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์  แนวทางทางการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 155 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.81 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 119 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.29 ประสบการณ์การท างาน 11 ปี ข้ึนไป จ านวน 
108 คน คิดเป็นร้อยละ 46.55 
 5.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาของระบบสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาของระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า  
 ปัญหาของระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(21st Century Standards) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัญหามากที่สุด คือ สถานศึกษา
ให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลจริง ท่ีมาจากกระบวนการสังเกตตาม
สภาพจริง รองลงมาคือ สถานศึกษาใช้หลักการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับสูง และ สถานศึกษาส่งเสริมการสร้าง
ความเชี่ยวชาญตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ตามล าดับ 
 ปัญหาของระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 
(Assessment of 21st Century Skills) โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัญหามากที่สุด คื อ 
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนเส้นทางการศึกษาต่อสู่การ
ประกอบอาชีพของผู้เรียน รองลงมาคือ . สถานศึกษาส่งเสริมให้แต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคลังข้อสอบที่ระบุตัวช้ีวัดและมาตรฐาน
รายวิชาที่ ชัด เจน เพื่ อ ใช้ ในการวัดผลและประเมินผล และ 
สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนาแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolios)  ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ ตามล าดับ 
 ปัญหาของระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 
21 (21st Century Curriculum & Instruction)  โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัญหามากที่สุด 
คือ สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูผู้สอนสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 
สถานศึกษาส่งเสริมให้น าแหล่งเรียนรู้จากชุมชน มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ตามล าดับ 
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 ปัญหาของระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 
21 (21st Century Professional Development)โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัญหามาก
ที่สุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้เทคนิคการสอนที่
หลากหลาย รองลงมาคือ สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูผู้สอนเป็น
แม่แบบในการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมั่นคงและยั่ งยืน และ 
สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน ตามล าดับ 
 ปัญหาของระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21  (21 st Century Learning Environment) โด ย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ปัญหามากที่สุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมการให้ครูผู้สอนและผู้เรียน
สามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพได้ และ สถานศึกษาส่งเสริมการออกแบบระบบการเรียนรู้ที่
เหมาะสมทั้งการเรียนเป็นกลุ่ม หรือการเรียนรายบุคคล  รองลงมา
คือ สถานศึกษามีการสนับสนุนในด้านการให้การศึกษาและการมี
ส่วนร่วมทางวิชาชีพแก่ชุมชน และ สถานศึกษาวางนโยบาย และ
สร้างสรรค์แนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตามล าดับ 
 5.3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการของระบบสนับสนุนการ
เรียนรู ้
 ความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 
21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านมาตรฐานการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21 (21st Century Standards) โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ต้องการพัฒนามาก
ที่สุด คือ สถานศึกษาใช้หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพระดับสูง รองลงมาคือ สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
การสืบค้นและการรวบรวมความรู้แก่ผู้ เรียน และ สถานศึกษา
ส่งเสริมการบูรณาการความรู้ เพื่อลดซ้ าซ้อนของเนื้อหาสาระ 
ตามล าดับ 
 ความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 
21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการประเมินทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 (Assessment of 21st Century Skills) โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ต้องการพัฒนามาก
ที่สุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคลัง
ข้อสอบที่ระบุตัวช้ีวัดและมาตรฐานรายวิชาที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการ
วัดผลและประเมินผล รองลงมาคือ สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการ
สร้างและพัฒนาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios)  ของผู้เรียนให้เป็น
มาตรฐานและมีคุณภาพ และ สถานศึกษาใช้เครื่องมือวัดผลตาม

สภาพจริงเพื่อประเมินการปฏิบัติงาน ทัศนคติและความรู้ของผู้เรียน 
ตามล าดับ 
 ความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 
21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านหลักสูตรและการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Curriculum & Instruction)  โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ปัญหามากที่ สุด คือ สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูผู้สอนสร้าง
นวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้  รองลงมาคือ สถานศึกษา
ส่ งเสริม ให้ ครูผู้ สอนจัดการเรียนรู้ที่ เน้นสมรรถนะเป็นฐาน 
(Competency-based) และ สถานศึกษาส่ งเสริม ให้ครูผู้สอน
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ตามล าดับ 
 ความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 
21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Professional Development)โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
ต้องการพัฒนามากที่สุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้
เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย และ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนมี
การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ สถานศึกษาสนับสนุน
ให้ครูผู้สอนมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ตามล าดับ  
 ความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 
21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
ในศตวรรษที่  21 (21st Century Learning Environment) โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
ต้องการพัฒนาที่สุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมการให้ครูผู้สอนและ
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพได้ รองลงมาคือ สถานศึกษาวางนโยบาย และสร้างสรรค์
แนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และ สถานศึกษาส่งเสริมการ
ออกแบบระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งการเรียนเป็นกลุ่ม หรือการ
เรียนรายบุคคล ตามล าดับ 
 5.4 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
เรียนรู ้
 แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 
21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งตามรายด้าน ดังนี้  
แนวทางการพัฒนาทักษะการสืบค้นของผู้เรียน ได้แก่ จัดสถานที่
ส าหรับการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายและพอเพียงให้แก่ผู้เรียน และ
สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้สื่อ เครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล  
แนวทางการพัฒนาคลังข้อสอบของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
ก าหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ข้อสอบให้
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดและการทดสอบระดับชาติ (O-Net) และแต่งตั้ง
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ผู้รับผิดชอบดูแลคลังข้อสอบของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  แนว
ทางการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน ได้แก่ มีก ากับ ติดตาม การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมของ
ครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ และศึกษาดูงานการสร้างนวัตกรรมจาก
ภายนอกสถานศึกษาแล้วน ากลับมาใช้ แนวทางการส่งเสริมการใช้
เทคนิคการสอนที่หลากหลายของครูผู้สอน ได้แก่  ก าหนดให้
ครูผู้สอนได้รับการอบรมเรื่องการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
แล้วน ามาขยายผล แนวทางการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการประเมิน
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ก ากับ ติดตาม ให้ครูผู้สอนรายงานผล
การเรียนของผู้เรียนตามสภาพจริง ตามกรอบเวลาที่ก าหนดให้อย่าง
ต่อเนื่อง แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เรียน
เข้าถึงสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ 
จัดระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความครอบคลุมพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยง่าย 
และจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้ทันสมัย เหมาะสม สะดวก 
และเพียงพอต่อการใช้งาน 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 6.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุน
การเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี ้
 6.1.1 ปัญหาและความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ปัญหา
ของระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ด้านที่มีปัญหา
มากที่สุด คือ ด้านการประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ด้านหลักสูตร
และวิธีสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และด้านมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามล าดับ ส่วน
ความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
ด้านที่ต้องการพัฒนามากท่ีสุด คือ ด้านการพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 รองลงมาคือ ด้านมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน
การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านบรรยากาศ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และด้านหลักสูตรและวิธีสอนในศตวรรษ
ที ่21 ตามล าดับ      
 6.1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งตามรายด้าน ดังนี้  
แนวทางการพัฒนาทักษะการสืบค้นของผู้เรียน ได้แก่ จัดสถานที่
ส าหรับการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายและพอเพียงให้แก่ผู้เรียน และ
สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้สื่อ เครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล  
แนวทางการพัฒนาคลังข้อสอบของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
ก าหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ข้อสอบให้
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดและการทดสอบระดับชาติ (O-Net) และแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบดูแลคลังข้อสอบของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  แนว
ทางการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน ได้แก่ มีก ากับ ติดตาม การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมของ
ครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ และศึกษาดูงานการสร้างนวัตกรรมจาก
ภายนอกสถานศึกษาแล้วน ากลับมาใช้ แนวทางการส่งเสริมการใช้
เทคนิคการสอนที่หลากหลายของครูผู้สอน ได้แก่  ก าหนดให้
ครูผู้สอนได้รับการอบรมเรื่องการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
แล้วน ามาขยายผล แนวทางการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการประเมิน
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ก ากับ ติดตาม ให้ครูผู้สอนรายงานผล
การเรียนของผู้เรียนตามสภาพจริง ตามกรอบเวลาที่ก าหนดให้อย่าง
ต่อเนื่อง แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เรียน
เข้าถึงสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ 
จัดระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความครอบคลุมพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยง่าย 
และจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้ทันสมัย เหมาะสม สะดวก 
และเพียงพอต่อการใช้งาน 
 6.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 6.2.1 ครูควรน าผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุน
การเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา ไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 6.2.2 ผู้บริหารควรน าผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่  21 ของสถานศึกษา ไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของสถานศึกษา  
 6.2.3 ส านักงานเขตพื้นที่ควรน าผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตามสถานศึกษา
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินการของสถานศึกษาในสังกัด  
 6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.3.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้
ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน  
 6.3.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาร่วมด้วย 
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The Development of Critical Thinking of Teacher students in Faculty of 

Education by Reflection Process 
 

ณัฏชญา ธาราวุฒิ  
 

อาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
Email: noojoyful@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ก่อนและหลังเรียนโดย

ใช้กระบวนการสะท้อนคิด  2) ศึกษาสภาพปัญหาในการใช้กระบวนการสะท้อนคิดของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตวัแปรต้น คือ การจัดการเรียน
การสอนด้วยกระบวนการสะท้อนคิด ตัวแปรตาม คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
จิตวิทยาส าหรับครูกับผู้วิจัย จ านวน 1 หมู่เรียน รวมจ านวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แผนการสอนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู แบบ
บันทึกกระบวนการสะท้อนคิด แบบสอบถามสภาพปัญหาในการใช้กระบวนการสะท้อนคิด แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired Sample T-Test และวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบว่า  1) นักศึกษามีการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการสะท้อนคิดแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) สภาพปัญหาในการใช้กระบวนการสะท้อนคิด ได้แก่ ระยะเวลา สื่อ และแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินการเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับเป้าหมายการเรียนรู้ กลวิธีที่ใช้ในการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ได้อย่างชัดเจน 

    
ค าส าคัญ: 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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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ใน
หมวด 1 มาตรา 6 ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในหมวด 4 
มาตราที่ 24(2) ที่ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ในมาตราที่ 
48 และ 49 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาพื้นฐานรอบสาม ในมาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัด
การศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 4 ต้องการให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น หมายถึง 
ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถปรับตัว
เข้ากับสังคม [1] 
 สถานการณ์ในศตวรรษที่ 21 เป็นห้วงเวลาที่มนุษย์ก าลัง
เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว 
ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน และคุณภาพการจัดการศึกษาจึงเป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคุณภาพคน และน าคนไปสู่การพัฒนา
สังคมและสร้างสรรค์สังคมเพื่อพัฒนาชาติ [2]  จึงจ าเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน คือ การ
สอนที่มุ่งทักษะการคิดในระดับสูง ซึ่งการคิดอย่างมีวิจารณญาณถือ
เป็นส่วนส าคัญที่ใช้ในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
ช่วยท าให้เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถที่จะคิดได้ด้วยตนเองและ
เกิดความส าเร็จในการเรียนรู้ ตลอดจนการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า 
บุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่าง
มีหลักการ สามารถควบคุม จัดการ และตรวจสอบความคิดตนเองได้ 
รวมทั้งสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาโดยการใช้เหตุผลอย่างถูกต้อง
เหมาะสม สิ่งเหล่านี้เป็นทักษะที่ดีที่จะช่วยปรับปรุงให้ชีวิตดีขึ้นและ
ช้ีน าไปสู่ทางที่ถูกต้อง และส าคัญอย่างยิ่งเป็นทักษะส าคัญที่จะ
พัฒนาบุคคลให้มีลักษณะคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น อันเป็น
คุณลักษณะที่จะช่วยให้สามารถยืนหยัดอยู่ ได้อย่างมั่นคง [3]       
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาหรือเป็น
ทักษะที่คาดหวังด้านหนึ่งที่มุ่งพัฒนาบุคคล โดยเป็นการคิดที่ได้
ประเมินอย่างรอบคอบต่อข้ออ้างและหลักฐานเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปที่
เป็นไปได้อย่างแท้จริง ตลอดจนการพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมด

และใช้กระบวนการทางตรรกศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม [4] 
สอดคล้องกับคาริซิโอ อ้างถึงในอรุณี  ไทยบัณฑิตย์ [4] ที่อ้างถึง
ผู้ เช่ียวชาญทางการศึกษาที่ เห็นตรงกันว่าการสอนคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนากระบวนการคิด และ
ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล จากท่ีได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณเป็นทักษะที่ควรปลูกฝังในตัวผู้เรียน ดังที่เอนนิส อ้างถึง
ในอรุณี ไทยบัณฑิตย์ [4] เสนอแนวคิดว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป็นตัวแปรที่ควรปลูกฝังให้แก่นักเรียน โดยการจัดการเรียนการสอน
ท าได้หลายลักษณะ คือ การสอนให้รู้จักคิด รู้จักตัดสินใจ และมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆในการด าเนินชีวิตได้  
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสะท้อนคิด พบว่า การ
สะท้ อน คิ ด เป็ น รู ป แบ บ ห นึ่ งขอ งการคิ ด แบ บ อภิ ป รั ชญ า 
(Metacognition) เป็นการคิดเกี่ยวกับการคิดของตนเอง  การ
สะท้อนคิดจึงไม่ใช่เป็นการรายงานข้อมูลความเป็นจริงต่างๆ แต่เป็น
การแสดงออกถึงความคาดหวัง การรับรู้ และความรู้สึกเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ โดยผ่านกระบวนการพูด  หรือการเขียน  โดยมี
จุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบ วางแผน หรือแก้ไขปัญหา ซึ่ง
เหล่านี้เป็นการคิดระดับสูงกว่าการคิดทั่วไป [5]  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิดของดิวอี [6] ซึ่งให้ความหมายของการสะท้อนคิดว่า 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการคิดพินิจพิเคราะห์  ตรึกตรอง ใคร่ครวญ
อย่างลึกซึ้ง โดยเริ่มจากความสงสัยใคร่รู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับความคิด
ความเชื่อหรือองค์ความรู้ที่ยึดถือกันอยู่ และใช้ความพยายามในการ
ค้นหาค าตอบ โดยอาศัยเหตุผลและข้อมูลอ้างอิง  ซึ่งการสะท้อนคิด 
มีหลายรูปแบบ ได้แก่ การคิดทบทวนของบุคคลแต่ละคนโดยไม่ได้มี
การสื่อสารให้ผู้อื่นได้รู้ หรือการสะท้อนคิดและมีการสื่อสารกัน
ทางการสนทนา หรือการสะท้อนคิดและใช้การสื่อสารทางการเขียน 
การที่ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีโอกาสได้
สะท้อนคิด จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยได้สร้าง
องค์ความรู้ใหม่จากข้อมูลความจริงและทฤษฎีแนวคิดที่มีความหมาย
กับผู้เรียน ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย [7]  ซึ่ง
การที่บุคคลมีโอกาสสะท้อนคิดความคิดของตนเอง เป็นการเปิด
โอกาสในการสังเกตและวิเคราะห์ความคิดของตนและพัฒนาความมี
ระเบียบ และทักษะในการสร้างและจัดล าดับความคิดได้สื่อสาร
ความคิดของตนกับผู้อื่นถึงสิ่งที่ตนเข้าใจ  และพัฒนาทักษะการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ของตนเอง อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้เป็นนักคิดที่
ดีขึ้นในการตั้งค าถามและให้เหตุผล [5]  
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  จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้น าหลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎีจากวรรณกรรมที่ได้ศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษา และ
มองเห็นความสัมพันธ์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
สะท้อนคิด จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความเป็นไปได้ที่จะจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสะท้อนคิดในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณให้กับนักศึกษา  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการสะท้อนคิด   
2. ศึกษาสภาพปัญหาในการใช้กระบวนการสะท้อนคิดของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่  2 ที่
ล งทะ เบี ยน เรี ยนวิ ชาจิ ต วิทยาส าห รับ ครู  คณ ะครุศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา ในภาคเรียนที่  2             
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 173 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
จิตวิทยาส าหรับครูกับผู้วิจัย จ านวน 1 หมู่เรียน รวมจ านวน 29 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ
สะท้อนคิด ตัวแปรตาม คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
  เนื้อหี่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาในรายวิชาจิตวิทยา
ส าหรับครู ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา 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 ร าชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เรียนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2560 สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง แบ่งเป็นทฤษฎี 1 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 ช่ัวโมง  รวมเวลาเรียน
ตามระบุในรายวิชาท้ังหมด 18 ช่ัวโมง 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 

  4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  4.1.1 แผนการสอนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ซึ่งเป็น
แผนการสอนที่ผู้วิจัยใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
กระบวนการสะท้อนคิดในทุกหัวเรื่องที่เรียนจบ 
  4.1.2 แบบบันทึกกระบวนการสะท้อนคิดของนักศึกษา 
เป็นแบบบันทึกส าหรับนักศึกษาที่ใช้ในการบันทึกเกี่ยวกับความคิด 
ความรู้สึก ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีนักศึกษาได้รับ โดยมีการบันทึกเป็น 3 ระยะ 
คือ 
   4.1.2.1 บันทึกสะท้อนคิดก่อนเรียนเพื่อก าหนด
เป้าหมายในการเรียนรู้ในหัวเรื่องที่จะเรียนด้วยตนเอง 
   4.1.2.2 บันทึกสะท้อนคิดระหว่างเรียนถึงเนื้อหา
ที่เรียน และกลวิธีในการเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้เนื้อหา 
   4.1.2.3 บันทึกสะท้อนคิดหลังเรียนถึงผลที่ได้
หลังจากการเรียนรู้ในเนื้อหา  
  4.1.3 แบบสอบถามสภาพปัญหาในการใช้กระบวนการ
สะท้อนคิดของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด 
จ านวน 6 ข้อ  
  4.1.4 แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบปรนัย 60 
ข้อ  
 4.2 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 4.2.1. แผนการสอนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู มีขั้นตอน
การด าเนินการดังนี้ 
  1) ศึกษาค าอธิบายรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู เพื่อ
เลือกหัวข้อเรื่อง การวัดและประเมินผลใหส้อดคล้องกับเนื้อหาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
  2) ก าหน ดจ านวน ช่ั วโม งใน การบู รณ าการ
กระบวนการสะท้อนคิดในแผนการสอนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู  
  3) น าแผนการสอนที่บู รณาการกระบวนการ
สะท้อนคิดไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญด้านการศึกษา ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องเชิงเนื้อหา จุดประสงค์
การด าเนินกิจกรรม และการประเมินผล ส านวนภาษาที่ใช้ และหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 ถือว่า
ใช้ได้ 
  4) น าแผนการสอนไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่เรียน
รายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
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  5) น าข้อมูลที่ รวบรวมได้จากค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญและการทดลองใช้มาปรับปรุง แก้ไข แล้วน าไปใช้ทดลอง
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง   
 4.2.2 แบบบันทึกกระบวนการสะท้อนคิดของนักศึกษา
  1) ศึ กษาแนวคิ ด  สั งเคราะห์ แนวคิ ดทฤษฎี 
องค์ประกอบ หลักการเกี่ยวกับกระบวนการสะท้อนคิดเพื่อก าหนด
หัวข้อและสร้างข้อค าถามส าหรับใช้ในกระบวนการสะท้อนคิดของ
นักศึกษา 
  3) น าแบบบันทึกกระบวนการสะท้อนคิดของ
นักศึกษาไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล 
ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ต้องและความสอดคล้องเชิงเนื้อหา ด้วยการประเมินข้อค าถามใน
แบบบันทึก ส านวนภาษาที่ใช้ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 ถือว่าใช้ได้ 
  4) น าแบบบันทึกกระบวนการสะท้อนคิดไปทดลอง
ใช้กับนักศึกษาที่ เรียนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ที่ ไม่ ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง 
  5) น าข้อมูลที่ รวบรวมได้จากค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญและการทดลองใช้มาปรับปรุง แก้ไข แล้วน าไปใช้ทดลอง
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง   
  4.2.3. แบบสอบถามสภาพปัญหาในการใช้กระบวนการ
สะท้อนคิดของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
  1) ศึกษาองค์ประกอบ ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ
กระบวนการสะท้อนคิดเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างข้อ
ค าถาม 
  2)  สร้างข้อค าถามเพื่อใช้เป็นแนวทางให้นักศึกษา
ได้ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการใช้กระบวนการสะท้อนคิด  
  4.2.4. แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม 
ซึ่งพัฒนามาจากแบบทดสอบของ Watson และ Glaser ช่ือ The 
Watson Glaser Critical Thinking Test ฉบับ YM จ านวน 60 ข้อ 
ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบมี 5 ตัวเลือก ลักษณะของแบบวัดการคิด
อย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ การอนุมาน 
จ านวน 20 ข้อ การยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น จ านวน 10 ข้อ การนิร
นัย จ านวน 10 ข้อ การตีความ จ านวน 10 ข้อ การประเมินข้อ
โต้แย้ง จ านวน 10 ข้อ  ทั้งนี้ได้ขออนุญาตจากเจ้าของแบบวัดอย่าง
เป็นทางการเรียบร้อยแล้ว  

 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.3.1 ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
แบบวัดการคิดวิจารณญาณ ซึ่งแบบวัดผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านความคิดวิจารณญาณ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.
ไพฑูรย์ สุขศรีงาม ซึ่งพัฒนามาจากแบบทดสอบของ Watson และ 
Glaser ช่ื อ  The Watson Glaser Critical Thinking Test ฉบั บ 
YM จ านวน 60 ข้อ ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบมี 5 ตัวเลือก 
  4.3.2 ช้ีแจงรายละเอียดให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และอธิ บาย
ความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และการบูรณาการกระบวนการ
สะท้อนคิดในการเรียนในสัปดาห์ที่ 1 (จ านวน 3 ช่ัวโมง) 
  4.3.3 ท าการทดลองโดยด าเนินการสอนตามแผนการสอน
เนื้อหาในรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครูที่ก าหนดไว้ จ านวน 4 แผน ใน
สัปดาห์ที่ 2-7 รวมเวลา 18 ช่ัวโมง ในระหว่างด าเนินการสอนในแต่
ละแผน ผู้วิจัยได้บูรณาการกระบวนการสะท้อนคิด ทั้ง 3 ระยะ คือ 
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
  4.3.4 ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทดสอบหลังเรียนโดยใช้
แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยกระท าทันทีเมื่อสิ้นสุดการ
เรียน โดยแบบวัดเป็นชุดเดียวกันกับก่อนเรียน 
  4.3.5 รวบรวมสภาพปัญหาในการใช้กระบวนการสะท้อน
คิดของนักศึกษา 
  4.3.6 น าผลการท าแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ตรวจให้คะแนนและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป 
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.4.1 เปรียบเทียบการคิดอย่างมี วิจารณญาณของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการ
สะท้อนคิด โดยใช้สถิติทดสอบ Paired Sample t-test ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.4 .2  การวิ เค ราะห์ ข้ อมู ลสภ าพปัญ หาในการใช้
กระบวนการสะท้อนคิด โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้ข้อมูล
จากแบบบันทึกกระบวนการสะท้อนคิด และแบบสอบถาม แล้วน า
ข้อมูลมาประมวลสรุปเป็นประเด็นเพื่อน าเสนอเป็นภาพรวมสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 

5. ผลการวิจัย 
  1. เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการสะท้อนคิด  
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 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและ
หลังเรียนโดยใช้กระบวนการสะท้อนคิด โดยใช้สถิติทดสอบ Paired 
Sample T-Test ผลการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนเท่ากับ 17.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.01  และมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 46.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.75 เมื่อทดสอบนัยส าคัญทางสถิติพบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาในการใช้กระบวนการสะท้อน
คิด โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้ข้อมูลจากแบบบันทึก
กระบวนการสะท้อนคิด และแบบสอบถาม แล้วน าข้อมูลมาประมวล
สรุปเป็นประเด็นเพื่อน าเสนอเป็นภาพรวมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 
ได้แก่ ระยะเวลา สื่อ และแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินการเขียนสะท้อน
คิดเกี่ยวกับเป้าหมายการเรียนรู้ กลวิธีที่ใช้ในการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ได้อย่างชัดเจน ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการบันทึกเพียงแค่เนื้อหาที่ได้จากการ
เรียนเท่านั้น อีกทั้งไม่สามารถสรุปประเด็นและสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ได้ ขาดการวางแผนการเรียนรู้ในแต่ละหัวเรื่อง และการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนรู้ 
  

6. อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยน าเสนอ
ประเด็นการอภิปรายที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 
  1. เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการสะท้อนคิด  
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อน
และหลังเรียนโดยใช้กระบวนการสะท้อนคิด  พบว่า นักศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
กระบวนการสะท้อนคิดเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการรับรู้ ความคาดหวัง 
ความรู้สึกตนเอง เกี่ยวกับประสบการณ์ แล้วมีการก าหนดเป้าหมาย 
วางแผน หาแนวทางแก้ไขในอนาคต โดยการผ่านกระบวนการพูด 
หรือการเขียน กระบวนการสะท้อนคิดจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้
ผู้เรียนมีการเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้ อีกทั้ง
ผู้สอนจะต้องเป็นผู้ให้ค าแนะน าที่ดีแก่ผู้เรียน เพราะการเรียนการ
สอนโดยใช้กระบวนการสะท้อนคิดไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนา

กระบวนการคิดเท่านั้นแต่ยังช่วยพัฒนาทักษะทางปัญญาของผู้เรียน
อีกด้วย [8] ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ 
[9] การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ก่อให้เกิดประโยชน์ ท าให้นักเรียนสามารถปฏิบัตงิานอย่างมีหลกัการ
และเหตุผลและได้งานที่มีประสิทธิภาพ สามารถประเมินงานโดยใช้
เกณฑ์อย่างสมเหตุสมผล ท าให้รู้จักประเมินตนเองอย่างมีเหตุผลและ
ฝึกการตัดสินใจอีกด้วย สามารถรู้เนื้อหาอย่างมีความหมายและเป็น
ประโยชน์ ฝึกทักษะการใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา ฝึกให้ผู้เรียน
ก าหนดเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ค้นหาความรู้ ทฤษฎี 
หลักการตั้งข้อสมมติฐาน ตีความหมายและลงข้อสรุป ฝึกให้ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จในการใช้ภาษาและสื่อความหมาย ผู้รียนคิดอย่าง
ชัดเจน คิดอย่างถูกต้อง คิดอย่างแจ่มแจ้ง คิดอย่างกว้าง และคิด
อย่ างลุ่ มลึกตลอดจนคิดอย่ างสมเหตุสมผล เป็นผู้ มีปัญญ า 
ประกอบด้วยความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความเมตตา 
และเป็นผู้มีประโยชน์ สามารถอ่าน เขียน พูด ฟังได้ดี และสามารถ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องใน
สถานการณ์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคสารสนเทศ สอดคล้องกับ
สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ [10]  ได้กล่าวว่า บุคคลผู้ที่รู้จักน าวิธี
คิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ในการด าเนินชีวิตย่อมก่อให้ เกิด
ประโยชน์หลายประการ เช่น มีความมั่นใจในการเผชิญต่อปัญหา
ต่างๆ และแก้ไขปัญหานั้นได้ถูกทาง สามารถตัดสินใจในสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล มีบุคลิกภาพดี เป็นคนสุขุม
รอบคอบ ละเอียดลออ ก่อนตัดสินใจในเรื่องใดจะต้องมีข้อมูล
หลักฐานประกอบ แล้ววิเคราะห์ด้วยเหตุผลก่อนตัดสินใจ ท ากิจการ
งานต่างๆ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ
เนื่องจากมีระบบความคิดอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะในการสื่อสารกับ
ผู้อื่นได้ดี ทั้งด้านการอ่าน เขียน ฟัง พูด การพัฒนาวิธีคิดอย่างมี
วิจารณญาณอยู่ เสมอ ส่งผลให้สติปัญญาเฉียบแหลม พัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์
ของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 
เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่บนหลักการและเหตุผล ส่งผลให้งานส าเร็จ
อย่างมีคุณภาพ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาในการใช้กระบวนการสะท้อน
คิด โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้ข้อมูลจากแบบบันทึก
กระบวนการสะท้อนคิด และแบบสอบถาม แล้วน าข้อมูลมาประมวล
สรุปเป็นประเด็นเพื่อน าเสนอเป็นภาพรวมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 
พบว่า ระยะเวลา สื่อ และแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินการเขียนสะท้อน
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คิดเกี่ยวกับเป้าหมายการเรียนรู้ กลวิธีที่ใช้ในการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ได้ชัดเจน ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม มีการบันทึกเพียงแค่เนื้อหาที่ได้จากการเรียน
เท่านั้น อีกทั้งไม่สามารถสรุปประเด็นและสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ได้ 
ขาดการวางแผนการเรียนรู้ในแต่ละหัวเรื่อง และการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนรู้ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนั้น
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการใช้กระบวนการสะท้อนคิดเป็นกระบวนการที่
ต้องอาศัยการฝึกฝนซ้ าหลายครั้ง และควรมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ
หลังจากที่นักศึกษาฝึกฝนการสะท้อนคิด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน
กระบวนการที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรุ่งฟ้า ออกิติญาณุสันต์ [11] 
พบว่า การสะท้อนการเรียนรู้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา ดังนั้นในระยะเริ่มแรกผู้สอนควรจัดเวลาส่วน
หนึ่ งในช้ันเรียนเพื่อตรวจสอบและให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา
จนกระทั่งมั่นใจว่านักศึกษามีทักษะต่างๆ เพียงพอที่จะด าเนินการ
วางแผนการเรียนรู้  ด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถ
สะท้อนเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ลึกซึ้งขึ้น สอดคล้องกับปวีณ
ภัทร นิธิตันติวัฒน์ [8]  พบว่า ในการสะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึก
ควรให้เวลาในการสะท้อนคิดอย่างเหมาะสม ไม่สั้นจนเกินไป และ
ควรให้นักศึกษาลองฝึกเขียนในสัปดาห์แรก จากนั้นควรสะท้อนการ
คิดในสัปดาห์ถัดไป 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
      1.1 อาจารย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรน าแนวทาง
กระบวนการสะท้อนคิดไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
      1.2 ผู้สนใจควรศึกษากระบวนการสะท้อนคิดให้เข้าใจ
ก่อนน าไปใช้  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
      2.1 ควรน ากระบวนการสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้กับ
วิธีการสอนแบบอ่ืนๆ ได้ 
      2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่น ามาใช้ในกระบวนการ
สะท้อนคิด เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ความสามารถใน
การใช้ภาษา 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเขา้ใจ  
โดยใชก้ารจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

Developing learning activities of English listening comprehension  
Using Task-Based Learning for PrathomSuksa 4 Students 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบ
เน้นงานปฏิบัติ  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75  2) เปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังเพื่อความ
เข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ  กับเกณฑ์ร้อยละ 75  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 43 คน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการฟังเพื่อความเข้าใจ  แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที(t-test One samples ) 
 ผลการวิจัยครั้งนี้  พบว่า 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติ  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2)เท่ากับ 80.70/80.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75/75  2.
นักเรียนมีความสามารถด้านการฟังเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเท่ากับ ( = 4.40, S.D. = 0.30)   
 
ค าส าคัญ: 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 
 
1. บทน า 
 การศึกษาไทยในปัจจุบันมีการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ผู้เรียนจึงควรได้รับการ
ปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและสามารถน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้น ครูผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญอย่างมากใน
การส่งเสริมผู้ เรียนให้มีศักยภาพทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้
ผู้เรียนได้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษ
และสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข นโยบายปฏิรูป
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
นโยบาย 6 นโยบาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ผู้ เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก รวมถึงการพัฒนา
ตนเองเพื่อน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 1)การใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทาง
ภ าษ าอั งกฤษที่ เป็ น สากล  ได้ แก่  The Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) ทั้ ง ใน ก า ร
ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การ
วัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ทิศทางเป็นเอกภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  2) การปรับจุดเน้น
การสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษา
โดยเน้นการสื่ อสาร (Communication Language Teaching : 
CLT)  ที่ เริ่มจากทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ตามล าดับ  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 ช่ัวโมง และให้มีการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นการทั่วไป และมีการเรียนการสอน
แบบเข้มข้นรวมถึงจัดให้เป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในลักษณะวิชา
เลือกได้ด้วย เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัดและ
ตามศักยภาพของตนเอง  5) ยกระดับความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนที่เน้นการสื่อสาร  
และ 6) ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและ
ผู้เรียน [1] 
 การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 ของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามมีกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ
หลักสูตร ซึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในปีการศึกษา 
2562 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์
เมื่อเทียบกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - 
NET) ประจ าปีการศึกษา 2561  วิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 35.28  โดยทางโรงเรียนเสนอแนะการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ใน
การประเมินภายนอกรอบสาม ด้านผลการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียน
ควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างทั่วถึงและ
เป็นระบบตามล าดับความส าคัญของสภาพปัญหาควรพัฒนาทักษะ
ทางภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการพดู 
ฟัง อ่าน เขียน ปรับการสอนภาคความรู้และภาคปฏิบัติให้สมดุล 
หมั่นฝึกฝน ทบทวน และประเมินตามสภาพจริงเป็นส าคัญ [2] 
 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ เกิดขึ้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทักษะทางภาษา พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมที่เน้นภาระงาน (Task- Based Learning) ของวิลลิส[3] 
เป็นวิธีการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาได้ 
เพราะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
เน้นภาระงานมีข้อดีหลายประการ ดังที่ ลิตเติ้ลวูด[4] และบรัมฟิต
[5] กล่าวว่า การจัดการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาที่
สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ได้ฝึกการใช้ภาษาตามธรรมชาติ ฝึก
คิดฝึกแก้ไขปัญหาเกิดความสนุกสนาน และเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา และยังสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อกันระหว่างตัวครูผู้สอนกับนักเรียน และระหว่างนักเรียน
ด้วยกัน  
 จากสภาพปัญหาและความส าคัญดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงสนใจการ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการฟังเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 4  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังเพื่อความเข้าใจ 
เปรียบเทียบความสามารถด้านการฟัง พัฒนา ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ ตามข้อเสนอแนะการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตาม
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กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูด ฟัง อ่าน เขียน ปรับการสอนภาค
ความรู้ และภาคปฏิบั ติ ให้ สมดุ ลในกลุ่ มสาระการเรียนรู้ ภาษา 
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะ
น ามาใช้สอนในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนปฏิบัติงานจริง 
สามารถน ามาพัฒนาและฝึกฝนด้านการฟังภาษาอังกฤษให้ผู้เรียน
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อีกทั้งเพื่อกระตุ้นและ
เร้าความสนใจของนักเรียนให้เกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ อยากเรียน
ภาษาอังกฤษมากข้ึน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 วัตถุประสงค ์ 
  2.1.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 
  2.1.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังเพื่อความเข้าใจ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ตามเป้าหมายสูตรสถานศึกษา
ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ 
2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 4 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม  
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 341 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่จัดกิจกรรมคละตามความสามารถ ได้แก่ นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 
จ านวน 43 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) ก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลอง 
2.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ   
 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
 1. ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียน 
2.4  เนื้อหาสาระที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้ อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภ าษาต่ างประเทศระดับ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยพิจารณาจากมาตรฐานและตัวช้ีวัดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้แก่ ต 1.1 ป.4/1 
ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องและค าแนะน า (Instructions) ง่าย ๆ  
ที่ฟังหรืออ่าน ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสัน้ ๆ ที่ฟัง 

หรืออ่าน และ ต 1.1 ป.4/4 ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค 
บทสนทนา และนิทานง่าย ๆ รวมถึงค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์
การเรียนรู้ของหน่วยประกอบเนื้อหาภาษาเพื่อฝึกความสามารถด้าน
การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ในเรื่อง Country and City 
life จ านวน 6 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง 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 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
จังหวัดมหาสารคาม 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
โดยเน้นงานปฏิบัติส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 6 
แผน 2 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

เรื่อง กิจกรรมงานปฏิบัต ิ
My 

Country  
ผู้เรียนฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง สถานที่ต่าง ๆ แล้ว
แสดงความคิดเห็นหรือตอบค าถาม 

My Farm  ผู้เรียนฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ต่าง ๆ ในฟาร์ม แยก
ประเภทหรือความสามารถของสัตว์ในฟาร์ม 

This our City ผู้เรยีนฟังหรือสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ี 
Giving 

Direction 
ผู้เรียนฟังหรือสนทนากับเพื่อนในการบอกทิศทางเพื่อ
เรียงล าดับก่อนหลังในการเดินทาง 

Festival   ผู้เรียนฟังหรือสนทนากับเพื่อน แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ  

Weather  ผู้เรียนฟังเรื่องราวเกี่ยวหน้าฤดูกาลต่าง ๆ แล้วแสดง
ความคิดเห็น หรือตอบค าถาม 

 

 หาคุณภาพเครื่องมือโดยการประเมินคุณภาพแผนการจัดการ
เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ผลการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.51, 
S.D.=0.49) 
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ  
หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องของ
ข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้สูตร IOC เลือกข้อทดสอบที่
มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป และน าข้อสอบทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์ ได้ค่าความยากง่าย (P) อยู่
ระหว่าง 0.54-0.78  ค่าอ านาจจ าแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.20-0.56  
และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (r) เท่ากับ 0.8731 
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 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการกิจกรรม
การเรียนรู้โดยเน้นงานปฏิบัติ แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
จ านวน 12 ข้อ  หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญประเมินความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ความพึงพอใจ โดยใช้สูตร 
IOC เลือกข้อทดสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การทดลองด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ใช้
เวลาทั้งหมด 12 ช่ัวโมง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน 
ผู้วิจัยแบ่งการเก็บรวมข้อมูลออกเป็น 2 ข้ันตอนหลักดังนี้ 
  ขั้นเตรียม 
  1.ขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
เพื่อด าเนินการวิจัย 
  2. ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินการวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของครูและนักเรียน  
  3. ช้ีแจงเป้ าหมายของการเรียนและวิธีการวัดและ
ประเมินผลในการทดลองครั้งนี้ 
  ด าเนินการทดลอง 
  1. ด าเนินการทดลองโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ในช่ัวโมงกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 6 แผนๆละ 2 ช่ัวโมง 
รวมทั้งสิ้น 12 ช่ัวโมง 
  2. ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
  3. ให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาความสามารถ
ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ   
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 โดยใช้สูตร (E1/E2) 
 

ตารางที่ 2  
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟัง
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการจัดการเรยีนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติ  
นักเรียน รายการ คะแนนเตม็  S.D. ร้อยละ 

43 ประสิทธิภาพ
กระบวนการ 

180 145.26 1.99 80.70 

43 ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ 

30 24.09 2.24 80.31 

ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.70/80.31 
 

 จากตารางที่  2 แสดงว่ากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟัง
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  
มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.70/80.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 75/75 ที่ก าหนดไว้ กล่าวคือประสิทธิภาพกระบวนการ 
(E1) มีค่าเท่ากับ 80.70 ประสิทธิภาพผลลัพธ์  มีค่าเท่ากับ 80.31 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังเพื่อ
ความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 (One-Sample 
t–test) ตามเป้าหมายสูตรสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ตารางที่  3 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟัง
เพื่อความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ 

การ
ทดสอบ n 

คะแนน
เต็ม 

 
 S.D. 

% of 
Mean t 

หลังเรียน 43 30 24.09 2.24 80.31 4.65* 
หมายเหตุ : มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ; df = 42 

 จากตารางที่ 3 พบว่า  การทดสอบหลังเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 24.09คะแนน  คิด
เป็นร้อยละ 80.31 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียน  พบว่า  คะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ โดยค านวณหา

ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเทียบกับ
เกณฑ์คุณภาพ 
 

ตารางที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยการจัดการเรยีนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.นักเรียนพอใจที่ไดม้ีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรยีน 

4.05 0.53 มาก 

2.นักเรียนรูส้ึกดีทีไ่ด้แสดงความคดิเห็น
ร่วมกันและกล้าแสดงออกในห้องเรียน 

4.56 0.50 มากที่สุด 

3.นักเรียนพอใจเนื้อหาในการเรียนมี
ความหลากหลาย เข้าใจง่ายและน่าสนใจ 

3.95 0.53 มาก 

4.นักเรียนรูส้ึกดีในการร่วมกิจกรรม
การฟังภาษาอังกฤษท่ีเน้นการ
ปฏิบัติงาน และการท างานเป็นคู ่

4.77 0.43 มากที่สุด 
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รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

5.นักเรียนพอใจในการเรยีนที่ไดรู้้
ค าศัพท์จากการฟังมากขึ้น 

4.07 0.94 มาก 

6.นักเรียนพอใจในการท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ช่วยให้นักเรียนและเพื่อนมี
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกันมากยิ่งขึ้น 

4.79 0.41 มากที่สุด 

7.นักเรียนสามารถน าความรูจ้ากการ
จัดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.81 0.39 มากที่สุด 

8.นักเรียนรูส้ึกมีความเข้าใจในการฟัง
ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

4.40 0.85 มาก 

9.นักเรียนรูส้ึกมีความเข้าใจในการฟัง 
สามารถปฏิบัตติามเรื่องที่ได้ฟังได ้

4.53 0.59 มากที่สุด 

10.นักเรียนพอใจในอุปกรณ์ และสื่อ
ในการเรียนการสอนของคร ู

4.42 0.76 มาก 

11.นักเรียนพอใจในเกณฑ์การให้คะแนน
ของครูที่สอดคล้องกับเนื้อหาทีเ่รียน 

4.30 0.71 มาก 

12.นักเรียนพอใจในการแจ้งผลการ
เก็บคะแนน ในการเรียนการสอนและ
การทดสอบทุกครั้ง 

4.16 0.78 มาก 

โดยรวม 4.40 0.30 มาก 
 

 จากตารางที่  4 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  4  ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  โดยมีค่าเท่ากับ 

( = 4.40, S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณาตามรายข้อมีรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนมากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ นักเรียนสามารถน า
ความรู้จากการจัดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยมีค่าเท่ากับ

( = 4.81, S.D. = 0.39) รองลงมาคือ นักเรียนในการท ากิจกรรม
การเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนและเพื่อนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก

ยิ่งขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( = 4.79, S.D. = 0.41) และนักเรียน
รู้สึกดีในการร่วมกิจกรรมการฟังภาษาอังกฤษที่เน้นการปฏิบัติงาน 

และการท างานเป็นคู่  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( = 4.77, S.D. = 
0.43) ตามล าดับ  
4.3  สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟัง
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้ แบบเน้นงาน
ปฏิบัติ  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 พบว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่  4 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2)เท่ากับ 80.70/80.31  

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75/75 นักเรียนมีความสามารถด้านการ
ฟังเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมี

ค่าเท่ากับ ( = 4.40, S.D. = 0.30)   
 

5.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟัง
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติ   ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ผู้ วิจัยได้น า
ผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยดังนี ้
 5.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เท่ ากับ  80.70/80.31 ซึ่ งสู งกว่า เกณ ฑ์ ที่ ก าหนดไว้  75/75 
หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินการฟังในการท า
ใบงาน และแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน รวมกันคิดเป็นร้อยละ 
80.70 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ
ฟังเพื่อความเข้าใจ หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.31 แสดงว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ 75/75 ซึ่งสูงกว่าจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการ
ออกแบบและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน ตาม
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ของพิมพันธ์ เดชะคุปต์[6]และ
สมาน เอกพิมพ์[7] รวมถึงการศึกษาและออกแบบกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ  การเลือกแบบฝึกหัดที่เน้นภาระงาน
ให้นักเรียนปฏิบัติในห้องด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้  3  
ขั้นตอน ที่ สอดคล้องแนวคิดของ วิลลิส [3 ] ขั้นที่  1 ขั้นก่อน
ปฏิบัติงาน (Pre-task)  ขั้นท่ี 2 ข้ันปฏิบัติงาน (Task cycle) ขั้นการ
เรียนรู้รูปแบบภาษา (Language focus) นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาของ
ตนเองจากการท าใบงานบ่อย ๆ เป็นการฝึกเสริมทักษะ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ โมรา[8] พบว่านักเรียนได้มีการพัฒนาและสร้าง
แรงจูงใจและข้อตระหนักในการมีทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาเพิ่มขึ้น
หลังจากมีการใช้การเรียนรู้แบบเน้นภาระงานที่มีใบงานประกอบ  
และนักเรียนมีการวางแผนในการท าภาระงานร่วมกันกับเพื่อน  
มีความกล้าคิดกล้าแสดงออกในการน าเสนองานหน้าช้ันเรียน  
สามารถสรุปวิเคราะห์โครงสร้างภาษาที่ถูกต้องกับครูผู้สอนจากการ
ปฏิบัติภาระงานในห้องเรียน อีกทั้งยังได้ฝึกทบทวนเนื้อหาในการ
เรียนโดยการท าแบบทดสอบย่อยหลังเรียนทันที จากกระบวนการ
ดังกล่าวท าให้ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่า
เกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสราลี  หลงแย้ม[9] ได้ศึกษา 
การพัฒนาทักษะการฟั ง พูด  ภาษาอั งกฤษของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่นั้นทักษะการฟังและพูด
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ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบนภาระงาน ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกมาปีที่ 4 มีด าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 
83.19/84.43 ซึ่ งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80 ที่ ตั้ งไว้  อีกทั้ งยั ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของนพรัตน์ ทองมาก[2] ได้ศึกษาการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่3 ผลการวิจัยพบว่า ) ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้
รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ(E1/E2)เท่ากับ 75.52/77.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ท่ี 75/75    
 5.2  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นงานปฏบิัติ มีความสามารถ
ด้านการฟังเพื่อความเข้าใจ  หลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 24.09 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 80.31 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบ
หลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จากผลการทดสอบวัดความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ หลังเรียนสูงขึ้น เนื่องจากการผู้วิจัยใช้วิธีการสอนที่
เน้นงานปฏิบัติ  ให้ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานในห้องเรียนโดยการฝึกฝน
จากการท าใบงานร่วมกันกับเพ่ือน และทดสอบย่อยระหว่างเรียน ท า
ให้ผู้เรียนสามารถจดจ าค าศัพท์รู้ความหมายของภาษาและเข้าใจ
ธรรมชาติของภาษาอังกฤษ  สอดคล้องกับผลการวิจัยของโฟโตส 
และเอลลิส [11] พบว่า ผู้เรียนกลุ่มที่เรียนด้วยกิจกรรมแบบเน้นงาน
ปฏิบัติได้ใช้ภาษาในการสื่อสารมากขึ้น และได้รับการพัฒนาความรู้
เรื่องไวยากรณ์ในเวลาเดียวกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของจิรา
พร ประพัศรานนท์[12] พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบนั้นงานปฏิบัติ (Task-based learning) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
.05  และผลการวิจัยของนพรัตน์ ทองมาก [10] พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
เรื่องภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการ
เรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของเรณู รื่นยุทธ[13] ได้วิจัย
การศึกษาผลการใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-
พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย
พบว่า ความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง
ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  5.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ที่ ได้ รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ  มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  โดยมีค่าเท่ากับ ( = 4.40, S.D. = 0.30)  เมื่อพิจารณา

ตามรายข้อมีรายการที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนมากที่สุดสามอันดับแรก 
ได้แก่ นักเรียนสามารถน าความรู้จากการจัดกิจกรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้โดยมีค่าเท่ากับ( = 4.81, S.D. = 0.39)   รองลงมา
คือ นักเรียนในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนและเพื่อนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( = 4.79, 
S.D. = 0.41) และ 4.นักเรียนรู้สึกดีในการร่วมกิจกรรมการฟัง
ภาษาอังกฤษที่เน้นการปฏิบัติงาน และการท างานเป็นคู่  โดยมี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ   ( =  4 .77 , S.D. =  0 .43 ) ตามล าดับ  ทั้ งนี้
เนื่องมาจากการจัดเนื้อหาเหมาะสมกับภาระงานที่ให้นักเรียนปฏิบัติ  
เนื้อหาสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ตรงกับความสนใจและ
ความต้องการของ อีกทั้งนักเรียนยังได้ท ากิจกรรมที่หลากหลายมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับเพื่อน ๆ และครู โดยใช้ทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ครูคอยให้ค าแนะน า กระตุ้น
การเรียนรู้ และทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนอยู่เสมอ  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของคอฟร์ และพิคา[14] พบว่า การเรียนรู้
งานปฏิบัติแบบสองทางท าให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ต่อ
การเรียนภาษามากกว่างานปฏิบัติแบบทางเดียว และการท างาน
ปฏิบัติในกลุ่มย่อย ท าให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์และมีการใช้ภาษาใน
การสื่อสารมากกว่างานปฏิบัติที่ครู ผู้สอนสั่งอย่างเดียว  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยวรรณพรรณ เลิศวัตรกานต์[15] พบว่า ความ
พึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อชุดกิจกรรมโดยเน้นงานปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่า 
นักเรียนมีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.96 , ơ=0.14)  และ
สอดคล้องผลการวิจัยของสราลี  หลงแย้ม[9] พบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรูแ้บบเน้นภาระงานโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อีกทั้งยังสอดคล้องผลการวิจัยของ
นพรัตน์ ทองมาก [10] พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
โดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ  ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น  และรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น สามารถจดจ าความหมาย
ของค า  และความแตกต่างของเสียง  จากการสนทนากับเพื่อนและ
ครูระหว่างการท าใบงาน  โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภาระ
งาน  และได้รับประสบการณ์ทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์
จ าลอง เพื่อให้ผู้เรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งการสอนจะไม่
เน้นหลักไวยากรณ์ แต่จะสอดแทรกหลักไวยากรณ์ จึงท าให้ผู้เรียนไม่
เกิดความรู้สึกว่าการเรียนเนื้อหานั้นเป็นเรื่องยากและเกิดความเบื่อ
หน่าย ซึ่งการสอนแบบนี้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ความหมายของค า 
การฟังจากประโยคสนทนา และมีความเข้าใจสามารถการใช้ภาษา
เพื่อสื่อสารได้ดียิ่งข้ึน  
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6.ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ  ท าให้
นักเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  เข้าใจหลักการใน
การใช้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้นผู้สอนควรน าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีแบบเน้นงานปฏิบัติ  เพื่อพัฒนาทักษะ
ในเรียนภาษาภาษาอังกฤษ และน าไปปรับใช้ในการพัฒนา ทั้งทักษะ
การฟัง การพูดอ่าน และเขียน เนื่องจากช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
ความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้น และเป็นการจัดกิจกรรมการสอน
ภาษาที่เน้นได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อให้
ผู้เรียนน าไปปรับใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
 2. การออกแบบแบบฝึกหัด ใบงาน และแบบทดสอบ ควรมี
เนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และเหมาะสมกับเวลาในการ
ปฏิบัติของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถท าให้เสร็จสิ้นในเวลาเรียน 
และครูแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนทราบทันที 
 3. ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นงานปฏิบัติ 
เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ครบ 4 
ทักษะ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะ
การเขียน ในเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  
 6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนในทุกระดับช่วงช้ัน 
เพื่อจะสรุปได้ว่า การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการ
สอนแบบเน้นงานปฏิบัติ เหมาะสมและได้ผลดีกับนักเรียนระดับใด 
 2. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
งานปฏิบัติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ๆ เช่น ภาษาไทย หรือ
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนของนักเรียน 
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ผลของการเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาพลศึกษา 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาพลศึกษาที่เรียนแบบ
ผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสาน
ด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาสาขาพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาสาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ , แพลตฟอร์มวิดีโอ, สื่อสังคมออนไลน์  
แบบประเมินความสามารถการสร้างสื่อการเรียนการสอนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาพลศึกษามีความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.57 และนักศึกษาสาขาพลศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : 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 
 

1. บทน า 
 สภาวะโรคระบาดโควิด-19 ท าให้การจัดการเรียนการสอนต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปในลักษณะ
ออนไลน์โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยประกอบการเรียนการ
สอน นักเรียนจะเรียนด้วยตนเองอยู่ที่บ้านผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่
ครูได้จัดเตรียมไว้โดยไม่ต้องเดินทางมาโรงเรียนเพื่อเป็นการหยุด
ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคระบาดออกไปในวงกว้าง [1] ซึ่งมี
แนวทางในการจัดเรียนการสอนหนึ่งที่ครูจ าเป็นจะต้องน ามา
ประยุกต์ใช้คือ การเรียนแบบผสมผสาน เป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่นิยมใช้ในยุคดิจิทัล นักเรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการ

เรียนการสอนที่ครูเตรียมไว้หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่มีอยู่ใน
อินเทอร์เน็ตได้อย่างกว้างขวาง [2] โดยใช้เทคโนโลยีเว็บและ
อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวเช่ือมต่อสัญญาณกับเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ของนักเรียน เช่น แท็ปเล็ต, โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอน
ต่างๆ ณ เวลาใดสถานที่ใดก็ได้ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง [3] 
อีกทั้งยังสามารถติดต่อสื่อสารในห้องเรยีนออนไลน์ที่ครูสอนสดอยู่ใน
ขณะนั้นนอกจากนั้นแล้วยังสามารถย้อนดูเนื้อหาสาระที่ผ่านมาได้ 
ด้วยในกรณีที่ครูได้ท าการบันทึกรายการสอนเอาไว้เพื่อให้นักเรียนได้
เข้ามาศึกษาภายหลัง [4] นอกจากนั้นแล้วครูยังสามารถสั่งการบ้าน 
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ให้นักเรียนท าแบบทดสอบออนไลน์ แล้วส่งงานที่นักเรียนท าเสร็จ
ผ่ านระบบออนไลน์ กลับมาเพื่ อ ให้ ครูตรวจแก้ ไขได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ [5] [6] การเรียนแบบผสมผสานจึงนับเป็นวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ในสถานการณ์โรคระบาด ณ 
ปัจจุบัน 
 การเรียนแบบผสมผสานนั้นจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่เข้ามา
เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร การน าเสนอเนื้อหาสาระข้อมูลของ
รายวิชาที่ครูจะต้องท าการสอน [7] ซึ่งเทคโนโลยีหนึ่งในศตวรรษที่ 
21 ที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากและใช้กันอย่างแพร่หลาย
ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลาย
ทิศทางโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้งาน
กันในปัจจุบันแบ่งออกเป็นหลายประเภทที่สามารถน าประยุกต์ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น Line, Facebook, Twister, 
YouTube, Google+ เป็นต้น [8] [9] ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้มี
การใช้งานที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของตัวโปรแกรม ผู้ใช้งาน
สามารถใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถสร้างข้อมูล
ส่วนตัว เพิ่มรายช่ือผู้ใช้อื่นในฐานะเพื่อนและแลกเปลี่ยนข้อความ 
ติดต่อสื่อสาร โพสต์รูปภาพ ตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ 
เขียนบทความหรือบล็อก สนทนาแบบโต้ตอบทันที นอกจากนั้นแล้ว
ผู้ใช้ยังสามารถ โพสต์คลิปวิดีโอ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักเรียน
นักศึกษาเข้ามาสามารถศึกษาหาความรู้ในเนื้อหาผ่านวิดีโอใน
ลักษณะของแพลตฟอร์มบนสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะขอการแชร์
ข้อมูล นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา เรียน
เนื้อหาสาระวนซ้ าหรือสามารถเรียนข้ามเนื้อหาได้ตามความสนใจ 
[10] โดยในปัจจุบันวิดีโอนั้นสามารถผลิตได้ง่าย โดยใช้การถ่ายท า
ด้วยกล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอดิจิทัลหรือการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็
สามารถถ่ายท าและน ามาตัดต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือการ
ใช้แอปพลิเคช่ันบนโทรศัพท์ได้โดยง่ายจึงนับเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในยุคนี้ [11][12] 
 จากความส าคัญของการเรียนแบบผสมผสาน การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์และแพลตฟอร์มวิดีโอดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงนับเป็น
กระบวนการที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
องค์ความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งนักศึกษาสาขาพลศึกษาก็เป็นนักศึกษา
สาขาวิชาหนึ่งที่จะต้องมีความรู ทักษะความสามารถในการเข้าถึง 
เรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในปัจจุบันเพื่อพัฒนาตนองให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น แล้วน า
ความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือการเป็น
ครูในอนาคต ซึ่งการพัฒนาความสามารถในการสร้างสื่อการเรียน
การสอนก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่นักศึกษาสาขาพลศึกษาจะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจในการขั้นตอนของการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่มีความส าคัญต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา 
นับเป็นตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลจากครูผู้สอนไปยังนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่ท าการสอนได้ตาม
วัตถุประสงค์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาผลของการเรียน

แบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสือ่สังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อ
การสร้างสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาพลศึกษา เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้ กับนักศึกษาสาขาพลศึกษาได้มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อน าไปใช้ใน
อนาคตได้ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาผลความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของ
นักศึกษาสาขาพลศึกษาท่ีเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอ
บนสื่อสังคมออนไลน์ 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย
การเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์
ของนักศึกษาสาขาพลศึกษา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาผลของการเรียนแบบผสมผสาน
ด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสรมิความสามารถ
ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาพลศึกษา โดยมี
ขั้นตอนของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 138 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา โดยการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนวิชา1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา จ านวน 30 คน 
 

3.2 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นศึกษาผลของการเรียนแบบผสมผสานด้วย
แพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาพลศึกษา โดยใช้
ส่วนหนึ่งของเนื้อหาวิชา 1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา โดยเนื้อหาที่น ามาใช้ในการพัฒนาเป็น
แพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ มี 5 เนื้อหาได้แก่ 1) การ
วิเคราะห์  2) การออกแบบ  3) การพัฒนา 4) การน าไปใช้ และ 5) 
การประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา โดยสื่อ
สังคมออนไลน์ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ Facebook  
 สื่อการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาพลศึกษาจะต้องผลิตหรือ
สร้างขึ้นได้แก่ คลิปวิดีโอเพื่อใช้ในการสอนเกี่ยวกับเนื้อหาทาง 
พลศึกษา สุขศึกษา การสอนทักษะกีฬาหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับพลศึกษา 
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3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนแบบผสมผสาน แพลตฟอร์มวิดีโอ
และสื่อสังคมออนไลน์ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการ
สอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.4.1 แผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบผสมผสานวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 3.4.2 แพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ 
 3.4.3 แบบประเมินความสามารถการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
 3.4.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนจ านวน 30 ข้อ  
 3.4.5 คะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะให้
คะแนนจากการตอบถูก 1 คะแนนและตอบผิดให้ 0 คะแนน 
 

3.5 การหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
 การตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ [13] 
 3.5.1 น าแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบผสมผสานวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา แพลตฟอร์ม
วิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ แบบประเมินความสามารถในการสร้าง
สื่อการเรียนการสอนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไป
ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบคุณภาพแล้วน าผล
การการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาหาความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้
วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
(Item-Objective Congruence: IOC) โดยจะคัดเลือกข้อที่มีค่ า 
IOC มากกว่าหรือเท่ากับ .50 ขึ้นไปไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้และ
ปรับปรุงแก้ ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อ เสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญ [14] 
 3.5.2 น าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาพลศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแบบหนึ่ง
ต่อหนึ่งจ านวน 1 คน (One-to-One Testing) แล้วน าข้อมูลการ
ทดลองมาปรับปรุงแก้ไข หลังจากการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยก็น า
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปกับทดลองกับนักศึกษาสาขาพลศึกษาที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน (Small-Group Testing) แล้วน า
ข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
อีกครั้ง [15] 
 3.5.3 น าเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยเฉพาะแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบกับนักศึกษาสาขาพลศึกษาที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน แล้วท าการวิเคราะห์ค่าดัชนีความยาก
ง่ายและดัชนีค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดย
เลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีค่าดัชนีความยากง่ายของ
แบบทดสอบระหว่าง 0.20-0.80 ไว้ 
 3.5.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านการหาค่าดัชนีความ
ยากง่ายและดัชนีค่าอ านาจจ าแนกไปทดลองใช้กับนักศึกษาพลศึกษา

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน เพื่อท าการวิเคราะห์หาความ
เที่ยงของแบบทดสอบ โดยจะพิจารณาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่มี
ค่ามากว่า 0.70 ด้วยการใช้สูตร KR-20 Kuder Richardson ของ 
Kuder Richardson โดยได้ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบเท่ากับ 
0.76 
   

3.6 ขั้นตอนของการทดลอง 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาผลของ
การเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของ
นักศึกษาสาขาพลศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 
 3.6.1 ผู้วิจัยจัดเตรียมวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ 
แผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบผสมผสานและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 3.6.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
ผสมผสาน การศึกษาด้วยตนเองผ่านวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น     
 3.6.3 นักศึกษาสาขาพลศึกษากลุ่มทดลองท าแบบทดสอบก่อน
เรียนแล้วท าการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนของนักศึกษา 
 3.6.4 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วย
แพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทั้งในช้ันเรียน การเรียนออนไลน์แบบเผชิญหน้า (face 
to face) ด้วยโปรแกรมการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ และการ
เรียนผ่านวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์    
 3.6.5 หลังจากสิ้นสุดของการเรียนนักศึกษากลุ่มทดลองท า
แบบทดสอบหลังเรียน  
 3.6.6 ให้นักศึกษาสาขาพลศึกษาท าการผลิตคลิปวิดีโอ ผู้วิจัยท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนและประเมินคลิปวิดีโอที่นักศึกษา
สร้างขึ้น 
 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7.1 ท าการรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษากลุ่มทดลองทั้งหมดจะ
น ามาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนได้แก่
สถิติ t-test 
 3.7.2 สถิติที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการสร้างสื่อการ
เรียนการสอนจะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แสดงว่า นักศึกษาความสามารถในการสร้าง
สื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 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
สื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
  
4. ผลการวิจัย 

 ผลของการเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการ
สอนของนักศึกษาสาขาพลศึกษา มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

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 การใช้ค าพูด ในคลิปวิดีโอ 3.63 0.61 มาก 

ความถูกต้องของเนื้อหาสาระในคลิปวิดีโอ 4.10 0.60 มาก 

ขั้นตอนการสอนของนักศึกษาในคลิปวิดีโอ 3.43 0.50 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.57 0.57 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาสาขาพลศึกษามีความสามารถใน
การสร้างสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก โดยความถูกต้องของ
เนื้อหาสาระในคลิปวิดีโอเป็นความสารถที่มีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ยที่ 
4.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่  0.60 รองลงมาได้แก่การ

ออกแบบตัวหนังสือในคลิปวิดี โอ มีค่าเฉลี่ยที่  3.73 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.58 ตามล าดับ 
 
 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ของ
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 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานด้วย
แพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาสาขาพลศึกษา
พบว่า นักศึกษาสาขาพลศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาผลความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของ
นักศึกษาสาขาพลศึกษาท่ีเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอ
บนสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า นักศึกษาสาขาพลศึกษามีความสามารถ
ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย
รวม 3.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.57 ซึ่งความถูกต้องของ
เนื้อหาสาระในคลิปวิดีโอเป็นความสารถที่มีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ 
4.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่  0.60 รองลงมาได้แก่ การ
ออกแบบตัวหนังสือในคลิปวิดี โอ มีค่าเฉลี่ยที่  3.73 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.58 ช้ีให้เห็นว่าการเรียนแบบผสมผสานด้วย
แพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์สามารถส่งเสริมให้นักศึกษา
สาขาพลศึกษามีความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา (2557) 
[16] ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ตามแนวคิดการเรียนการสอนตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาความ 
สามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาครู โดยมี
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนของ
นักศึกษาครูที่เป็นกลุ่มทดลองมีความสามารถในการผลติสือ่การเรียน
การสอนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนั้น
แล้วนักศึกษาครูยังมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนการสอนตามสภาพจริงเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
ด้วยการเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษาสาขาพลศึกษาพบว่า นักศึกษาสาขาพลศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ เห็นได้ว่าจากการเมื่อนักศึกษาสาขาพลศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจในการสร้างสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากอาจ
ส่งผลให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ใช้ในการเรียนการ
สอนของรายวิชาจึงท าให้มีผลการวิจัยที่ไปในทิศทางที่ดีทางเดียวกัน 
โดยมีงานวิจัยที่สอดคล้องกันได้แก่งานวิจัยของ Langprayoon และ 
Chobthamdee (2019) [17] ที่ได้ท าการศึกษาผลของการเรียน
แบบผสมผสานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา 
การสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานของนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  นอกจากนั้นแล้วยั งมี งานวิจัยของ 
Chobthamdee แ ล ะ  Langprayoon (2020) [18] ที่ ไ ด้ ศึ ก ษ า

เกี่ยวกับผลของห้องเรียนกลับด้านด้วยดิจิทัลวิดีโอที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยห้องเรียนกลับด้านด้วยดิจิทัลวิดีโอ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท า
ให้เห็นได้ว่าการใช้วิดีโอสามารถช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้นได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ค่อนข้างแน่นอน 
 
6. บทสรุป 
 การเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคม
ออนไลน์นั้นสามารถช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการ
สร้างสื่อการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นได้ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาการเรียนแบบผสมผสาน
ด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาในด้านอื่นๆ ให้เพิ่มมากขึ้น และควรมีงานวิจัยในลักษณะนี้
ที่จะพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ ต่อไป 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ผู้ที่จะน าการเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบน
สื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาควรมีการ
เตรียมความพร้อมทั้งในด้านวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ให้
พร้อมก่อนน าวิธีการนี้ไปใช้งานจริง 
 7.2 การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการพัฒนาแพลตฟอร์ม
วิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เช่น YouTube เป็นต้น และอาจใช้
กลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชา
อื่นๆ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดี่ยส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ใน 
เรื่อง การท าซ้ าและการตัดสินใจ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม E1/E2   2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์เรื่องการท าซ้ าและการตัดสินใ จ                    
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์เรื่องการท าซ้ า
และการตัดสินใจ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเลือกแบบเจาะจง
จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติ
พอยต์เมาส์ เรื่องการท าซ้ าและการตัดสินใจ 2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติ
พอยต์เมาส์เรื่อง การท าซ้ าและการตัดสินใจ  3) แบบทดสอบ  และ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์
เมาส์ เรื่อง การท าซ้ าและการตัดสินใจ มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29  คุณภาพด้านเทคนิคอยู่ในระดับ                   
ดมีาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30  และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.00/91.00 สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนด 2) คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์เรื่อง การท าซ้ าและการตัดสินใจ                   
สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และ  3) นักศึกษาที่ เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์เรื่อง การท าซ้ าและการตัดสินใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 

 
ค าส าคัญ: 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 E1/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 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาในชีวิตของมนุษยใ์นทุกด้านไม่ว่าในด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ                   
ด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ เราจะเห็นว่าแต่ละสถานศึกษาจะมี
การเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในหลักสูตรการเรียน                
การสอนและปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนให้ความรู้และพัฒนาชีวิตให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21(21st Century Skills) ทักษะด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นหนึ่งในทักษะที่จ าเป็นเพื่อการด ารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย บุคคลจึงต้องมีความสามารถใน
การใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมี
วิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ใน
หลายด้าน ประกอบไปด้วย ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับ
สื่อและความรู้ด้านเทคโนโลยี  จึงสามารถกล่าวได้ว่าผู้ที่มีทักษะ 
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ย่อมกุมความได้เปรียบในเชิง
การใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ที่มีการต่อสู้ แย่งชิงกันทุกด้าน ในทาง
กลับกัน ผู้ที่ขาดทักษะความรู้และประสบการณ์ในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ จึงมีความเสียเปรียบและ
อาจขาดโอกาสส าคัญของการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ในหลากหลาย
มิติ จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ที่จะต้องให้ความส าคัญในการ 
 
สร้างทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับคนในชาติ โดยมี
เป้าหมายที่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลโดยทั่วไปท่ีจะต้อง
เรียนรู้ และเข้ าใจถึ งการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น เพื่อให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมยุคใหม่ได้
อย่างรู้เท่าทัน วิจารณ์ พานิช [5]  
 การจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของไทย                  
เป็ น รากฐาน ส าคั ญ ของก ารพั ฒ น า เศ รษ ฐกิ จและสั งค ม                                  
เป็นการเตรียมก าลังคนในชาติให้มีวิถีชีวิตที่ เป็นสากลมากขึ้น                   
เพื่อรองรับโลกแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความเป็นเหตุเป็นผล คิด

สร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์  อย่างมีทักษะส าคัญในการศึกษา
หาความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ   
    จากเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และ
เทคโน โลยี ดั งกล่ าว ท าให้ การจั ดการ เรียนรู้   จ า เป็ นต้ อง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอน ทั้งของครูและของ
นักเรียน ครูที่จะท าการสอนจะต้องพัฒนาวิธีการสอน ให้เด็กรู้จัก
คิด แก้ปัญหา รู้จักท า รู้จักพัฒนาและมีค่านิยมที่ดี รู้จักเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งจะส่งเสริมความสามารถ ความถนัด
สู่ขีดความสามารถตามศักยภาพที่มีอยู่ของแต่ละบุคคล การสอน
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมาย ครูจึงต้องน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้หลายรูปแบบเป็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดการสอน การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น  
กรมวิชาการ [1] 

สื่อมัลติมีเดียในปัจจุบัน ได้มีบทบาทในการจัดการเรียนการ
สอนของครู เนื่องจากสื่อมัลติมีเดียเป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคและ
วิธีการผสมผสานของสื่อหลายๆชนิดเข้าด้วยกัน โดยอยู่ในรูปแบบ
ไฟล์คอมพิวเตอร์ เช่น ข้อความ กราฟิก  ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
และวีดิทัศน์ ซึ่งสื่อมัลติมีเดีย สามารถท าให้ผู้เรียน และผู้สอน              
มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบโต้ตอบกันได้ผ่านทางเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แสดงผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยัง
ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน กระตุ้นการเรียนรู้ ท าให้
ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ [3] 

นอกเหนือจากสื่อมัลติมีเดียจะเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน
การสอนให้มีคุณภาพแล้ว การจัดการเรียนการสอนก็ยั งมี
ความส าคัญต่อการศึกษาของผู้เรียนเช่นกัน การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจโดย
ความช่วยเหลือจากเพื่อน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็น
การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนจัดผูเ้รยีนที่มีความสามารถต่างกัน
ได้ร่วมมือกันท างานกลุ่มด้วยความตั้งใจและเต็มใจ รับผิดชอบใน
บทบาทหน้าที่ ในกลุ่มของตนท าให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู่
เป้าหมายของงานได้ อาภรณ์ ใจเที่ยง [7] 

ในปี 2553 บริษัท Microsoft ประเทศไทยได้ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ส านักเทคโนโลยีเพื่อการ
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เรียนการสอน ได้น าสื่อมัลติมีเดีย Multipoint Mouse ซึ่งได้รับ
การรับรองการประเมินคุณภาพเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โดยกระทรวงศึกษาธิการ และ Multipoint Mouse เป็นเทคโนโลยี
ที่ทาง Microsoft พัฒนาขึ้นมาเพื่ อให้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
สามารถต่อเช่ือมกับ mouse ได้มากกว่า              1 ตัว จนถึง 
250 ตัวโดยมีครูเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมขึ้นให้แก่นักเรียน ให้
อยู่ในรูปแบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ (Multimedia)                    ที่
ส าม า รถ ให้ ค รู ส ร้ า งสื่ อ ก า ร เรี ย น ก า รส อ น รวม ทั้ ง แ บ บ                      
ทดสอบเพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน และสามารถจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ศึกษาและท ากิจกรรม
ร่วมกันได้โดย Multipoint Mouse จะสามารถสร้างสื่อมัลติมีเดีย 
ในรูปแบบเกมการสอน และสามารถโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กันได้เป็น
อย่างดีกับครูและนักเรียน จึงช่วยให้การเรียนในวิชาที่ยากเป็นเรื่อง
ที่สนุกและเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมทุกรายวิชานักศึกษาต้องมีทักษะ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ต้องสามารถใช้เหตุผลและการแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอนได้ ทั้งการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานจนถึงการ
เขียนโปรแกรมในระดับที่สูงหรือซับซ้อนขึ้น สามารถถ่ายทอด
ความคิดอย่างเป็นระบบและสามารถน าไปสู่การเขียนโปรแกรม               
ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ได้  แ ต่ จ า ก ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ใน                           
ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาพบว่านักศึกษามีปัญหาด้านการ                    
เขียนโปรแกรมในหัวข้อเรื่องค าสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจและค าสั่ง               
วนซ้ า โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยในเรื่องดังกล่าวร้อยละ 48 ซึ่งต่ ากว่า             
ที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ในรายวิชาคือร้อยละ 60  เป็นผลจาก
การที่นักศึกษาขาดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ จากข้อมูล
เบื้องต้นดังกล่าว   ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนา
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้อยู่ในเกณฑ์ดี 

โดยจากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียน
มั ลติ มี เดี ยส าห รับกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อ โดยใช้                        
มัลติพอยต์เมาส์เรื่องการท าซ้ าและการตัดสินใจ และน ามาทดลอง                                       
กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในปีการศึกษา 2562 ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดี่ยส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ในเรื่อง การท าซ้ าและการตัดสินใจ        
ให้มีคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและประสิทธิภาพตาม E1/E2 

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนน
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์เรื่องการ
ท าซ้ าและการตัดสินใจ 

3. เพื่ อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน                 
มัลติมิเดี่ยส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์
เมาส์ใน เรื่อง การท าซ้ าและการตัดสินใจ 

 
3.  สมมติฐานการวิจัย  

นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์ เมาส์  มีคะแนนทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู งกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน                    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
4.  ขอบเขตของการศึกษา 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
ประชากร ได้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เรียนใน

รายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์   รายวิชาการเขียน
โปรแกรมภาษาวิชวลและรายวิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 
ในปีการศึกษา 2562 จ านวน  32 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
เลือกแบบเจาะจงจ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 24 คน 

ระยะเวลาในการด าเนินการทดลองคือ ปีการศึกษา 2562 
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา ค าสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมการท าซ้ า
และการตัดสินใจในรายการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์  รายวิชา
ก าร เขี ย น โป รแก รม ภ าษ าวิ ช วล แล 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 ใ ช้                       
มัลติพอยส์เมาส์ 

 
5. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดย ใช้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้ เครื่องมือที่ ใช้ในงานวิจัย                   
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือเครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการทดลอง
และเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1.เครื่องมือที่ใช้ในการ
ด าเนินการทดลอง คือ บทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์เรื่องการท าซ้ าและการ
ตัดสินใจ  2.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
ประเมินความคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์ เมาส์ในเรื่อง การท าซ้ า                
แบบเก็บคะแนนบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ในเรื่อง การท าซ้ าและการตัดสินใจ
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่ ใช้บทเรียน
มัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์
เมาส์ใน เรื่อง การท าซ้ าและการตัดสินใจ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาเพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ ในเรื่อง                  
การท าซ้ าและการตัดสินใจ โดยใช้แนวทางวิธีการ Software 
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Development Life Cycle (SDLC) ในการพัฒนาโดยแบ่งเป็น 5 
ระยะอันได้แก่ 

ระยะที่ 1: การวางแผนการพัฒนาบทเรียน (Project Planning 
Phase) ก าหนดเนื้อหา สื่อและการเลือกกลุ่มการทดลอง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการพัฒนา  

ระยะที่ 2: การวิเคราะห์ระบบ (Analysis Phase) เริ่มต้นจาก
การวิเคราะห์ระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันถึงสภาพปัญหา 
โดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนการสัมภาษณ์นักศึกษา โดย
รวบรวมความต้องการของสิ่งที่เป็นปัญหา มาวิเคราะห์และสรุป 
เป็นข้อก าหนดที่ ชัดเจน โดยน าข้อก าหนดมาพัฒนาเป็นความ
ต้องการของบทเรียน  

ระยะที่ 3: การออกแบบ (Design Phase) ระยะการออกแบบ
เป็นการพิจารณาว่าระบบจะด าเนินการ พัฒนาวิธีการเรียกใช้และ
ความต้องการของวิธีการการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ เรื่องการ
ท าซ้ าและการตัดสินใจ  

ระยะที่  4: การน าไป ใช้  ( Implement Phase) ระยะการ
น าไปใช้จะเกิดผลขึ้นมาด้วยการสร้างบทเรียน ทดสอบบทเรียน 
และการติดตั้ง  

ระยะที่ 5: การบ ารุงรักษา (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                       
บ ารุงรักษาตลอดระยะเวลาที่มีการใช้งาน 

 
4. ผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื อหาและด้านเทคนิคของ
บทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้                 
มัลติพอยต์เมาส์ในเร่ือง การท าซ  าและการตัดสินใจ 
     
ตารางที่ 1 ผลการประเมินทางด้านเนื อหา 

 
 
จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ

บทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้                      
มัลติพอยต์เมาส์ในเรื่องการท าซ้ าและการตัดสินใจ ด้านเนื้อหาโดย
ผู้เช่ียวชาญ  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.47 นั่นคือ บทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรม

การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ใน เรื่อง การท าซ้ า
และการตัดสินใจด้านเนื้อหา มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินทางด้านเทคนิค 

 
 
จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพของ

บทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้                
มั ล ติ พ อ ย ต์ เม าส์ ใน เรื่ อ ง  ก า ร ท า ซ้ า แ ล ะ ก า รตั ด สิ น ใจ                       
ทางด้านเทคนิค โดยผู้เช่ียวชาญมีผลดังต่อไปนี้   คะแนนเฉลี่ย              
ทุกด้านมีค่าเท่ากับ 4.30 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60  
นั่นหมายความว่า บทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ ในเรื่องการท าซ้ าและการ
ตัดสินใจ ด้านเทคนิคมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และในส่วนของมัลติ
พอยต์เมาส์ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ                                  
( กระทรวงศึกษาธิการ , 30 สิงหาคม 2553)  สามารถใช้เป็น
เครื่องมือท่ีในการจัดการเรียนการสอนได้   

 
2. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ในเร่ืองการ
ท าซ  าและการตัดสินใจ 
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ตารางที่ 3 

 
 
จากตารางที่  3 แสดงว่า นักศึกษาท าคะแนนแบบฝึกหัด  

(E1) จากบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ในเรื่องการท าซ้ าและการตัดสินใจ ได้ถูกต้อง 
คิดคะแนนโดยรวมเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.00 และท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) ได้ถูกต้อง คิดคะแนน
รวมเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.00 ซึ่งสอดคล้องกับสมมัติฐาน
ทางการวิจัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนน

ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ในเร่ืองการ
ท าซ  าและการตัดสินใจ 

 
ตารางที่ 4 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วย
บทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัล
ติพอยต์เมาส์ในเรื่องการท าซ้ าและการตัดสินใจ พบว่า คะแนน
เฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.33, 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.20) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบก่อนเรียน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.29, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 3.04) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
   ตัวอย่าง บทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์เรื่องการท าซ้ าและการตัดสินใจ  
 

 
ภาพที ่1 แสดงหน้าแรกของบทเรยีน 

 
ภาพที่ 2 หน้ารายการหลัก บทเรยีนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มลัติพอยต์เมาส์ในเรื่องการท าซ้ าและการ 
ตัดสินใจ 
 

4. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาที่มีต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ในเร่ืองการท าซ  าและการตัดสินใจ 

ตารางที่ 5 

 
จากตารางที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบถามความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ในเรื่องการท าซ้ าและการ
ตัดสินใจโดยภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน
มัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์
เมาส์ในเรื่องการท าซ้ าและการตัดสินใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.36 

 
6. สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์เรื่องการท าซ้ าและ
การตัดสินใจ ส าหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยมีข้อสรุป ดังนี้ 

1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์เรื่องการท าซ้ าและการ
ตัดสินใจ มีค่าเท่ากับ 88.00/91.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 
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80/80 เนื่องจาก ผู้วิจัยได้ออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ในเรื่องการ
ท าซ้ าและการตัดสินใจ แนวคิดของ Alessi and Trollip [8] และ
ผู้วิจัยได้น าการออกแบบบทเรียนของ Gagne, R.M. [9] 9 ขั้น            
มาประยุกต์ใช้ในการสร้างบทเรียน ซึ่งในมีเนื้อหาถูกต้องตาม
หลักสูตร สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการน าเสนอ รูปภาพ
สอดคล้องกับเนื้อหา  อีกทั้งบทเรียนมัลติมีเดียได้ผ่านการพิจารณา
จากผู้เช่ียวชาญทั้งในด้านเนื้อหา และเทคนิค มีความถูกต้องและ
เหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ โดยได้รับการ
ประเมินอยู่ ในระดับ ดีมาก ท าให้มีประสิทธิภาพตาม 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 จันทร์พรหมและวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน  [2]             
วิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องโรคและ
การป้องกันโรค วิชาสุขศึกษา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ได้บทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.22/83.67 
แสดงว่าบทเรียนมัลติมีเดียที่สร้างขึ้นนี้ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 84.22 และมีประสิทธิภาพในเรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้เรียนมาเฉลี่ยร้อยละ 83.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80 / 80 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและคะแนนทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์เรื่องการท าซ้ าและการ
ตัดสินใจ พบว่านักศึกษามีคะแนนทดสอบหลังเรียน สูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก บทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ เรื่องการท าซ้ าและการ
ตัดสินใจสนับสนุนให้ผู้ เรียนช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ร่วมกัน
อภิปรายสร้างความคิดร่วมกันท าให้เกิดความคิดที่หลากหลาย 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ช่วย
ให้ผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้ จึงส่งผลให้เกิดความจ าที่ถาวร โดย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจะอาศัยเทคนิคแบบ STAD โดย
ใช้มัลติพอยต์เมาส์เป็นเครื่องมือในการท ากิจกรรม ซึ่งภายในมี
จ านวนสมาชิก 4-5 คน ประกอบไปด้วยผู้ เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  เก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยผู้สอนจะเป็นผู้มี               
ส่วนร่วมในการกระตุ้นการท ากิจกรรมของผู้เรียน ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนาน เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนเพราะมีภาพกราฟิก 
เสียง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ท าให้อยากที่จะเรียนรู้ในบทเรียน
มัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์
เมาส์มากกว่าการเรียนแบบปกติ อีกทั้งบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ยังสามารถ
แสดงการปฏิสัมพันธ์กับผู้ เรียนได้อย่างดี ทั้งทางด้านอารมณ์ 
ร่างกายและสติปัญญา บทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์มีผลการตอบกลับได้อย่าง
ทันทีท าให้ผู้เรียนทราบถึงข้อผิดพลาดของตนเอง  สามารถทบทวน
ได้ด้วยตนเองนอกเวลาเรียนได้ ทั้งหมดล้วนท าให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ตามล าดับขั้น จนท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สามารถใช้เหตุผลและการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจนน าไปสู่การ
ถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบและสามารถน าไปสู่ การ                               
เขียนโปรแกรมที่ มีประสิทธิภาพได้  จึ งเป็น เหตุ ให้ คะแนน                          
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน สอดคล้องกับ
งานวิจั ยของ ผกามาศ  ปานแก้ ว  นุ ชน าฏ  ใจด ารง ค์ และ                                     
วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน [4] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องภาษาอังกฤษน่ารู้  ร่วมกับ
วิธีการเรียนแบบร่วมมือส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใช้มัลติพอยต์เมาส์เรื่องการท าซ้ าและการตัดสินใจพบว่า มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.36 ซึ่งการที่นักศึกษามี
ค ว าม 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 รม 
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ในเรื่องการท าซ้ าและ
การตัดสินใจ อาจเนื่องจากบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์เรื่องการท าซ้ าและการ
ตัดสินใจ ช่วยตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลที่ มีพื้น
ฐานความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ และทักษะที่แตกต่างกันให้
สามารถพัฒนาขึ้นได้ตามศักยภาพ ประกอบกับการน าเสนอเนื้อหา
แบ่งออกเป็นตอน ๆ  แบบเรียงล าดับ ให้นักศึกษาค่อย ๆ เรียนรู้ไป
ทีละน้อยในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้
เสนอแนะ ให้ความช่วยเหลือและส่งเสรมิให้นักศึกษาทุกคนสามารถ
เรียนรู้และท ากิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนได้เป็นที่
น่าพอใจ ส่งผลให้ เกิดแรงจูงใจแก่นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุทธิณี ภาพพิมพ์ใจ สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา และ
ปริญญา ทองสอน [6] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีน่ารู้  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่าความพึงพอใจหรือเจตคติของ
นักเรียนต่อสื่อมัลติมี เดียเรื่องเทคโนโลยีน่ารู้ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ในอนาคตผู้วิจัยเห็นว่าควรน าเสนอบทเรียนด้วยวิดี โอ                  
การเขียนโปรแกรม/ตัวอย่างจาก Youtube เพื่อเป็นตัวอย่างให้
ผู้ เรียนได้ดูและทบทวน เพิ่ม เติมจากทบทวนจากตัวอักษร 
ภาพเคลื่อนไหว และควรมีกระดานสนทนาเพื่อที่สามารถได้
แลกเปลี่ยนความรู้ของผู้เรียนในแต่ละคนได้เป็นอย่างดี  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา 1) สภาพและปัญหาของการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง 2) หาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง วิธีการ
ด าเนินงานวิจัย มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาของการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการโรงเรียน และตัวแทนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ  1 ท่าน รวม 126 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจ มีค่าความเช่ือมั่น .98 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ผู้อ านวยการโรงเรียน ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทองจ านวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
ที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียน ส่วนปัญหาการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ  ด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และ 2) 
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา  ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานภายใน
โรงเรียน แบ่งออกเป็น 1.1 การบริหารงานวิชาการ เช่น แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  1.2 การบริหารงานงบประมาณ เช่น 
จัดท า SWOT ในการวางแผนงบประมาณ/วางแผนกลยุทธ์ ตามบริบทของโรงเรียน 1.3 การบริหารงานบุคคล เช่น แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานจาก
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การท างาน 1.4 การบริหารงานทั่วไป เช่น มีโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา 2. ด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน แบ่งออกเป็น 2.1 ฮาร์ดแวร์ เช่น จัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ 2.2 ซอฟต์แวร์ เช่น พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในการอบรมเรื่องการใช้ Google 
classroom, Zoom, Line, Facebook เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2.3 บุคลากรคอมพิวเตอร์ เช่น ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร แก่คุณครูในโรงเรียนทุกคน 3. ด้านความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ท่ีมีต่อ
โรงเรียน แบ่งออกเป็น 3.1 ภาครัฐ เช่น ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับภาครฐั ในการจัดระบบเครือข่ายที่เอื้อกับการใช้งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.2 ภาคเอกชน เช่น ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับภาคเอกชน เพื่อขอความร่วมมือ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา 3.3 ภาคชุมชน เช่น มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
นักเรียนไปยังผู้ปกครองและชุมชน เพื่อขอความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณ 
 
ค าส าคัญ: 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. 
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บทน า 
 ในยุคของกระแสการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
ยุคปัจจุบันนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ท าให้ทุกประเทศทั่วโลก
ต่างก็มีการมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศเพื่อพัฒนาให้ไปสู่เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ แต่การที่จะพัฒนาประเทศ
ไปสู่สังคมดังกล่าวได้นั้น จะต้องมีการน าเอาความรู้ของทางด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ และ
สามารถน าองค์ความรู้ในด้านต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อน าไปสู่
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ ในส่วนของการเข้าถึง การแพร่กระจาย
องค์ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีการเรียนรู้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ในการนี้โรงเรียนนับว่ามีส่วนส าคัญอย่างมาก
ต่อประเทศ เพราะถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัด
การศึกษาให้แก่เยาวชน ให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตามที่ได้
ก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โรงเรียนจึงต้องเป็นองค์กร
เพื่อที่จะได้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความคิดที่สร้างสรรค์ 
มีการหล่อหลอมให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมี
คุณภาพ (ทินกฤต รุ่งเมือง : หน้า 170) [1] 
 หน้าท่ีหลักของโรงเรียนซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรส าคัญในการจัด
การศึกษาตามหลักการของการกระจาย ตามมาตรา 39 ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งกฎหมายว่าด้วยการกระจายอ านาจให้
โรงเรียนในระดับขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการกระจายอ านาจของการบริหาร ตลอดจน
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งได้มีการแบ่งขอบข่ายของงานใน
โรงเรียนออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไป โดยการ
บริหารจัดการของแต่ละฝ่ายงานก็ต้องด าเนินการจัดให้มีระบบการ
บริหารและต้องให้เป็นระบบสารสนเทศ ซึ่งในการจัดระบบการ
บริหารนั้นจ าเป็นต้องด าเนินการให้มีความครอบคลุมทุกบริบท ทุก
ด้าน เพื่อจะได้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ตลอดจนเป็นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ : หน้า 19) [2] ดังนั้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่าง
มากต่อการจัดการศึกษาในยุคสมัยปั จจุบันที่ เทคโนโลยีมี
ความก้าวหน้าและรวดเร็วมากที่สุด ซึ่งในยุคสมัยนี้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาททางด้านการอ านวยความสะดวกให้ทุก
สิ่งอย่าง และที่ส าคัญการสื่อสารในยุคสมัยปัจจุบันก าลังมีการ
แข่งขันกันค่อนข้างสูง การบริหารจัดการรวมไปถึงการตัดสนิใจที่ดีก็ 
ต้องอยู่บนรากฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทัน
ต่อเหตุการณ์และมีข้อมูลเพียงพอ เพราะจะได้ถือว่าเป็นการ
ตัดสินใจที่มีความถูกต้องหรือเป็นการตัดสินใจที่มีความผิดพลาด
น้อยที่สุด ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีจะมีการแสวงหาข้อมูลที่มีความถูกต้อง 
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการคิดพัฒนากระบวนการต่างๆ 
ของระบบการสื่อสาร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย
และมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น  โดยกระบวนการให้ ได้มาซึ่ ง

สารสนเทศและการน าไปประยุกต์ใช้ จะต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ 
เข้ามาช่วยนั่นเอง ท าให้คนในยุคสมัยปัจจุบันจะต้องมีการปรับตัว
ให้สามารถอยู่ในสังคมเทคโนโลยีได้อย่างราบรื่น ก็คือจ าเป็นต้องมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานที่เพียงพอต่อการใช้ไอซีที ซึ่งช่วงเริ่มต้นของ
การพัฒนาตนในเวลาที่มีความเหมาะสมนั่น ควรเริ่มตั้งแต่ในวัย
เรียน โรงเรียนจ าเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ มีทักษะพื้นฐานที่เพียงพอ จน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาความรู้ ทักษะได้ด้วยตนเอง โดยการจัด
การศึกษาในปัจจุบันมีการมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาให้กับนักเรียน
ที่เรียนจบการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน มีคุณสมบัติคือ 1. เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนมีทักษะและกระบวนการเรียนรู้ 2. 
เป็นผู้ที่มีทักษะกระบวนการคิด คิดเป็น คิดวิเคราะห์ สามารถสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง 3. เป็นผู้มีทักษะในการด ารงชีวิตใน
ยุคสมัยใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู้ ตลอดจนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับตนเองได้ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : หน้า 11-17) [3] 
 ปัจจุบันการศึกษายังพบปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของโรคโค
วิด-19 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศ
จีน เมื่อปลายปี 2019 ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการ
ประกาศให้การแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 เป็นการระบาด
ใหญ่ หรือ pandemic หลังจากเช้ือลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุก
ภูมิภาคของโลก จึงท าให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนทั่ว
โลก ทั้ งการท างาน การเรียน การอยู่อาศัย ที่ จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนการด ารงชีวิตแบบใหม่ที่เรียกว่า วิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) จากการที่เคยออกจากบ้าน เพื่อไปท างาน ไปโรงเรียน ก็
ต้องหันมาท าทุกอย่างที่บ้าน หากมีความจ าเป็นต้องออกจากบ้าน
ไปท ากิจส่วนตัว หรือแม้กระทั่งไปพบแพทย์ ก็ต้องใส่หน้ากากเพื่อ
ป้องกันโรค ต้องเว้นระยะห่างส าหรับบุคคล ล้างมือบ่อยๆนาน 20 
วินาที เช็ดมือด้วยแอลกอฮอร์ ฯ  รวมถึงการปรับเปลี่ยนทางด้าน
ธุรกิจและบริการต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่การเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ การใช้ระบบซื้อ
ขายและบริการทางออนไลน์ สิ่งนี้ เกิดเป็นวิถีใหม่ในการด ารงชีวิต 
ซึ่งเมื่อเราจ าต้องปฏิบัติกันเป็นปกติต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจน
เกิดเป็นความพอใจ ในที่สุดทั้งหมดนี้ก็ได้กลายเป็น New Normal 
ในสังคมไปนั่นเอง เช่นเดียวกับระบบการศึกษาของประเทศไทยที่
ได้รับผลกระทบเช่นกัน ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวทางใน
การหลีกเลี่ยงกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการเลื่อนเปิดเทอมไปจนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย แต่แนวทางล่าสุดก็คือให้มีการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์  เพื่อให้เด็กเรียนต่อที่บ้านได้ขณะปิดโรงเรียน 
แต่การใช้วิธีดังกล่าวท าให้เด็กบางกลุ่มโดยเฉพาะเด็กในครอบครัวที่
มีฐานะยากจนเสียเปรียบ เพราะไม่มีอุปกรณ์ ดิจิทัลที่บ้ าน 
นอกจากนี้ ในการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กจ าเป็นต้อง
ได้รับการเอาใจใส่  การเรียนที่บ้านจึงเป็นการผลักภาระให้
ผู้ปกครอง อาจท าให้เหลื่อมล้ าทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นหาก
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ผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือบุตรหลานของตนในการ
เรียน 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 จังหวัดอ่างทองมีทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานตาม
นโยบายการศึกษาคือการน าแนวทางการพัฒนาการจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารสมยัใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพือ่
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้
โดยสะดวกและสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมและนโยบายตามมาตรฐานการส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาด าเนินการ
ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
นอกจากน้ีในยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
ให้จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุก
ระดับทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพและยุทธศาสตร์ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพให้พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคลทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 นอกจากนี้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง ยังมีการปฏิบัติตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัด แต่ส่วนใหญ่ยังพบปัญหา
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษา ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ า 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อมีพัฒนาการที่รวดเร็วและ
เปลี่ยนแปลงมาก โดยเฉพาะระบบ Social Network ส่งผลให้
เยาวชนมีค่านิยมในการบริโภคและมีพฤติกรรมเสี่ยง การส่งเสริม
การจัดการศึกษาขาดการบูรณาการ ตลอดจนเด็กกลุ่มวัยเรียนมี
ปัญหาด้าน IQ และ EQ ต่ ากว่ามาตรฐานสากล โดยเฉพาะโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ียังประสบปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ (ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5, 2562, หน้า 9) [4] 
 จากความส าคัญปัญหาดังกล่าวด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพและปัญหาของการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ตลอดจนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและผู้ที่
เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้เข้าถึงความรู้และเกิดการเรียนรู้อย่าง
กว้างขวางสืบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของการด าเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง 

 2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาของการด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัด
อ่างทอง   
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
   1. การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
    โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง จ านวน 14 โรงเรียน  
   2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
    การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
กับโรงเรียนที่สังกัดในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
5 จังหวัดอ่างทอง จ านวน 14 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้อ านวยการ
โรงเรียน/รองผู้อ านวยการโรงเรียน และตัวแทนครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ละ 1 ท่าน รวมจ านวน 126 คน  
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบประเมิน
ความพึงพอใจที่ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินได้แก่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการโรงเรียน และตัวแทน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 ท่าน ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  5 จังหวัดอ่างทอง 
แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
    ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
ประกอบด้วย เพศ อายุงานในการท างาน ระดับการศึกษาสู งสุด 
ต าแหน่งและประสบการณ์ในการท างาน 
    ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหา
การด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
การศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง โดยค าถามจะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบสอบถามฉบับนี้มีข้อค าถามแบ่งเป็น 
3 ด้าน ดังน้ี 
 1. ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียน 
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 3. ด้านความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่มี
ต่อโรงเรียน 
  การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
   ขั้นที่  1 ศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัย แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสภาพและปัญหาของการด าเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  5 จังหวัด
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อ่างทอง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
และสร้างเป็นแบบสอบถาม 
   ขั้นที่ 2 ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย วัตถุประสงค์
การวิจัย และสร้างแบบสอบถาม ให้มีความสอดคล้องกัน 
   ขั้นที่ 3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของข้อค าถาม
ความเหมาะสมความชัดเจนของภาษารูปแบบของแบบสอบถาม
แล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   ขั้นที่ 4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความ เที่ ย งต ร งเชิ ง เนื้ อ ห า  (Content Validity) แล ะค วาม
สอดคล้องของค าถามกับวัตถุประสงค์(Index of ltem Objective 
Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้  
 คะแนน +1 ผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าค าถามมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 คะแนน  0 ผู้เช่ียวชาญไม่แน่ใจว่าค าถามมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 
 คะแนน  -1 ผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าค าถามไม่ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
  มีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

    
N

RIOC 
 

  
โดยที่  IOC  แทนค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค าถามกับวัตถุประสงค์ 
    R   แทนผลรวมของคะแนนจากการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ 
    N       แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อค าถามที่มีความตรงเชิงเนื้อหา
ความสอดคล้องที่ระดับ .50 ขึ้นไป และน ามาปรับปรุงข้อค าถาม
ตามที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละรายการค าถามระหว่าง 0.60 - 1.00 
   ขั้นที่ 5 น าข้อค าถามไปปรับปรุงตามที่ผู้เช่ียวชาญ
เสนอแนะ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และจะท าเป็น
แบบสอบถาม 
   ขั้นที่  6 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กับผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
จ านวน 1 คน และตัวแทนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 คน 
ซึ่ งมิ ใ ช่ กลุ่ ม ตั วอย่ างที่ จ ะศึ กษ า  จ าน วน  36 คน  และน า
แบบสอบถามที่ทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ      
ครอนบาค 
   ขั้นที่ 7 น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้มาแก้ไข 
ปรับปรุงแบบสอบถามและเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์อีกครั้งก่อนน าไปใช้จริง 
 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
   ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ ในการตอบหลังจากนั้นน าไปวิเคราะห์ โดยใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติตามวัตถุประสงค์และ
สมมุติฐานที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
ประกอบด้วยการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา โดยการหาค่า 
IOC การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่า
สั ม ป ระสิ ท ธิ์ แ อ ล ฟ าขอ งค รอ น บ าค  (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) และการใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 ขั้ น ตอนที่  2 ศึกษ าแนวทางการพัฒ นาเทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง 
  ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยในขั้นตอนท่ี 1 ท่ีมีระดับปัญหาการ
ด าเนินงานในแต่ละด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดในแต่ละด้าน มาสร้าง
เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
   ผู้ให้ข้อมูล 
    ผู้ให้ข้อมูลครั้งนี้ได้แก่  ผู้อ านวยการโรงเรียน ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  5 จังหวัด
อ่างทอง ซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้จ านวน 5 
ท่ าน  โดยใช้วิธี เลือกกลุ่ มตั วอย่ างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง ที่ผู้วิจัยได้มาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอน
ตอนที่ 1 โดยน าข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับปัญหาการด าเนินงานที่มาก
ที่สุดในแต่ละด้านมาสร้างเครื่องมือในการสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทาง
พัฒนา 
   วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยน าร่างรายงานแบบสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละ
คนมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ทั้งหมดในแต่ละหัวข้อ
ของการสัมภาษณ์ เพื่อแยกแยะแนวคิดที่ปรากฏในเนื้อหารายงาน
การสัมภาษณ์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาสภาพและปัญหาของการด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  5 จังหวัด
อ่างทอง และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง สรุปได้ว่า 
 1. สภาพของการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือด้านการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียน รองลงมาคือด้านการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 
คือ ด้านความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่มีต่อ
โรงเรียน  
 2. ปัญหาของการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง มีปัญหาอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านท่ีมีปัญหามากที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ภายในโรงเรียน และด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ ด้านความร่วมมือ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ท่ีมีต่อโรงเรียน  
 3. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย  
  3.1 ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานภายใน
โรงเรียน  
   3.1.1 การบริหารงานวิชาการ เช่น แต่งตั้งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   3.1.2 การบริหารงานงบประมาณ เช่น จัดท า SWOT 
ในการวางแผนงบประมาณ/วางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการตาม
บริบทของโรงเรียน  
   3.1.3 การบริหารงานบุคคล เช่น แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
งานจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การท างาน  
   3.1.4 การบริหารงานทั่วไป เช่น  มีกิจกรรมหรือ
โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 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 ซอฟต์แวร์ (Software) เช่น พัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนในการอบรมเรื่ อ งการใช้  Google classroom, 
Zoom, Line, Facebook เป็นต้น ในการจัดการเรียนการสอน  
   3.2.3 บุคลากรคอมพิวเตอร์ (People ware) เช่น 
ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร แก่คุณครูในโรงเรียนทุกคน  
  3.3 ด้านความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
ที่มีต่อโรงเรียน  
   3.3.1 ภาครัฐ เช่น ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ประสานงานกับภาครัฐ ในการจัดระบบเครือข่ายที่เอื้อกับการใช้
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   3.3.2 ภ าค เอ ก ชน  เ ช่ น  ท าห นั งสื อ ข อ ค วาม
อนุเคราะห์ประสานงานกับภาคเอกชน เพื่อขอความร่วมมือ

สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการศึกษา  
   3.3.3 ภาคชุมชน  เช่น มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
นักเรียนไปยังผู้ปกครองและชุมชน เพื่อขอความร่วมมือในการ
สนับสนุนงบประมาณ 
 
อภิปรายผล 
 1. สภาพของการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือด้านการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ธนิต  เยี่ ยมรัมย์  (2561, บทคัดย่อ ) [5] วิจั ย เรื่ อ งสภาพการ
ด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 
พบว่าสภาพของการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษา ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ภายในโรงเรียน อยู่ ในระดับปานกลาง พบว่า โรงเรียนควรมี
คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ ควรมีการบ ารุง ดูแล รักษาคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง และควรมีการปรับปรุงระบบ
อินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ   
 2. ปัญหาของการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ วรรณวิมล   
ชูวงษ์ (2558, บทคัดย่อ) [6] วิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 3 พบว่าปัญหาของการ
ด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา 
ด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
พบว่าโรงเรียนควรจัดท าระบบให้ค าปรึกษาทางการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นักเรียน และโรงเรียนควร
มีการจัดท าหลักสูตรของโรงเรียน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือ  
 3. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ด้านการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียน แบ่งเป็นการบริหารงาน
วิชาการได้เสนอแต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารงานงบประมาณได้เสนอจัดท า SWOT ใน
การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการตามบริบทของโรงเรียน การ
บริหารงานบุคคลได้เสนอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานจากความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์การท างาน การบริหารงานท่ัวไปได้
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เสนอโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน แบ่งเป็น ฮาร์ดแวร์ได้เสนอจัดสรรงบประมาณใน
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ซอฟต์แวร์ได้
เสนอพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในการอบรมการใช้แอพพลิเคช่ัน
ต่างๆในการจัดการเรียนการสอน บุคลากรคอมพิวเตอร์ได้เสนอใหม้ี
การจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
แก่คุณครูในโรงเรียน ด้านความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน ที่มีต่อโรงเรียน แบ่งเป็น ภาครัฐได้เสนอท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ประสานงานกับภาครัฐ ภาคเอกชนได้เสนอท าหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับภาคเอกชน และภาคชุมชนได้
เสนอการประชาสัมพันธ์ผ่านนักเรียนไปยังผู้ปกครองและชุมชน 
เพื่อขอความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณ  สอดคล้องกับ
แนวคิดของวรรณวิมล ชูวงษ์ (2558, บทคัดย่อ) [6] วิจัยเรื่อง
การศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ส าหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 3 
พบว่าแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาด้านการบริหารจัดการได้เสนอให้จัดประชุมเพื่อการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้เสนอให้จัดสรร
งบประมาณส าหรับจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้เพื่อการจัดการ
เรียนรู้ตามความเหมาะสม ด้านการเรียนการสอนไดเ้สนอให้จัดครูที่
มีคามรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้ค าปรึกษาทางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นักเรียน ด้านกระบวนการเรียนรู้ได้เสนอให้ส่งครูไป
อบบรมเกี่ยวกับสารสนเทศ เพื่อน ามาขยายผลในโรงเรียนด้าน
ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชนได้เสนอให้ขอความร่วมมือ
ในการขอสนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ครูควรน าผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 
  1.2 ผู้บริหารควรน าผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินงานของโรงเรียน 
  1.3 ส านักงานเขตพื้นที่ควรน าผลการศึกษาแนวทางการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ไปประยุกต์ใช้
ในการจัดท าแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตามสถานศึกษาเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินการของโรงเรียนในสังกัด  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  5 จังหวัด

อ่างทอง เพื่อจะได้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา โรงเรียนจะได้
น าไปปรับปรุงหรือมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษาต่อไป 
  2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  5 จังหวัดอ่างทอง 
เพื่อจะได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
การศึกษา ที่ชัดเจนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยในสังกัดคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ในด้านภาพลักษณ์และช่ือเสียงของวิทยาลัย ด้านเหตุผล
ส่วนตัว ด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อม เครื่องมือทีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.67-1.00 และมีความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีของครอนบาค 0.98  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ของมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน
และเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจโดยใช้ t-test และ F-test ผลการศึกษาวิจัยพบว่าการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅=4.16) 
จ าแนกรายด้านพบว่าด้านภาพลักษณ์และช่ือเสียงของวิทยาลัย (x ̅=4.42) ด้านเศรษฐกิจ สังคม (x ̅=4.48) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน
ประชาสัมพันธ์ (x ̅=4.02) และด้านสถานที่ (x ̅=4.14) อยู่ในระดับมาก และ ด้านเหตุผลส่วนตัวด้านเหตุผลส่วนตัว  (x ̅= 3.26) อยู่ในระดับ
ปานกลาง  การเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองภาพรวม พบว่า เพศ  อายุ สถานภาพสมรส ภูมิล าเนา วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ 
ความสัมพันธ์ของผู้เรียน หลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ (P-value >0.05) มีคะแนนเฉลี่ยในการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าด้านหลักสูตรที่
ศึกษากับปัจจัยการตัดสินใจโดยรวม (P-value = 0.019) มีการตัดสินใจท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จ าแนกรายด้านพบว่า หลักสูตร
ที่ศึกษากับด้านเศรษฐกิจ สังคม (P-value <0.001)  และรายได้กับด้านเหตุผลส่วนตัวกับอาชีพ (P-value =0.049) และด้านความสัมพันธ์กับ
สถานท่ีสิ่งแวดล้อม (P-value =0.020) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ค าส าคัญ : 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. 
 
 

1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
สถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร ตามความต้องการของ
กระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ 
ท าการสอน การวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนกกระจายอยู่ทั่วประเทศ [1] ซึ่งแสดงถึงความพร้อมใน
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถผลิตก าลังคนตามปรัชญา 
“ผลิตคนจากชุมชน สู่ชุมชน” ซึ่งขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ประชาชน ได้ครอบคลุมทั้งประเทศ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะ
ทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติสถาบันพระ
บรมราชชนก พ.ศ. 2562 มีวิสัยทัศน์ ปี 2563-2567 คือ “เป็น
สถาบันอุดมศึกษา เฉพาะทางช้ันน าของอาเซียน สร้างก าลังคน
ด้านสุขภาพเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยการสร้างก าลังคน
ด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนั้นเป็นกลไกหลักส าคัญในการพัฒนา
ก าลังคนทางด้านสุขภาพของประเทศ ที่มุ่งเน้นการสร้างก าลังคน
ด้านสาธารณสุขเพื่อการดูแลสุขภาวะของคนในชุมชน และมี
ภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพ และ
เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านสุขภาพที่จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาด้านการพยาบาล การสาธารณสุข และสหเวชศาสตร์ มี
วิทยาลัยในสังกัดกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศจ านวน 39 แห่ง 
หลักสูตร ที่เปิดสอน ปริญญาตรี ได้แก่ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต        (ทันตสาธารณสุข) การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
(การแพทย์แผนไทย) การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน)       วิทยา
ศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ได้แก่ ปวส. เทคนิคเภสัชกรรม ปวส. สาขาปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ ปวส. สาขาเวชระเบียน ปวส. สาขาโสตทัศน
ศึกษาทางการแพทย์ สามารถผลิตบุคลากรด้านสุขภาพได้จ านวน 
50,000 - 80,000 คนต่อปี 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
ท าให้เกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติภัยต่างๆ เพิ่มขึ้น การแข่งขันเชิง
ธุรกิจค่อนข้างมาก เน้นการมีงานท าโดยอาศัยปัจจัยหลักในองค์กร
หลักจากภายนอกหลายปัจจัยเช่น  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านระบบราชการ ด้านการเมืองการปกครอง ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ท าให้มีสถาบันอุดมศึกษาจ านวนมากเปิด
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
รวมถึงสาธารณสุข  ทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 93 แห่ง 
[2]ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยภายใต้ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ที่เปิดสอนหลักสูตรนี้จ านวนมาก ทั่วประเทศ มี
ผู้เรียนจบถึงปีละกว่า 20,000 คน โดยในส่วนของสถาบันพระบรม      
ราชชนกมีการผลิตปีละ 350-400 คน [3] วิทยาลัยในสังกัดคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข ถึงแม้ว่าจะมีก าลังการผลิตไม่มาก เพียงร้อย
ละ 2 ของภาพรวมการผลิตทั้งประเทศ  แต่ก็เป็นส่วนหน่ึงในตลาด
ทางวิชาการด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จึงจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาตนเอง ในการแข่งขันเชิงธุรกิจ เพื่อให้อยู่รอด และมี
บทบาทในการผลิตบุคลากรด้านการสาธารณสุขต่อไป ประกอบ
กับสถานการณ์แนวโน้มในการรับนักศึกษาในปัจจุบันไม่ค่อนดีไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดของสถาบัน 

จากสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นมูลเหตุให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัย ที่ผู้ปกครองมีตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้า
ศึกษาต่อในวิทยาลัยสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวช
ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผล
การศึกษาจะเป็นประโยชน์น ามาพัฒนา เพื่อใช้ในการวางแผนการ
จัดการศึกษา  เพื่อการแนะแนวทางการเข้าศึกษา และการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน

เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวช
ศาสตร์  

 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจของผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยสังกัดคณะสาธารณสุข
ศาสตร์และสหเวชศาสตร์  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข กับปัจจัยส่วนบุคคลและหลักสูตรที่บุตรหลานก าลังศึกษา
อยู ่
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1.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
-เพศ 
-อาย ุ
-สถานภาพสมรส 
-ภูมิล าเนา 
-วุฒิการศึกษา 
-อาชีพ 
-รายได ้
-ความสัมพันธ์ของผู้ศึกษา 
-หลักสูตรที่บุตรหลาน 
 ก าลังศึกษาอยู ่

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

1.3 สมมุติฐานการวิจัย  
ผู้ปกครองที่มีเพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ภูมิล าเนา, วุฒิ

การศึกษา, อาชีพ , รายได้ , ความสัมพันธ์กับนักศึกษา และ
หลักสูตรที่บุตรหลานก าลังศึกษาอยู่ ต่างกัน จะมีค่าคะแนนเฉลี่ย
การตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อที่แตกต่างกัน 

 
2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

ความหมายของการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ 
2.1 วิธีด าเนินการวิจัย 
      วิจัยเชิงส ารวจใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้ปกครองนกศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกระทรวงสาธารณสุข ในปีการศึกษา 
2563 จ านวน 1,448  คน 

กลุ่มตัวอย่าง ค านวณขนาดตัวอย่าง จากสูตรเครซีและมอร์
แกน (Krejicie&Morgan) [4]  ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 320 
คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลาก
เป็นวิทยาลัยจาก 9 แห่ง ได้ 2 แห่งได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดพิษณุโลก และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรี รวมเป็นจ านวน 351 คน 

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก ่
        ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 9 ข้อ 

       ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองเป็นแบบประเมินค่าของลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale) 5 
ระดับจ านวน 25 ข้อ มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ ช่ือเสียง 
จ านวน 6 ข้อ, ด้านสถานท่ี สิ่งแวดล้อม จ านวน 5 ข้อ, ด้านเหตุผล 
ส่วนตัว จ านวน 6 ข้อ,  ด้านเศรษฐกิจ สังคม จ านวน 6 ข้อ, ด้าน
การประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 ข้อ และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.91 ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น 5 
ระดับตามแนวของลิเคิร์ท (Likert, R.A.) [5] เกณฑ์ที่จ าแนกระดับ
ดังนี ้

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 

      ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
      แบบสอบถามผ่านการรับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โดย
คณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดพิษณุโลก ตามเอกสารรับรองเลขท่ี SCPHPL 3/2563-37  
         2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากวิทยาลัยทั้ง 
2 วิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างได้รับค าช้ีแจงวัตถุประสงค์การวิจัยและ
เอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัยก่อนแจกแบบสอบถาม ผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยเก็บข้อมูลเป็นผู้แจกแบบสอบถาม ในวันประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาและขอรับแบบสอบถามคืนภายหลังเสร็จจากการประชุม 
โดยน าส่งในกล่อง  ที่ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้ ซึ่งกล่องรับแบบสอบถาม
แยกจากเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัย  
         2.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยสถิติเชิง
พรรณนาใช้วิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (Standard Deviation: SD) แ ละสถิ ติ วิ เค ร าะห์
เปรียบเทียบ  t-test  และ One way Analysis of Variance  ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

3. ผลการวิจัย 
   3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกมีจ านวน 28 
คน (ร้อยละ 16.6) น้อยที่สุด ในขณะที่หลักสูตรอื่นๆ มีจ านวน
ใกล้เคียงกัน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีจ านวน 36 คน (ร้อยละ 19.8) น้อย
ที่สุด ในขณะที่หลักสูตรอื่นๆ มีจ านวนใกล้เคียงกัน โดยภาพรวม
ทุกหลักสูตรรับนักศึกษาได้ใกล้เคียงกันปัจจัยด้านส่วนบุคคลของ

การตัดสินใจของผู้ปกครองในการ
ส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อใน
วิทยาลยัสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุข 
  - ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง 

- ด้านเหตุผลส่วนตัว  
- ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
- ด้านประชาสัมพันธ์  
- ด้านสถานที่ สิงแวดลอ้ม 
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กลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 74.4) อายุระหว่าง 
41-50 ปี (ร้อยละ 52.4) มีภูมิล าเนาภาคเหนือ,  ภาคกลาง (ร้อย
ละ 41.9, 32.5 ตามล าดับ) สถานภาพสมรส การศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี(ร้อยละ 78.9)  มีรายได้ของครอบครัวอยู่ประมาณ 

10001 – 15000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 27.1) ความสัมพันธ์กับ
นักศึกษาเป็นบุตร (ร้อยละ 91.7) ดังตารางที่ 1 
 

 ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (n = 351) 

ปัจจัย จ านวน ร้อยละ  ปัจจัย จ านวน ร้อยละ 
หลักสูตรที่บุตรหลานศึกษาอยู่       

- สบ. สาธารณสุขชุมชน  
- สบ. ทันตสาธารณสุข  
- การแพทย์แผนไทยบัณฑิต   
- ปวส. เทคนิคเภสัชกรรม 
- ปวส.สาขาปฏิบัติการ 

ฉุกเฉินการแพทย ์ 

 
90 
78 
57 
90 
 

36 

 
25.6 
22.2 
16.2 
25.6 

 
10.4 

 ภูมิล าเนา 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต ้

 
147 
114 
78 
12 

 
41.9 
32.5 
22.2 
3.4 

เพศ 
    หญิง 
    ชาย 

 
261 
90 

 
74.4 
25.6 

    

อาย ุ
ต่ ากว่า 25 ป ี
25 – 40  ปี 
41 – 50  ปี 
51 – 60  ปี 
60  ปีขึ้นไป 

 
22 
35 
184 
100 
10 

 
6.3 
10.0 
52.4 
28.5 
2.8 

 ความสัมพันธก์ับ
นักศึกษา 

บุตร 
หลาน 
เด็กในอุปการะ 
ไม่ระบ ุ

 
322 
19 
2 
8 

 
91.7 
5.4 
0.6 
2.3 

รวม                                                 351 

     3.2 ระดับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า
ศึกษาต่อในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.16, SD = 0.54) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านเศรษฐกิจ สังคม (x ̅= 4.48, 
SD = 0.54)  

และด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย (x ̅= 4.43, SD = 0.87)  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ส่วนด้านสถานท่ี (x ̅= 4.14, SD = 0.64) 
ประชาสมัพันธ์ (x ̅= 4.02) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านเหตุผลส่วนตัว 
(x ̅= 3.26, SD= 1.04) อยู่ในระดับปานกลาง  ดังตารางที่ 2

 

ตารางที่ 2  ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองโดยรวม และ รายด้าน (n=351)  

 
ปัจจัยการตัดสินใจ 

การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา  
ระดับการ
ตัดสินใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย SD 

- ด้านภาพลักษณ์และช่ือเสียง 0 2 21 110 218 4.43 0.87 มากที่สุด 
- ด้านเหตผุลสว่นตัว 31 63 124 49 84 3.26 1.04 ปานกลาง 
- ด้านเศรษฐกิจ สังคม 0 2 17 77 255 4.48 0.54 มากที่สุด 
- ด้านประชาสมัพันธ์ 7 12 48 148 136 4.02 0.87 มาก 
- ด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 2 6 34 135 174 4.14 0.64 มาก 

       โดยรวม  40 85 244 519 867 4.16 0.54 มาก 
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3.3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขโดยรวมและราย
ด้าน การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจของผู้ปกครอง
โดยรวม พบว่า เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรส 
ภูมิล าเนา อาชีพ รายได้ ความสัมพันธ์กับนักศึกษา (P-value 
>0.05) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่พบว่า
ด้านหลักสูตรที่บุตรหลานก าลังศึกษาอยู่ กับการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองโดยรวม (P-value=0.019) มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านการตัดสินใจของผู้ปกครอง
เป็นรายด้านพบว่า ด้าน เศรษฐกิจ สังคมกับหลักสูตร สบ.
สาธารณสุขชุมชน (P-value <.0001), ด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อม
กับความสัมพันธ์บุตร (P-value =.002), และด้านเหตุผลส่วนตัว
กับรายได้ ≤20000 บาทต่อเดือน (P-value =.049) มีคะแนน
เฉลี่ยการตัดสินใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P-value > 0.05)  ดังตารางที่  3 - 4 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจของผู้ปกครองฯ ตามคุณลักษณะส่วนบุคคลกับปัจจยัการตดัสินใจ  (n=351) 

 
คุณลักษณะส่วนบุคคล 

ปัจจัยการตัดสินใจ 
โดยรวม สถานที่ สิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง 

Mean  
(S.D.) 

p- 
value 

Mean  
(S.D.) 

p- 
value 

Mean  
(S.D.) 

p- 
value 

หลักสูตรที่บุตรหลานศึกษาอยู ่       
- สบ. สาธารณสุขชุมชน 
- สบ.ทันตสาธารณสุข 
- กพท. การแพทย์แผนไทย 
- ปวส. เทคนิกเภสัชกรรม 
- ปวส.ฉุกเฉินการแพทย ์

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 

เพศ       
-หญิง 
- ชาย 

4.14(.53) 
4.20(.55) 

 .358 4.12(.65) 
4.20(.62) 

 .378 4.39(.71) 
4.20(.55) 

 .151 

อาย ุ(ปี)       
≤ 40   4.08(.53) .660 4.07(.64) .635 4.33(.50) .609 
41-50 4.16(.55)  4.13(.64)  4.48(1.11)  
51- 60 4.19(.52)  4.21(.66)  4.37(.56)  
> 60   4.20 (.56)  4.13(.63)  4.50(.50)  
วุฒิการศึกษา       
- ต่ ากว่า ป.ตร ี
- ป.ตรีขึ้นไป 

4.15(.55) 
4.17(.48) 

.307 4.15(.63) 
4.13(.70) 

.803 4.41(.69) 
4.48(1.39) 

.581 

- พนักงานองค์กร/บริษัท 4.13(.39)  4.24(.65)  4.44(.49)  
- อื่นๆ 4.14(.56)  4.12(.65)  4.43(.89)  
ความสัมพันธ ์       
- บุตร  4.17 (.54) .174 4.16(.64) .020* 4.43(.91) .939 
- หลาน 3.93 (.51)  3.74(.52)  4.35(.61)  

- อื่นๆ 4.21 (.50)  4.21(.65)  4.40(057)  

* นัยส าคญัทางสถิติที่ .05 (P-value = .05) 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจของผู้ปกครองฯ ตามคุณลักษณะส่วนบุคคลกับปัจจยัการตดัสินใจ  (n=351) 

 
คุณลักษณะส่วนบุคคล 

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

หลักสูตรที่บุตรหลานศึกษาอยู ่       
- สบ. สาธารณสุขชุมชน 
- สบ.ทันตสาธารณสุข 
- กพท. การแพทย์แผนไทย 
- ปวส. เทคนิกเภสัชกรรม 
- ปวส.ฉุกเฉินการแพทย ์

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 

เพศ       
- หญิง 
- ชาย 

3.27(1.04) 
3.34(1.04) 

.776 4.47 (.54) 
4.48(.56) 

.957 3.98(.90) 
4.12(.76) 

.180 

อาย ุ(ป)ี       
≤ 40  3.14(1.03) .640 4.37 (.57) .379 4.09(.84) .755 
41 – 50   3.26(1.01)  4.48(.53)  3.97(.96)  
51 – 60   3.35(1.05)  4.51(.55)  4.06(.72)  
> 60 ปี 3.10(1.45)  4.62(.56)  4.10(.61)  
วุฒิการศึกษา       
- ต่ ากว่า ป.ตร ี
- ป.ตรีขึ้นไป 

3.26(1.04) 
3.26(1.02) 

.987 4.48 (.54) 
4.48(.55) 

.989 4.01(.86) 
4.04(.92) 

.794 

อาชีพ       
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4.26(1.05)  .411 4.46 (.55)  .466 4.12(.87)  .517 
- พนักงานองค์กร/บริษัท 2.99(.97)  4.52 (.51)  4.09(1.04)  
- อื่นๆ 3.29(1.05)  4.54 (.47)   3.99(.85)   
รายได้ (บาทต่อเดือน)       
≤20000 บาท 4.01(.88)  .049* 4.46 (.56)  .601 4.01(.88)  .918 
20001- 40000 บาท 4.02( .86)   4.48 (.54)   4.02(.86)   
> 40001 บาท 4.09(.87)  4.48(.54)  4.09(.87)  
ความสัมพันธ ์       
- บุตร   3.28 (1.03)  .174 4.47 (.54)  .630 4.02(.87)  .361 
- หลาน 2.96 (1.18)  4.39 (.51)  3.79(.85)  
- อื่นๆ 3.17 ( .96)   4.58 (.50)   4.25(.75)  

 

* นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (P-value = .05) 
 

4. สรุปและอภิปรายผล   
         ผู้ปกครองที่ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ได้ให้ความส าคัญการตัดสินใจในด้านภาพลักษณ์และ
ช่ือเสียงวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สาเหตุเพราะเป็น ที่
ยอมรับ เนื่องจากความมั่นใจและเช่ือใจในการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยที่มีมากหลายทศวรรษ มีความพร้อม มีความใส่ใจกับการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีทักษะและประสบการณ์จริง สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ซึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
พรรณเพ็ญแข อดุลย์พันธ์ [6] เรื่องการตัดสินใจของผู้ปกครองใน
การส่ งบุ ตร หลาน เข้ า เรียน ในสถานศึกษาเอกชน ระดับ
ประถมศึกษาเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครผลการการวิจัย
เข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา โดยค านึงถึง
ปัจจัยต่างๆ ประกอบการตัดสินใจระดับต่างกันโดยมีรายละเอียด
ดังนี้ ด้านชื่อเสียงของโรงเรียน เป็นต้น 
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       ส่วนด้านเศรษฐกิจ สังคม ระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และมีค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกับหลักสูตรอย่าง
นัยส าคัญทางสถิติ (P-value= 0.008) สาเหตุเนื่องจากนักศึกษามี
แหล่งให้ทุน และมีการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) เพื่อสนับสนุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าเทอม
ไม่สูง เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ  นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยแล้วจะได้งานทุกคน (ร้อยละ 100) และ
เป็นหลักสูตรที่ ต้ องการของนายจ้างและผู้ ใช้บัณฑิต หรือ
ตลาดแรงงานและเป็นที่ยอมรับจากสังคม  จบแล้วมีงานท าที่
มั่นคง สามารถน าความรู้วิชาชีพไปประกอบอาชีพได้ง่าย 
       ด้านเหตุผลส่วนตัว การตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลางและมี
ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกับรายได้อย่างนัยส าคัญทางสถิติ  
(P-value= 0.049)  ผู้ปกครองให้ความส าคัญเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาโดยให้ความส าคัญในเรื่องค่าลงทะเบียน  ท่ีชัดเจน มีทุน
สนับสนุนการศึกษา มีหอพักของนักศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอังคณา บัณฑิตอาภรณ์ [7] กล่าวว่าปัจจัยด้านราคามี
ผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก  เรื่องความ
ชัดเจนของการกับเงินที่จ่ายไป การเรียนรู้ และหลักสูตรในแต่ละ
สาขาวิชาให้ทันสมัยมากขึ้น โดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ในเว็บไซด์ของ
มหาวิทยาลัยหรือ แผ่นพับ และควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
         ด้านสถานท่ี สิ่งแวดล้อม การตัดสินใจอยู่ในระดับมาก และ
มีค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกับความสัมพันธ์กับนักศึกษาอย่าง
นัยส าคัญทางสถิติ (P-value= 0.020)  เนื่องจาก ผู้ปกครองให้
ความส าคัญเรื่องสภาพแวดล้อม โดยให้ความส าคัญเรื่องวิทยาลัย
อยู่ในแหล่งชุมชนการเดินทางสะดวกซึ่งสอดคล้องกับทองเดิน เผ่า
ดี [8] กล่าวถึงคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมไว้ว่าโรงเรียนควร
ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีไม่มีกลิ่นเหม็นหรือสิ่งที่เป็นอันตรายอยู่
บริเวณรอบๆการเดินทางสะดวกห่างไกลแหล่งอบายมุขห้องเรียน
และอาคารสถานที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยได้สู งสุดมีความ
เหมาะสมในด้านที่ตั้งของอาคารห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
สะอาดและมีความปลอดภัย 

5. ข้อเสนอแนะ   

    5.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย   
  5.1.1 ด้านภาพลักษณ์ ช่ือเสียงของวิทยาลัยวิทยาลัยควร

พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการจัดการเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 เน้นการเรียนรู้เชิงรุก
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างมือ
อาชีพ    

  5.1.2  การประชาสัมพันธ์  ควรพิจารณาจัดท าแผน
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยส่งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

เข้าไปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
ในวิทยาลัย  เพื่อจูงใจให้นักศึกษา ผู้ปกครองเกิดความสนใจเลือก
เข้าศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ตาม
เป้าหมายที่คณะฯ ตั้งเป้าหมายไว้ 

  5.13 ด้ านการบริหารจัดการของวิทยาลัย  ควรจัด
สภาพแวดล้อม เช่น อาคารสถานที่ ห้องน้ าและโรงอาหารอย่าง
เพียงพอ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการควรมีขนาดที่เหมาะสม และใช้
ชุมชนหมู่บ้านเป็นฐานในการเรียนรู้ของผู้เรียน    

 5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  5.2.1  ศึกษาปัจจัยเชิงการตลาดมากขึ้นว่ามีปัจจัยอะไร

ที่ท าให้ผู้ปกครองตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ท่ีส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิง
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลัง 3) 
ศึกษาทักษะปฏิบัติการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จ านวน 34 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษา เขต 23 สกลนคร ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 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 ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.61/85.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ก่อนเรียนกับหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 61.76 และหลังเรียน เท่ากับ 85.44 พบว่ามี
คะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 3) นักเรียนมีการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ มี
ค่าเฉลี่ย 70.58/88.23 ซึ่งพบว่านักเรียนมีการพัฒนาทางด้านทักษะปฏิบัติเพิ่มขึ้น 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.63, S.D. = 0.13)   
 
ค าส าคัญ: ทักษะปฏิบัติการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์, กิจกรรมการเรยีนรู้ศลิปะ, แนวคดิของกิลฟอร์ด   
 
 

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 
 
1. บทน า 
 ศิลปะไทย เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่มีมาตั้งแต่อดีต มีความ
งดงาม สืบทอดกันมายาวนานจนกลายเป็นวัฒนธรรมอันดีที่เกิดขึ้น 
แต่ในปัจจุบัน "ศิลปะไทย" ก าลังจะถูกลืมเนื่องจากได้รับอิทธิพลจาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทน จนท าให้สังคมเกิดความแตกต่าง
อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยอดีต ผู้คนสมัยนี้เลยไม่สนใจ
การเรียนรู้ในด้านศิลปะไทยมากนัก ท้ังที่ศิลปะไทยเป็นศิลปะประจ า
ชาติของคนไทย มีคุณค่าทางความงามและควรที่จะอนุรักษ์ไว้  [1] 
ศิลปะไทย (ประเภทลายไทย) เป็นศิลปะประณีต สืบเนื่องมาแต่ครั้ง
โบราณกาล เป็นมรดกตกทอดมาตามยคุสมยัจนถึงปัจจุบัน ศิลปะอัน
สวยงามนี้เกิดขึ้นด้วยฝีมือและสติ ปัญญาของช่างที่ชาญฉลาด โดย
ได้รับความบันดาลใจและอาศัยรูปทรงจาก พืช พันธุ์ไม้ สรรพสัตว์ 
และสิ่งที่ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เช่น คอกไม้ ใบไม้ หางไหล 
เปลวไฟ มาประดิษฐ์คิดดัดแปลงให้เป็นลวดลายต่างๆ [2] ในปัจจุบัน
ซึ่งถือว่าเป็นยุคศิลปศึกษาเฟื่องฟู กิจกรรมการเรียนการสอนทาง
ศิลปศึกษาได้รับการยอมรบัมากขึ้น ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลายและผู้ปกครองได้ให้ความสนใจส่งบุตรหลานให้เรียนพิเศษ
ทางศิลปะ ซึ่งไม่เคยมีปรากฏในสมัยก่อนหน้า และส่งเสริมให้บุตร
หลานศึกษาต่อทางศิลปะในระดับที่สูงขึ้น ประชาชนทั่ วไปเริ่มมี
ทัศนคติที่ดีต่อศิลปะ โดยมีการซื้อและสะสมผลงานศิลปะมากขึ้น [3] 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กลุ่มสาระ
ศิลปะ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ได้กล่าวในกลุ่มสาระ
ศิลปะ ไว้ว่า เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งใน
คุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะ
แขนงต่าง ๆ ทัศนศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศน
ธาตุ สร้างและน าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดย
สามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการของ
ศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน [4] 
 จากสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในวิชาศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) ผู้วิจัยสังเกตได้ว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านมา

พบว่านักเรียนที่เรียนในรายวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
[5] และผู้เรียนขาดทักษะการวาดภาพศิลปะไทย การวาดลายไทย
พื้นฐาน และขาดทักษะการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่าน
มา ผู้วิจัยจึงน ากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่
ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทย เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มาเป็นตัวช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพื่อให้เกิดทักษะการวาดภาพศิลปะไทย เชิงสร้างสรรค์ ใน
การสร้างผลงานทางทัศนศิลป์ให้เป็นไปตามระบบและขั้นตอนตาม
แผนกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
      ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการเรียนการสอนจาก
เอกสารงานวิจัย และเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ศิลปะ พบว่าความคิดสร้างสรรค์  เป็นกระบวนการทาง
สมองที่มีผลท าให้คิดได้กว้างไกลหลายแง่มุม หรือเรียกว่า ความคิด
แบบอเนกนัย ท าให้เกิดความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อ
ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทางด้านการเรียนรู้ในรายวิชา
ศิลปะ กิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิด
ของกิลฟอร์ด เป็นกิจกรรมการสอนที่ผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นโดยใช้
แนวคิดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และทฤษฎี
รูปแบบโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด มาสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดการพัฒนากิจกรรม เพื่ อส่งเสริมและพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีขั้นตอนในการ
พัฒนารูปแบบแบ่งเป็น 7 ขั้นตอนดังน้ี 1) ขั้นช้ีปัญหาและระบุปัญหา 
2) ขั้นการเตรียมและรวบรวมข้อมูล 3) ขั้นการวิเคราะห์ 4) ขั้นการ
คัดเลือกข้อมูล 5) ขั้นการคิดและการท าให้กระจ่างชัด 6) ขั้นการ
สังเคราะห์รวบรวมข้อมูล 7) ขั้นการประเมินผล [6] เพื่อให้ผู้เรียน
รู้จักคิด วิเคราะห์ วิธีการแก้ปัญหา เป็นการประยุกต์และปรับใช้ใน
การวางแผนการสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่เริ่มต้น อย่างเป็นขั้นตอน 
รวมไปถึงการวัดและประเมินผล จนเกิดเป็นผลงานศิลปะไทย
สร้างสรรค์ขึ้นมา จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะ
ไทย เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีศักยภาพ 
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยในรูปแบบใหม่ ไม่ซ้ า และสามารถ
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ประยุกต์ใช้หรือปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking) มี ความส าคั ญ ต่ อผู้ เรี ยน เนื่ อ งจาก เป็ น
คุณลักษณะทาง ความคิดอย่างหนึ่ง ส่งเสริมให้สามารถคิดค้นวิธีการ
หรือแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการสร้างสรรค์  สิ่ง
แปลกใหม่ หากผู้เรียนขาดความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ยอมแม้แต่จะ
ใช้กระบวนการคิด ไม่กล้าฉีกกรอบให้ออก จากความคิดแบบเดิมๆ 
จนท าให้คนจ านวนมาก วนเวียนกับการแก้ไขปัญหาและแนวทาง
หรือมีพฤติกรรมซ้ าๆ ฉะนั้นการสอนให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่าง 
สร้างสรรค์และฝึกฝนความคิดจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนได้ [7] 
     จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่
ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของกิล
ฟอร์ด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอน การวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา ท าให้ผู้เรียนสามารถวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้ 
ตลอดจนเกิดทักษะการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ รวมถึง
ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของศิลปะไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ
ไทย และเพื่ออนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 วัตถุประสงค ์ 
    2.2.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิล
ฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
    2.2.2 เพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรยีนและ
หลังเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคดิของกิลฟอรด์ 
ที่ส่งเสรมิการวาดภาพศลิปะไทยเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
    2.2.3 เพื่อศึกษาทักษะปฏิบตัิการวาดภาพศิลปะไทยเชิง
สร้างสรรค์ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ร้อยละ 70 ข้ึนไป 
    2.2.4 เพื่อศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ที่มตี่อกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ทีส่่งเสริม
การวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์  
2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 6 ห้อง จ านวนนักเรียน 214 คน 
    กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 จ านวนนักเรียน 34 คนโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2562  ได้มาจากใช้เทคนิคการสุ่มแบบกลุม่ (Cluster 
Random Sampling)  

 

2.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
    ตัวแปรต้น ได้แก ่ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูศ้ิลปะ ตาม
แนวคิดของกิลฟอร์ด ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
    ตัวแปรตาม ได้แก ่
     1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
     2.ทักษะการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ 
     3.ความพึงพอใจต่อการเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.4  เนื้อหาสาระที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่
ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยแบ่งเนื้อหาตามกิจกรรม จ านวน 5  เรื่องละ 
2 ช่ัวโมง รวมทั้งหมด 10 ช่ัวโมง ดังนี้ 1) ประวัติของศิลปะไทย 2) 
การวาดภาพศิลปะไทยประเภทลายไทยพื้นฐาน 3) การตัดเส้นและ
ลงสี 4) การวาดภาพศิลปะไทยเอกรงค์ 5) การวาดภาพศิลปะไทย
เชิงสร้างสรรค์ 
2.5 ระยะเวลาและพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย 
 ระยะเวลาและพื้นที่ที่ ใช้ในการวิจัยได้แก่ ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การมัธยมศึกษา เขต 23 สกลนคร 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่
ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 10 แผน แผนละ 1 
ชั่วโมง รวมทั้งหมด 10 ชั่วโมง หาคุณภาพเครื่องมือโดยการ
ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรยีนรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 
ท่าน ผลการประเมินแผนการจดัการเรยีนรู้มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.50, S.D. = 0.47) 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ ก่อน
เรียนและหลังเรียนกิจกรรมการศิลปะ ตามแนวคิดของกิล
ฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน  30  ข้อ หาคุณภาพเครื่องมือโดย
ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคลอ้งระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
การเรยีนรู้ โดยใช้สูตร IOC เลือกข้อทดสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 
ขึน้ไป และน าข้อสอบทดลองใช้กับกลุ่ม ทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
แล้วน ามาวิเคราะห์คัดเลือกข้อสอบ ได้ค่าความยากง่าย (P) อยู่
ระหว่าง 0.34-0.69 ค่าอ านาจจ าแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.23-0.60  
และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ (r) เท่ากับ 0.92 

3. แบบประเมินวัดทักษะปฏิบัติการวาดภาพศิลปะไทยเชิง
สร้างสรรค์ เกณฑ์การประเมินให้คะแนน มี 4 คะแนน จ านวน 4 
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ข้อ  หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้อง
ของแบบประเมินทักษะปฏิบัติ โดยใช้สูตร IOC มีค่าเท่ากับ 0.90 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
พัฒนากิจกรรมการศิลปะ แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จ านวน 20 ข้อ หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ความพึง
พอใจ โดยใช้สูตร IOC เลือกข้อทดสอบที่มีค่า IOC เท่ากับ 0.9 
แสดงว่าข้อค าถามทุกข้อใช้ได้ 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การทดลองด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ใช้
เวลาทั้งหมด 10 ช่ัวโมง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน 
ผู้วิจัยแบ่งการเก็บรวมข้อมูลดังนี ้
 1. แนะน าเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตาม
แนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ 
และช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  
     2. ท าการทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
ด้วยแบบทดสอบวดั ผลสัมฤทธ์ิ และแบบประเมินทักษะปฏิบัติที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการทดสอบก่อน
เรียน  
     3. น ากิจกรรมการเรยีนรู้ศลิปะ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญ มาใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนกับกลุม่
ตัวอย่าง 
     4. ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิ และแบบประเมินทกัษะปฏิบัติ ชุดเดิมที่เป็นชุด
เดียวกับการทดสอบก่อนเรียน แลว้บันทึกผลคะแนนหลังเรียน และ
ผลการประเมินทักษะปฏิบัต ิ
     5. ให้นักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ 
 6. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองทั้งหมดมาวิเคราะห์หาค่าด้วย
วิธีการทางสถิติ และวิเคราะห์หาความก้าวหน้าของนักเรียน จากผล
การทดสอบก่อนเรียนและหลัง เรียนโดยใช้สูตร t-test โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทย
เชิงสร้างสรรค์ โดยการค านวณอัตราส่วนระหว่างค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนกับค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
(E1 / E2)  
 2. วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิภาพของการเรียนรู้โดยการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการ
วาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ใช้สูตรค านวณค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I) 

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการวาดภาพศิลปะไทย
หลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด 
ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์กับก่อนเรียน โดยใช้
สถิติทดสอบสมมุติฐาน t-test (Dependent Samples) 
    4. วิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการ
วาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคะแนนความพึงพอใจ 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะ
ไทยเชิงสร้างสรรค์ โดยการค านวณอัตราส่วนระหว่างค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนกับค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
(E1/ E2)  
 
ตารางที่ 1  
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ศลิปะ ตาม
แนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศลิปะไทยเชิงสร้างสรรค ์
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 

จ านวน
นักเรียน 

รายการ 
คะแนน

เต็ม  S.D. 
ร้อย
ละ 

34 ประสิทธิภาพ
กระบวนการ 

100 83.61 3.50 83.61 

34 ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ 

20 17.08 1.46 85.44 

ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ (E1/ E2) เท่ากับ 83.61/85.44 
 
 จากตารางที่  1 แสดงว่ากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตาม
แนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ 
ส าหรับนั ก เรี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  3 ที่ ผู้ วิจั ยพัฒนาขึ้ น  มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ ากับ  83.61/85.44 ซึ่ งสู งกว่าเกณ ฑ์
มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ กล่าวคือประสิทธิภาพกระบวนการ 
(E1) มีค่าเท่ากับ 83.61 ประสิทธิภาพผลลัพธ์  มีค่าเท่ากับ 85.44 
 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิภาพของการเรียนรู้โดยการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริม
การวาดภาพศิลปะไทย เชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนัก เรียน ช้ัน
มั ธ ย ม ศึ ก ษ าปี ที่  3 ใ ช้ 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 ที่ส่งเสริมการ
วาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ใช้สูตรค านวณค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I) 
 

การ
ทดสอบ n 

คะแนน
เต็ม 

 
 S.D. 

% of 
Mean t 

ก่อน
เรียน 34 20 12.35 1.55 61.76 

  

หลัง
เรียน 34 20 17.08 1.46 85.44 

-13.09* 

หมายเหตุ : มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 จากตารางที่ 2 พบว่า  การทดสอบหลังเรยีนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ17.08 คะแนน  คิดเปน็
ร้อยละ 85.44 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียน
กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน  พบว่า  คะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียนช้ันสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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
ปฏิบัต ิ n 

คะแนน
เต็ม 

 
 S.D. 

% of 
Mean 

ผ่าน
เกณฑ์ 
70% 

ก่อน
เรียน 34 16 11.85 0.82 74.08 

 
70.58 

หลัง
เรียน 34 16 12.55 0.95 78.49 

 
88.23 

 
     จากตารางที่  3 พบว่า นักเรียนมีทักษะปฏิบัติหลังเรียน มี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 12.55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.49 และ
นักเรียนที่ผ่านตามเกณฑ์ร้อยละ 70 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 88.23 ซึ่ง

พบว่านักเรียนหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการ

วาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค ์โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ 
ตารางที่ 4 

ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์วิเคราะห์
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ศลิปะ ตาม
แนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศลิปะไทยเชิงสร้างสรรค ์ 

 
รายการประเมิน X  S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 
1. เนื้อหาท่ีเรียนมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 4.52 0.50 มากที่สุด 
2. เนื้อหาท่ีเรียนมีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 4.35 0.64 มาก 
3. เนื้อหาที่เรียนมีความเหมาะสมกับ
วัยของนักเรียน 4.44 0.61 มาก 
4. เนื้ อหาที่ เรียนมีความใช้ภาษา
ถูกต้องและเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน 4.88 0.32 มากที่สุด 
5. เนื้อหาที่เรียนสามารถประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 4.85 0.35 มากที่สุด 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ที่น ามาใช้ ช่วย
ให้นักเรียนมีความสนุก ไม่น่าเบื่อ มี
ความน่าสนใจมากขึ้น 4.50 0.61 มาก 
7. กิ จ ก ร ร ม ที่ น า ม า ใ ช้ มี ค ว า ม
เห มาะสม  ช่ วย ให้ นั ก เรี ยน เกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น 4.73 0.44 มากที่สุด 
8. กิจกรรมที่น ามาใช้สามารถช่วยให้
นักเรียนคิด วิเคราะห์ และวางแผน 
ท างานร่วมกับกับเพื่อนได้ดีขึ้น 4.91 0.28 มากที่สุด 
9. กิจกรรมที่น ามาใช้ ท าให้นักเรียน
กล้าคิดและแสดงความคิดเห็น รับฟัง
ค าวิพากษ์วิจารณ์จากเพื่อนร่วมช้ัน
ได้ดี 4.58 0.65 มากที่สุด 
10. กิ จ ก ร รม ที่ น า ม า ใ ช้ ช่ ว ย ให้
นักเรียนน าข้อดี ข้อด้อยของตนเอง 
น ามาปรับปรุงแก้ไข และสามารถ
พัฒนาช้ินงานของตนเองให้ดีขึ้น 4.38 0.69 มาก 
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รายการประเมิน X  S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 
11. สื่อที่น ามาใช้ มีความเหมาะสม
กั บ เนื้ อ ห า  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 4.40 0.66 มาก 
12. สื่อที่น ามาใช้มีความยากง่าย
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4.41 0.65 มาก 
13. สื่อที่น ามาใช้ช่วยให้นักเรียนมี
ความเข้าใจ ง่ายขึ้น และสามารถ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ 4.79 0.41 มากที่สุด 
14. สื่อที่น ามาใช้มีจ านวนเพียงพอ
กับจ านวนนักเรียน 4.47 0.70 มาก 
15. สื่อที่น ามาใช้ช่วยให้นักเรียนมี
ทักษะการวาดภาพลายไทยเพิ่มมาก
ขึ้น 4.85 0.35 มากที่สุด 
16. ครูผู้สอน สอนตรงตามเนื้อหา
และวัตถุประสงค์ 4.61 0.49 มากที่สุด 
17. ครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจ
ง่าย 4.79 0.41 มากที่สุด 
18. ครู ผู้ ส อน ป ฏิ บั ติ  แล ะส าธิ ต
ขั้นตอนการวาดภาพเป็นตัวอย่างให้
นักเรียนได้เห็นและปฏิบัติตาม 4.61 0.49 มากที่สุด 
19. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียน
สอบถาม และกระตุ้นให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนกิจกรรม 4.79 0.41 มากที่สุด 
20. ครูผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตใจเมตตาต่อศิษย์
ทุกคน 4.70 0.46 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.63 0.13 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  4 พบว่า ความพึ งพอใจของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  3  ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของ
กิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์  ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  โดยมีค่าเท่ากับ ( = 4.63, S.D. = 
0.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าราย ความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 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 อันดับท่ี 3  
ได้แก่ ข้อที่ 5 และ15 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.85 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ  0.35  อันดับที่ 4 ได้แก่ ข้อที่ 13,17 และ 19 
โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  
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 
อันดับที่ 7 ได้แก่ ข้อที่ 16 และ 18 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.61 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.49 อันดับท่ี 8 ได้แก่ ข้อที่ 9 
โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.58 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  
0.65 และอันดับที่ 9 ได้แก่ ข้อที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.52 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.50  
 
4.4  สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตาม
แนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สรุปผลได้ดังนี้ 
        1. กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่
ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.61/85.44 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
        2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่
ส่งเสริมการวาดภาพ ศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนกับหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
เท่ากับ 12.35 และหลังเรียน เท่ากับ 17.08 พบว่าแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
       3. ความสามารถด้านทักษะการวาดภาพศิลปะไทยเชิง
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีทักษะ
ปฏิบัติหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 12.55 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 78.49 และนักเรียนท่ีผ่านตามเกณฑ์ร้อยละ 70 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
88.23 ซึ่งพบว่านักเรียนหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
      4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการ
วาดภาพ ศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( = 4.63, S.D. = .13)   
 

5.  อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตาม
แนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประเด็นที่น่าสนใจควรน ามา
อภิปรายผล ดังนี้ 
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 1. แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่
ส่งเสริมการวาดภาพ ศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ  (E1/E2) เท่ากับ  83.61/85.44 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการเรียนรู้ศิลปะตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ท าให้นักเรียนมีความ
เข้าใจคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา และสามารถปฏิบัติการวาดภาพ
ศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ได้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ตุลารักษ์ อยู่เล่ห์ และเลิศศิริร์ บวรกิตติ [8] ได้ศึกษา
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะตามแนวคิดของกิลฟอร์ด เพื่อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอายุ 5-6 พบว่า ประสิทธิภาพ
สื่อการเรียนรู้ทางศิลปะมีระดับคะแนนแบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมโดยสื่อ การเรียนรู้ทางศิลปะ 
โดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 22.00 ซึ่งอยู่ในระดับต่ า และในส่วนคะแนน
ระดับคะแนนแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์หลังจากได้รับการจัด
กิจกรรมโดยสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะ มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์
โดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ  33.40 ซึ่งอยู่ ในระดับปานกลาง และเมื่อ
เปรียบเทียบพบว่าคะแนนแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน
สูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า
สื่อการเรียนรู้ทางศิลปะนี้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สุชีลา เพชรแก้ว ศิริศักดิ์ จันฤาไชย และวิโรจน์ มุทุกันต์ [9] ได้ท า

การวิจัยเรื่อง การ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิด
สร้างสรรค์และความพึงพอใจต่อวิชาศิลปะพื้นฐาน ระหว่างการ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปากับแบบปกติ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
พบว่าแผนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา และแบบปกติเรื่อง 
การสร้างผลงานศิลปะ กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 มี ค่า
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 90.53/88.78 และ 85.25/83.00 
ตามล าดั บ เป็ น ไป ต ามที่ ก าห น ด ไว้คื อ  80/80 ทุ ก ชุด  ทั้ งนี้ 
เนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้น ได้ผ่าน
ขั้นตอน และกระบวนการสร้างอย่างมีระบบ และวิธีที่ถูกต้อง
เหมาะสม รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหาขั้นตอนท าแผนการสอน  การ
ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ การตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และกิจกรรม
การเรียนการสอนที่น่ าสนใจ ท าให้ งานวิจัยมีประสิทธิภาพ
กระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับ 83.61 ประสิทธิภาพผลลัพธ์  มีค่า
เท่ากับ 85.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้  
 ทั้งนี้ ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจาก  การสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนวความคิดของกิลฟอร์ดนั้น เพราะ
เป็นการสอนที่มีขั้นตอนให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง และผู้เรียนยังสามารถร่วมกันวางแผน  แลกเปลี่ยนความรู้ 
และประสบการณ์กับผู้อื่นส่งผลให้ เกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative thinking) ซึ่งสอดคล้องกับ อารี พันธ์มณี [10] การศึกษา 

ความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ดมีแนวคิด พื้นฐานมาจากทฤษฎี
โครงสร้างทางสมอง โดยความส าคัญของ การศึกษาของกิลฟอร์ดได้
พัฒนาการ คิดขึ้นมา 2 ประเภท คือความคิดรวมหรือความคิดเอก
นัย และความคิดกระจายหรือความคิดอเนกนัย   
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด 
ที่ส่งเสริมการวาดภาพ ศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนกับหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
เท่ากับ 12.35 และหลังเรียน เท่ากับ 17.08 พบว่าแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สอดคล้องกับ  กิมยานนท์  วังคะฮาด พร้อมคณะ [11] พบว่า 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถทางการเรียน สูง 
ปานกลาง ต่ า เมื่อเรียนโดย ใช้แบบฝึกทักษะการเขียนลายไทย
พื้นฐาน เรื่องการเขียนลายกระจังและลายกระหนกร่วมกับเทคนิค
การเรียนรู้ แบบร่วมมือ มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทักษะการ
เขียนลายไทย สอดคล้องกับ สุมิตรา อุ่นเปีย [12] พบว่า การจัด
กิจกรรม ศิลปะโดยใช้แนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ 6 
ขั้ น  เด็ กที่ ท ากิ จกรรมศิ ลปะตามแน วคิ ดของแฮร์ โรว์ จ ะมี
ความสามารถในการปั้นสูงกว่า ก่อนท ากิจกรรมศิลปะอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องมาจากการเรียนรู้แบบ
ทักษะปฏิบัติการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์นั้นมีคะแนนเฉลี่ย  
คิดเป็นร้อยละ 85.44 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบ
ก่อนเรียนกับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน  พบว่า  คะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนช้ันสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
 3. ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติการวาดภาพศิลปะไทยเชิง
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนที่
ได้ รับการสอนมีความคิดสร้างสรรค์สู งขึ้น  ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ซารัญฎา ผลจันทร์ ,หาญชัย อัมภาผล, ระภึพรรณ 
ร้อยพิลา [13] การฝึกทักษะตามหลักการของเดวีส์ร่วมกับเทคนิค 
STAD บนพื้นฐานหลัก ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีต่อการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และทักษะการเขียน
ภาพ ระบายสี มีค่าเท่ากับ 0.62, 0.94 และ0.67 ตามล าดับ ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ท ำใหน้ักเรียนที่เรียนกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้ง

นี้มีทักษะปฏิบัติการวาดภาพศิลปะไทยหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 78.49 มีนักเรียนที่ผ่านตามเกณฑ์ร้อยละ 70 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 88.23 ซึ่งพบว่านักเรียนหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความรู้ความเข้าใจพร้อม
กับการฝึกทักษะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ เกศินี ก่ีจนา [14] 
พบว่า นักเรียนที่ เรียนด้วยชุดกิจกรรมทัศนศิลป์  เพื่ อพัฒนา
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ความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
David W. Chan และ Yongjun Zhao [15] พบว่า ทักษะการวาด
ภาพมีส่วนส าคัญที่สุดในการท านายความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ
ตลอดหลายปีที่ผ่าน มาในขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนา แต่การมี
ส่วนร่วมทางศิลปะมีความส าคัญมากขึ้น สอดคล้องกับ Joyce H. 
Lowery. [16] พบว่า คะแนน เฉลี่ยความสามารถของความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่าง ท้ัง 2 กลุ่ม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทาง สถิติ ความแตกต่างนี้มีความสอดคลองกันทั้งในระดับช้ัน 
ขอบข่ายความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยัง
พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับคะแนนเฉลี่ยในความคิด
สร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนใน ช้ันอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องมาจากกิจกรรมการ
เรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด มีขั้นตอนที่ท าให้นักเรียนคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Emma 
Chad‐Friedman, Yoona Lee, Xiaodong Liu, Malcolm W. 
Watson  [17] พบว่า ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญระหว่างคะแนน
แรงจูงใจภายในและทักษะศิลปะโดยรวม ( r  = .376, p  = .002) 
และทักษะการวาดภาพที่เหมือนจริง ( r  = .335, p  = .007) การ
เข้าร่วมในโปรแกรมก ากับของครูนั้นสัมพันธ์กับทักษะทางศิลปะใน
ระดับที่สูงขึ้นและความสามารถในการวาดที่เหมือนจริงซึ่งสัมพันธ์
กับแรงจูงใจภายในที่เพิ่มขึ้น และได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐาน ความเช่ือว่า ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  และมีความสารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นโดยการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์
ร่วมกัน ท าให้นักเรียนปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้ผลการ
เรียนเพิ่มมากข้ึน  
    4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการ
วาดภาพ ศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.13 สอดคล้องกับ  เด่นไชย ภูลม และ บัญชา เกียรติจรุง
พันธ์ [18] พบวา่ ผลการศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวคิดของ กิลฟอร์ด โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คุณภาพระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ 
แคทลียา ปักโคทานัง และ จุมพล ราชวิจิตร [19] พบว่า  ความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะที่ใช้ การสอนที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในด้าน
พัฒนาการทางอารมณ์และการ เรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้มีด้าน
ครูผู้สอน นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดย ใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ทั้ง 3 ด้าน โดย
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.57 ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด   
 
6.ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิล
ฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ ควรจัดเตรียม
สื่อต่างๆ เช่น รูปแบบทางศิลปะของทัศนธาตุ สื่อแผ่นภาพตัวอย่าง 
สูจิบัตร หนังสือหรือเอกสารที่ เกี่ยวข้องให้ เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน 
 2. ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน และ
ควรก าหนดระยะเวลาที่ตรวจช้ินงานที่เป็นไปตามขั้นตอน เพื่อให้
นักเรียนทราบข้อตกลงและสามารถตรวจความเรียบร้อยของช้ินงาน 

 3. ให้นักเรียนแสดงช้ินงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็น ตัดสินช้ินงานร่วมกัน อาจเพิ่มรางวัลเพื่อ
เป็นแรงจูงใจและกระตุ้นการท างานด้วยการเสริมแรงให้กับนักเรียน 
      6.2 ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
   1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทย
เชิงสร้างสรรค์ ท้ังนี้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น 
   2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ศิลปะ การวาดภาพศิลปะไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและการ
อนุรักษ์ศิลปะไทย เพื่อให้ศิลปะไม่จางหายไปจากปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 

ความวิตกกังวลในการใช้ภาษาไม่ใช่ปัญหาส าหรับผู้เรียนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นปัญหาส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพอีกด้วย และยิ่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องเผชิญกับความวิตกกังวลระหว่างการฝึกประสบการณ์มากเพียงใด คุณภาพของการ
สอนก็จะลดลงมากเท่านั้น มีงานวิจัยจ านวนหนึ่งระบุว่า ความวิตกกังวลในการใช้ภาษาเกิดได้จากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนั้น
งานวิจัยช้ินนี้ ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาปัจจัยที่จะส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อความวิตกกังวลในการใช้ภาษาทั้งภายในและภายนอกช้ันเรียน 
งานวิจัยช้ินนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน กลุ่มประชากรในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจ านวน 30 คน สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษที่ฝึกประสบการณ์ในเขตพื้นที่จังหวัดอยุธยา ประเทศไทย โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเหล่านี้จะตอบค าถามจาก
แบบสอบถามจ านวน 40 ข้อ และสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจ านวน 5 คน ข้อมูลเชิงปริมาณได้รับการวิเคราะห์ด้วย
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในขณะที่ข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการวิเคราะห์และจับประเด็นหลักที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความวิตกกังวลในการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้แก่ การประเมินผลในเชิงลบ การเตรียม
ตัว และการจัดการชั้นเรียน ทั้งนี้เนื่องด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เป็นกลุ่มตัวอย่างค านึงถึงภาพลักษณ์ละความน่าช่ือถือของตนใน
สายตาผู้อื่น ดังนั้นการนิเทศการจัดการสอนโดยเฉพาะในประเด็นข้อผิดพลาดต่อหน้าผู้อื่นจึงส่งผลต่อความวิตกกังวลของพวกเขา นอกจากนั้น
แล้ว ทักษะในการสอนภาษาและการออกแบบบทเรียน ภาษาที่ใช้ในช้ันเรียน ขนาดของช้ันเรียน และเทคนิคในการจัดการช้ันเรียน ล้วน เป็น
สาเหตุให้เกิดความวิตกกังวลได้เช่นกัน ดังนั้นหากมีการให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยปราศจากความกังวล
คงจะเพิ่มขึ้น  
 
ค าส าคัญ: 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 pre-
service 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. บทน า 
 ความวิตกกังวล (anxiety) เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบ
ประสาท เป็นความรู้สึกตึงเครียด ประหม่า  ไม่สบายใจ และกลัว
กับผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น มีงานวิจัยหลายช้ินศึกษาความกังวลที่
เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรียนภาษาต่างประเทศ 
โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดความกังวลในผู้เรียนภาษาต่างประเทศโดย
ส่วนใหญ่นั้นเกิดจาก ธรรมชาติของผู้เรียนที่เป็นคนชอบแข่งขันการ
สอบ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และความกังวลใน
การเรียนภาษานั้นจะเพิ่มขึ้น โดยเฉยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้เรียนต้อง
ฟังหรือพูดภาษาเป้าหมายโดยปราศจากเวลาในการเตรียมตัว แต่
อย่างไรก็ตามความกังวลในช้ันเรียนภาษา ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่กับ
ผู้เรียนเท่านั้น  ผู้สอนเองก็เกิดความรู้สึกดังกล่าวเช่นกัน จาก
งานวิจัยของ Jedynak [4] ระบุว่า กลุ่มผู้สอนที่มีความเช่ือมั่นใน
ตนเองในระดับต่ า จะมีความรู้สึกกังวลต่อความคาดหวังและการ
วิพากษ์วิจารณ์ได้ง่ายกว่าผู้สอนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง และ
นอกจากนั้นแล้วปัจจัยจ าพวกปริมาณภาระงานและความ
รับผิดชอบ ความคาดหวังต่อผลงาน อ านาจในการตัดสินใจ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้บังคับบัญชา และตัวผู้เรียน ล้วน
แล้วแต่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความวิตกกังวลในการปฏิบัติงาน
ทั้งสิ้น และเมื่อความกังวลสร้างผลกระทบท้ังทางร่างกายและจิตใจ
ต่อครูผู้ปฏิบัติการสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้
เปรียบเสมือนบุคลาการทางการสอนคนหนึ่งในโรงเรียนก็คงจะหนี
ไม่พ้นท่ีจะต้องรับมือกับสภาวะความรู้สึกดังกล่าว จากงานวิจัยของ 
Baltaci [2] และ Yoon [9] พบว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จะเกิดความกังวลใน 4 ปัจจัยดังต่อไปนี้ด้วยกันคือ 1. กังวลเมื่อต้อง
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในช้ันเรียน 2. กังวลในการ
เตรียมการสอน 3. กังวลเมื่อต้องเผชิญกับผลประเมินการสอนเชิง
ลบ และ 4. ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญคือ กังวลจากการขาด
ความมั่นใจในตนเอง   
 นอกจากน้ันแล้ว ผู้วิจัยมักจะสังเกตเหน็ความเหนื่อยล้า หมดไฟ 
และค าพูดที่กล่าวว่า “ไม่อยากเป็นครูแล้ว”  “ให้กลับมาเรียนยังจะ
ดีซะกว่า” หรือแม้แต่ “ไปโรงเรียนน่าเบื่อมากเลย” อยู่เสมอจาก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเมื่อกลับมาท ากิจกรรมกับฝ่ายฝึก
ประสบการณ์ในทุกเดือน ดังนั้นงานวิจัยช้ินนี้ ผู้วิจัยตั้งใจจะท าขึ้น
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความกังวลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพท่ีออกฝึกประสบการณ์การสสอนภาษาอังกฤษ
ยังโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
เมื่อเข้าใจถึงปัจจัยที่ท าให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกิด
ความกังวลในการจัดการสอนแล้วนั้น จะสามารถสังเคราะห์
แนวทางเพื่อช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มดังกล่าวต่อไป 

 
2. ขอบเขตของการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 5 เอกการสอน
ภาษาอังกฤษที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 คน 
 
3. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

3.1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สร้างความวิตกกั งวลที่ เกิดขึ้นกับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เอกการสอนภาษาอังกฤษ   ใน
การจัดการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 

 
4. วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยเรื่องการศึกษาความวิตกกังวลในการสอนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอยุธยา เป็นการวิจัยเชิง
ผสมผสาน (Mixed Methods Research)  โดยผู้วิจัยได้ก าหนด
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นนักศึกษา  ช้ันปีที่ 5 เอกการสอน
ภาษาอังกฤษที่ก าลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ณ สถานศึกษา 
จ านวน 30 คน 

ตัวแปรในงานวิจัยประกอบไปด้วย 1. ตัวแปรต้นได้แก่ ประเด็น
ที่สร้างความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. ตัวแปรตามได้แก่ ความวิตกกังวลในการสอนภาษาอังกฤษในช้ัน
เรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกต่อประเด็นที่สร้างความวิตกกังวลในการสอน
ภาษาอังกฤษในช้ันเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย
แบบสอบถาม จ านวน 40 ข้อ แบ่งออกเป็น 7 ประเด็นดังต่อไปนี้ 
ได้แก่ 1. ความมั่นใจ (Confidence) 2. ทักษะทางภาษาอังกฤษ 
(English Language Skills)  3. การเตรียมตัว (Preparation) 4. 
การถ่ายทอดบทเรียน (Lesson Delivery) 5. สภาวะของของ
ผู้เรียน (The Condition of the Students) 6. การประเมินผล
การสอน (Evaluation) 7. การจัดการ ช้ัน เรียน (Classroom 
Management) และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกต่อปัจจัยดังกล่าวอีก 3 
ข้อ ได้แก่ 1. เมื่อคุณเกิดความรู้สึกวิตกกังวล คุณรู้สึกอย่างไร 2. 
สถานการณ์ใดบ้างที่คุณรู้สึกกังวลในการจัดการเรียนการสอน 3. 
เพราะเหตุใดคุณถึงมีความรู้สึกกังวลต่อปัจจัยดังกล่าว 

การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยเริ่มจาก 1. ศึกษาปัจจัยจาก
ทฤษฎี ในการวิ จั ยที่ ส่ งผลต่ อความวิต กกั งวล ในการสอน
ภาษาอังกฤษในช้ันเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย
ค าถามในแบบสอบถามบางส่วนได้รับการปรับจากกรอบงานวิจัย
เรื่ อง Foreign Language Classroom Anxiety ของ Elaine K. 
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Horwitz, Micheal B. Horwitz and Joann Cope, 1986 และ
กรอบงานวิจัยเรื่อง English Language Anxiety of Pre-service 
Teachers: Causes and Coping Strategies ข อ ง  Truly 
Almendo Pasaribu and Monica Ella Harendita, 2018 
นอกจากนั้นผู้วิจัยได้เพิ่มเติมบางข้อค าถามในแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สังเกตได้ถึ งความวิตกกั งวลที่ เกิดขึ้นขณ ะจัดก ารสอนจาก
ประสบการณ์การสังเกตการนิเทศการสอนตลอดระยะเวลา 6 ปี 
หลังจากนั้น 2. ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ขึ้น  
และเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item of Objective Congruence: IOC) ได้
ค่า IOC ตั้งแต่  0.67 – 1.00 และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ                         
3. น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปสอบถามนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ช้ันปีที่ 5 จ านวน 30 คน และ 4. วิเคราะห์
ผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลเพื่อสรุปปัจจัยที่สร้าง ความวิตกกังวลที่
เกิดขึ้นกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ เอกการสอน
ภาษาอังกฤษ ในการจัดการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
 
5. ผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยเป็นรายปัจจัยจะพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความวิตกกังวลของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมี 3  จาก 7 ปัจจัย อยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยได้ดังต่อไปนี้  1. การ
เตรียมตัว 2. สภาวะของผู้เรียน  3. การจัดการช้ันเรียน และ 4 
ปัจจัยอยู่ในระดับกังวลมาก โดยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยได้
ดังต่อไปนี้  4. ความมั่นใจ  5. การถ่ายทอดบทเรียน 6. การ
ประเมินผลการสอน และ 7. ทักษะทางภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 

นอกจากนั้นแล้วผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเมื่อ
พิจารณาลึกลงไปในรายปัจจัยพบว่า 1. ปัจจัยด้านความมั่นใจ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความกังวลในระดับมาก หาก
ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนหน้าช้ันเรียนเมื่อมี
ครูชาวต่างชาติหรือครูคนไทยสังเกตการสอน (x=3.70) และจะรู้สึก
กังวลในระดับปานกลางหากครูผู้สังเกตเป็นคนไทยที่จบการศึกษา
ในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาภาษาอังกฤษ (x=3.13) 2. ปัจจัยด้านทักษะ
ทางภาษาอังกฤษพบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความ
กังวลในระดับปานกลางว่าจะไม่สามารถอธิบายค าศัพท์ที่ตนเองไม่
ทราบและไวยากรณ์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจน 3. ปัจจัยด้าน
การเตรียมตัวพบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความกังวล
มากที่สุดว่า บทเรียนที่ได้สร้างขึ้นมานั้นจะไม่น่าสนใจและไม่
สามารถน าไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ (x=4.33) และมีความ
กังวลในระดับปานกลางว่า จะเตรียมการสอนได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
ตลอดจนมองว่าหากเตรียมตัวน้อยก็จะยิ่งเพิ่มความกังวลในการ
สอนการถ่ายทอดบทเรียน (x=3.97) 4. ปัจจัยด้านการถ่ายทอด
บทเรียนพบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความกังวลใน
ระดับมากว่า จะไม่สามารถถ่ายทอดบทเรียนได้ครบถ้วนตามเวลา
และเนื้อหาที่ก าหนด และกังวลว่าไม่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็น

เชิงนามธรรมได้  ตามล าดับ (x=3.73, x=3.63) 5. ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมของผู้เรียน พบว่านักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมี
ความกังวลในระดับมาก ว่าผู้เรียนจะรู้สึกเบื่อในการเรียนเมื่อ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช้แรงเสริมทางลบในการหยุด
พฤติกรรมแทรกแซงระหว่างสอน นอกจากนั้นยังกังวลว่าผู้เรียนจะ
ไม่เข้าใจบทเรียนที่ตนสอน ตามล าดับ (x=3.90, x=3.87) 6. ปัจจัย
ด้านการประเมินผล  การสอนพบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพมีความกังวลในระดับมาก เมื่อได้รับการนิเทศการสอนจาก
อาจารย์ ครู หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนิเทศการสอน และเมื่อผู้
นิเทศการสอนให้ค าแนะน าต่อหน้าผู้เรียน (x=3.90, x=3.57) และ
ปัจจัยสุดท้าย ทักษะการจัดการช้ันเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพมีความกังวลในระดับมาก ดั งสองหั วข้อต่อไปนี้ คือ 
ประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ท่ามกลางช้ันเรียนที่มีผู้เรียนจ านวนมาก (x=3.97)  และการจัดการ
ช้ันเรียนให้ประสบความส าเร็จดังแผนที่ตั้งไว้ (x=3.60) 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จ านวน 5 คน ได้ให้ความเห็นตรงกันถึงปัจจัยที่ท าให้รู้สึกกังวลใน
การจัดการสอนไว้ดังต่อไปนี้คือ 1. การลงโทษนักเรียนที่ก่อ
พฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างเรียน 2. การออกแบบการสอนและ
การถ่ายทอดเนื้อหาในช้ันเรียน 3. การออกเสียงค าศัพท์ขณะสอน 
4. การเลือกใช้และจัดท าสื่อการสอน 5. รูปแบบการวัดประเมินผล
ที่ไม่ครอบคลุมการท างานในภาพรวม 6. จัดการช้ันเรียนท่ีมีจ านวน
นักเรียนในช้ันเรียนเยอะเกินไป 7. ความคาดหวังในการใช้ภาษาใน      
ช้ันเรียน 8. พฤติกรรมของนักเรียนขณะเรียน 9. ผลลัพธ์ของ                    
ก ารป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษ ฎี ก ารจั ด ก าร เรี ย น ก ารส อน ต าม ที่                    
ได้ เรียนไปในมหาวิทยาลัยในช้ันเรียน 10. การเตรียมตัวใน             
การจัดการสอน 

 
6. การอภิปรายผลการวิจัย 
 จ าก ข้ อ มู ล ที่ วิ เค ร า ะ ห์ ได้ ทั้ ง ใน แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ ล ะ                  
การสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลกับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เอกการสอนภาษาอังกฤษ ในการ
จัดการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน มีความสอดคล้องต้องกันด้วย 
7 ปัจจัยดังต่อไปนี้ 1. ความมั่นใจ (Confidence) 2. ทักษะทาง
ภ าษาอั งกฤษ  (English Language Skills) 3 . การ เตรียมตั ว 
(Preparation) 4. การถ่ายทอดบทเรียน (Lesson Delivery) 5. 
สภาวะของของผู้ เรียน (The Condition of the Students) 6. 
การประเมินผลการสอน (Evaluation) 7. การจัดการช้ันเรียน 
(Classroom Management) ดั งที่ งานวิจัยของ Pasaribu และ 
Harendita [8] ได้ระบุไว้ว่า “สาเหตุของความกังวลเกิดจาก ความ
ไม่มั่นใจในการใช้ภาษาในช้ันเรียน การเตรียมการสอน การ
ถ่ายทอดบทเรียน พฤติกรรมของนักเรียน การประเมินผล และ       
การจัดการช้ันเรียน นอกจากนั้นแล้ว การไม่มีประสบการณ์ในการ
สอนและความขาดหวังในการจัดการสอนของครูนิเทศ ยิ่งเพิ่ม
ความรู้สึกวิตกกังวล”  
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 เมื่อพิจารณาตามค าอธิบายที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นพบว่า ใน
ปัจจัยด้านความมั่นใจในการใช้ภาษาในช้ันเรียนพบว่าความวิตก
กังวลส่วนใหญ่เกิดจาก ความสามารถในการฟังของผู้เรียนมากกว่า
ความสามารถในการพูดของผู้สอน ดังที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้กล่าวว่า  

P1 “มีความกังวลมากเมื่อพูดไปแล้วนักเรียนท าหน้างง   
      และไม่เข้าใจ ท าให้ต้องเสียเวลามานั่งแปลภาษาไทย  
      อีกครั้ง”  
P2 “กังวลว่าจะใช้ภาษาในช้ันเรียนผิด โดยเฉพาะประโยค 
      ค าสั่ง เนื่องจากไม่ได้ใช้นาน”  
P3 “รู้สึกกังวลเมื่อต้องใช้ภาษาอังกฤษต่อหน้าครูหรือ 
     อาจารย์ที่มาสังเกตการณ์สอนมากกว่านักเรียน  
     เนื่องจากนักเรียนไม่รู้หากเราใช้ผิด”  

 ทั้งนี้ในประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยมองว่า ผู้ตอบแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ อาจมีแนวความคิดในการใช้ภาษาอังกฤษในช้ัน
เรียนที่ยึดโยงอยู่กับระดับภาษาของนักเรียน และด้วยความสามารถ
ทางภาษาของนักเรียนท่ีตนเองสอนอยู่ในระดับต่ า ความพยายามใช้
ภาษาเป้าหมายในช้ันเรียนจึงน้อย ดังนั้นความวิตกกังวลในประเด็น
ดังกล่าวในแบบสอบถามจึงไม่ปรากฏ    
 ปัจจัยต่อมาคือ ทักษะทางภาษา มีความสอดคล้องกันใน
ค าตอบท่ีได้จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กล่าวคือ นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะมีความกังวลเป็นอย่างมากเมื่อต้องออก
เสียงค าศัพท์ กลัวออกเสียงค าศัพท์ผิด และกังวลว่าการออกแบบ
บทเรียนของตนนั้นไม่สามารถท าให้นักเรียนนั้นเข้าใจ และสามารถ
น าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบุว่า  

P1 “เนื้อหาบางส่วนในหนังสือ ยากเกินไปส าหรับนักเรียน  
     จึงกังวลเป็นอย่างมากว่านักเรียนจะไม่เข้าใจ” 

 P2 “หนังสือบางเล่มยากเกินไปส าหรับนักเรียน และเนื้อหา 
         บางเรื่องไม่ได้ถูกหยิบยกไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อาทิ   
         เช่น เรื่อง question tag ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจว่าจะ 
         เรียนไปท าไม” 

P3 “รู้สึกเต็มที่ในการสอนนักเรียน อยากให้นักเรียน   
    สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจะวัน แต่ก็กังวลว่า 
    ถ้าสอนไปแบบนั้นนักเรียนก็จะไม่สามารถท าข้อสอบ 
    ได้” 

 ทั้งนี้ในประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า ความกังวล    เกิด
จากประสบการณ์ในการใช้ภาษาของผู้สอนที่ค่อนข้างน้อย   อัน
เนื่องมาจาก ผู้สอนส่วนใหญ่อยู่ในบริบทสังคมที่ใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาที่สื่อสารกันอย่างแพร่หลายในประเทศ นอกจากนั้นแล้วสื่อ
ก ารสอน ที่ ไม่ ใ ช่  authentic materials แ ล ะก ารส อน แบ บ 
grammar translation ยังคงถูกน ามาใช้ในช้ันเรียน ทั้งนี้จึงเป็น
เหตุผลให้เมื่อนักเรียนเกิดค าถามและความไม่เข้าใจ    ต่อเรื่อง
ดังกล่าว ผู้สอนจึงเกิดความวิตกกังวลว่าไม่สามารถจัดการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่บทความของ Zazulak [7] ได้แสดง

ทัศนะไว้ว่า สื่อการสอนควรจะสะท้อนสถานการณ์ในชีวิตจริงที่
ผู้เรียนสามารถพบเจอได้สังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่ง
สื่อการสอนดังกล่าวะเป็นส่วนประสานผู้เรียนให้เข้ากับบริบทใน
การใช้ภาษาอังกฤษ และนอกจากนั้นแล้วการใช้สื่อประเภท
ดังกล่าว ยังช่วยให้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ จินตนาการ และ
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 ปัจจัยด้านการเตรียมการสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเห็นพร้องต้องกันว่า หากตนเองให้เวลาเตรียมการสอนน้อย 
ก็จะยิ่งท าให้เกิดความวิตกกังวลเมื่อต้องจัดการสอนแต่ประเด็นที่
น่าสนใจจากการสัมภาษณ์พบว่า ความเอาจริง  เอาจังในการ
ก าหนดวันส่งแผนการสอน และการให้ค าแนะน าต่อกระบวนการ
สอนดังกล่าวก่อนวันสอนของโรงเรียนและ    ครูพี่เลี้ยงมีอิทธิพล
อย่างมากต่อการเตรียมความพร้อมและความกังวลของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 ปั จจั ยด้ านการถ่ ายทอดบ ท เรี ยนพบ ว่ า  นั กศึ กษ าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพจะรู้สึกกังวลว่าเวลาในการสอนผ่านไปไวมาก 
จนบางครั้งไม่สามารถสอนเนื้อหาที่เตรียมมาได้ครบตามที่วางแผน
ไว้ ซึ่งบางคนให้ทัศนะว่า หากจัดสรรเวลาใน  การสอนไม่ทัน ก็ให้
กิจกรรมสุดท้ายที่ไม่ทัน กลับไปท าเป็นการบ้าน (ซึ่งส่วนมากจะเป็น
ใบงาน) หรือไม่ก็ยกการสอนในขั้นดังกล่าวไปต่อในคาบหน้า แต่
บ่อยครั้งที่บางบทเรียนสามารถรวบสอนได้ ดังนั้นความกังวลใน
ประเด็นดังกล่าวจึงไม่ได้อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้จากข้อมูลดังกล่าว 
ผู้วิจัยมองว่า หากผู้สอนวิเคราะห์บทเรียน เนื้อหา ตลอดจน
ความสามารถของนักเรียนที่ตกสอนก่อนวางแผนการสอน 20 
สัปดาห์ และแผนรายสัปดาห์แล้วนั้น ผู้สอนจะจัดสรรสัดส่วนเวลา
ต่อเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม และปราศจากความกังวลในประเด็น
ดังกล่าว 
 ปัจจัยต่อมาคือปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้เรียน ลักษณะของ
ผู้เรียนที่สร้างความวิตกกังวลในการสอนคือ 1. นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ (ไม่สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนคนอื่นได้) 
2. นักเรียนที่ไม่สนใจการเรียน (นั่งนิ่ง ไม่ให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม) 3.นักเรียนที่ก่อความวุ่นวายขณะสอน (ส่งเสียงดังก่อกวน
ผู้อื่น เดินไปมารอบห้อง) 4. นักเรียนท่ีความสามารถในการเรียนต่ า 
(การรับรู้ช้า ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด) ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์
พบว่า วิธีการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่ใช้รับมือ
กับปัญหาคือ การดุ และการตะโกนให้ดังกว่าเสียงนักเรียนในห้อง       
ซึ่งวิธีการดังกล่าวนั้นสามารถแก้ปัญหาได้เพียงช่ัวคราว แต่กลับ
สร้างความกังวลอย่างต่อเนื่องไปยังปัจจัยด้านอ่ืนๆ อีกอาทิเช่น การ
ควบคุมเวลาในการสอน และการจัดการช้ันเรียนหากวิเคราะห์จาก
แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยตัวนักศึกษาศึกประสบการณ์
วิชาชีพเองพบว่า 1. ปัญหาด้านพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนไม่ได้รับการแก้ไขจากต้นตอ ไม่เคยมีการพูดคุย ปรึกษากัน
อย่างจริงจังในหมู่ผู้สอนท่านอื่น ๆ ในโรงเรียนที่ประสบปัญหา
เดียวกัน ถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม 2. รูปแบบการ
จัดการช้ันเรียนที่ได้เรียนไปจากมหาวิทยาลัยมีความเป็นตัวบท
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ทฤษฎีมากเกินไป ท าให้เกิดความล าบากและไม่เป็นผลเมื่อน าลงไป
ปรับใช้ในสถานการณ์จริงในช้ันเรียน 3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพขาดการออกแบบการสอนที่ค านึงถึงความต้องการที่
หลากหลายของผู้เรียน โดยจะเห็นได้ค าบอกเล่าในการออกแบบ
แผนการเรียนรู้ที่เป็นไปในรูปแบบเดียวกับนักเรียนทุกคน ทุกระดับ
ความสามารถ ท้ังนี้ผู้วิจัยมองว่าหากปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวเนื่องดังกล่าวในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปในเชิงปฏิบัติ
มากขึ้น จัดระบบการให้ค าปรึกษาอย่างทันท่วงที (ออนไลน์ ) 
ตลอดจนคลังข้อมูลการสอนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงาน น่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสอนได้ระดับหนึ่ง 
ดังที่ งานวิจัยของ Delaney [10] ได้กล่าวถึงผลสรุปจากวิจัย
มากมายที่ระบุว่าความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันใน
ระบบพี่เลี่ยง (mentoring) เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ
สอนของผู้ได้รับค าแนะน าก่อนการสอน   
 ปัจจัยด้านการประเมินผลการสอนจากแบบสอบถามพบว่า 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความกังวลในระดับมาก   เมื่อ
ได้รับการนิเทศการสอนจากอาจารย์ ครู หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การนิเทศการสอน และเมื่อผู้นิเทศการสอนให้ค าแนะน าต่อหน้า
ผู้เรียน แต่อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์พบว่า ความกังวลจะเพิ่ม
จากระดั บความสั มพั นธ์ ระหว่ าง  ผู้ นิ เทศกับนั กศึ กษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ความสม่ าเสมอในการเข้าสังเกตการสอน 
ความเข้าใจธรรมชาติของนักเรียนที่อาจจะส่งผลต่อการจัดการสอน
ในครั้งนั้น ๆ ที่ครูหรืออาจารย์มานิเทศ และความกังวลว่าจะไม่
สามารถจัดการสอนได้ตามความคาดหวังของครูหรืออาจารย์ที่มา
นิเทศ ดังท่ีนักศึกษา    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ระบุไว้ว่า 

P1 “รู้สึกกังวลหาก ครูหรืออาจารย์ที่มานิเทศจะเหมารวม 
     ลักษณะการสอนของเราทั้งเทอม จากการสังเกตการ  
     สอนแค่เพียง 2 ครั้ง” 
P2 “กังวลว่าสิ่งที่เราสอนไป อาจจะไม่เป็นไปตามที่เขา    (ครู

หรืออาจารย์นิเทศ) ต้องการ หรือไม่เป็นไปตามที่เขามอง
ภาพไวห้ากเขาพอใจ เราก็จะรู้สึกสบายใจ” 

P3 “ครูพีเลี้ยงเข้าสักเกตการสอนบ่อย ท าให้ไม่เกิดความ 
    กังวลแล้วเมื่อเราสอนเสร็จ เขาก็ไม่ได้แย้งอะไร แสดงว่า 
    เราท าถูกแล้ว เลยไม่เกิดความกังวล” 
แต่อย่ างไรก็ตามในประเด็นดั งกล่ าวนั้ น  นั กศึ กษา  ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพ ได้อธิบายถึงความกังวลที่เกิดขึ้นจากภาระ
งานในส่วนของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ท่ีนอกจาก  จะมีความ
คล้ายคลึงกันในบางช้ินงานแล้วนั้น ยังมีความ ไม่เข้าใจถึงกรอบ
วิธีการก าหนดช้ินงานที่มองว่าอาจจะไม่จ าเป็น อันเนื่องจากการ
เปรียบเทียบกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัย
อื่นที่ก็ไม่ได้ต้องท าช้ินงานที่มากอย่างตน ทั้งนี้ผู้วิจัยมองว่าความ
กังวลดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ หากมีกระบวนการท าความเข้าใจ 
และชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และระบบก ากับติดตามอย่าง
จริงจังในทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 และปัจจัยสุดท้ายคือการจัดการช้ันเรียน จ านวนนักเรียนใน
ห้องมีผลต่อความกังวลในการจัดการสอนและออกแบบการสอน
เป็นอย่างมาก กล่าวคือ หากจ านวนนักเรียนในห้องมาก พ้ืนที่และ
ความทั่วถึงในการจัดการสอนแนวกิจกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของผู้เรียนก็จะท าได้ล าบาก นอกจากนั้นแล้วอุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการสอนท่ีโรงเรียน มีให้นั้น หลายอย่างอยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้ 
ยิ่งท าให้การบริหารจัดการช้ันเรียนเป็นไปด้วยความล าบาก ใน
ประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยมองว่าด้วยเง่ือนไขบางอย่างของโรงเรียน 
การลดจ านวนนักเรียนในห้อง อาจหมายถึงภาระงานที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้สอน ดังนั้นการปรับมุมมองทางความคิดของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเองต่างหาก ที่จะช่วยลดความกังวลของพวก
เขาได้ กิจกรรม บางครั้งอาจไม่ได้หมายถึงการใช้พื้นท่ีเยอะเสมอไป 
หากแต่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะต้องศึกษาตัวอย่างของ
กิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อจะได้น าไปปรับใช้ในช้ันเรียน 
  
7. บทสรุป 
 ความวิตกกังวลเป็นปัญหาส าคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะต่อผู้สอนหรือ
ผู้เรียน การท าความเข้าใจสาเหตุและที่มาของความวิตกกังวล
ดังกล่าวนั้น จะท าให้คุณภาพในการเรียนและการสอนเพิ่มขึ้น และ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้ผู้วิจัยจัดประเภทปัจจัยความวิตก
กังวลในการจัดการสอนภาษาของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ไว้ดังนี้
ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวนักศึกษา  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอง 
กล่าวคือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังขาดประสบการณ์ 
ความมั่นใจ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์เนื้อหาในบทเรียน 
การประเมินผู้เรียนของตนก่อนด าเนินการจัดท าการสอน และที่
ส าคัญอย่างยิ่งขาดความพยายามที่จะใช้ภาษาในช้ันเรียน ซึ่งทักษะ
ดังกล่าวนั้นต้องได้รับการตระหนักและพัฒนา  
 และปัจจัยภายนอก ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ครูและอาจารย์นิเทศ ตลอดจนฝ่าย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะครุศาสตร์ กล่าวคือ ระบบการ
จัดการผู้สอนและจ านวนผู้เรียนของโรงเรียน อาจต้องมีการอกแบบ
ใหม่เพื่อช่วยให้ประสิทธิภาพในการสอนของผู้สอนและการเรียน
ของผู้เรียนเพิ่มสูงขึ้น และเกิดความกังวลน้อยลง นอกจากนั้นแล้ว
การพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู อาจารย์นิเทศ กับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพล้วนต่างมีผลต่อระดับความกังวลของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ยิ่งครูและอาจารย์นิเทศ เป็นกันเอง เข้าใจ 
และไม่ตัดสินมากเท่าไหร่ ระดับความวิตกกังวลก็จะน้องลงเท่านั้น 
และส่วนสุดท้ายคือฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ การ
ทบทวนระบบการคัดเลือกโรงเรียนที่มีศักยภาพและมีทิศทาง
เดียวกันในการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นครูมือ
อาชีพ การก าหนดคู่มือเพื่อให้ทุกโรงเรียนเกิดความเข้าใจต่อ        
แนวปฏิบัติที่ตรงกัน และระบบการก ากับติดตามและการให้ความ
ช่วยเหลือต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างฝึกประสบการณ์อย่างเป็น
ระยะ จะมีส่วนช่วยคลายความวิตกกังวลในการจัดการสอนของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ 
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 แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยช้ินนี้เป็นเพียงแค่ประตูบานแรก ที่
อยากให้หลายภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตครูตระหนักถึงปัญหา
และความกังวลที่เกิดขึ้น หากแต่ปัญหาดังกล่าว ต้องการการศึกษา
เชิงวิพากษ์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสังเคราะห์ข้อมูลเป็นราย
กรณีไปเพื่อจะได้น าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสอนและการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนออกฝึก         
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การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตรด์้วยกระบวนการโค้ดชิ่ง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ 2) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching)  3) สร้างแนวทางการสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ด้วย
กระบวนการโค้ช กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 28 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบง่าย คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 5 สาขาวิขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 10 คน ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง ตามแบบให้ค าปรึกษาโดยใช้กระบวนการโค้ช ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) โดยให้ครูพี่เลี้ยงประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาตามแบบสังเกตคุณลักษณะที่ดีของครูคณิตศาสตร์ทั้ง
ก่อนและหลังการทดลอง และให้นักศึกษาท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการนิเทศโดยใช้กระบวนการโค้ช เครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบให้ค าปรึกษาโดยใช้กระบวนการโค้ช1 เล่ม 2) แบบสังเกตคุณลักษณะที่ดีของครูคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับ จ านวน 30 ข้อ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบให้ค าปรึกษาโดยใช้
กระบวนการโค้ช  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ ท าการวิเคราห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่าผลประเมินแบบสังเกตคุณลักษณะที่ดีของครูคณิตศาสตร์จากครูพี่เลี้ยง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพบว่า 
ด้านการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษามีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน 

ผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบให้ค าปรึกษาโดยใช้กระบวนการโค้ชในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการดูแลการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  ด้านการแต่งกายบุคลิก มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด  ด้านการสอน มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด และมีด้านการปกครองช้ันเรียนที่มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: 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. บทน า 
 ครูคือปูชนียบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือศิษย์อย่างสูง จะเป็น
รองก็เพียงแต่พ่อแม่เท่านั้น  คนไทยเป็นคนมีอัธยาศัยดีโดดเด่นจาก
ชนชาติอื่น หากจะไปสมัครเป็นศิษย์ของผู้ใด ก็ไม่ใช่เพียงแต่จะมุ่งไป
ศึกษาเอาวิชาความรู้จากครูอาจารย์ แต่เสมือนไปมอบตัวเองเป็นลูก
ของครูอาจารย์ด้วย คนไทยเราจึงนิยมใช้ค าเต็มอย่างภาคภูมิว่า “ลูก
ศิษย์”หมายถึง ยินยอมมอบตัวลงเป็นทั้งลูกท้ังศิษย์ของท่านผู้เป็นครู 
จากความสัมพันธ์ ความรักเคารพและใกล้ชิดของศิษย์และครูดั่ง
ข้างต้น ครูจึงนับเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ส าคัญต่อคุณลักษณะของ
ผู้เรียนตามนิยมหนึ่งของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ว่า "นักเรียน
คือ ผู้มีอาชีพรับจ้างเรียนหนังสือจากผู้ปกครอง" นั่นคือผู้เรียน
นับเป็นผู้มีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียน [4] และทองระย้า นัยชิต [3] กล่าว
ว่าในการรับผิดชอบตามหน้าที่ของผู้เรียนนั้นผู้เรียนจะถูกกลไกใน
การศึกษาหล่อหลอมให้เกิดคุณลักษณะต่างๆของผู้เรียน ตามแต่ละ
ศาสตร์กระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เป็นสิ่งช่วยฝึกฝนให้
ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล มีระบบระเบียบ และน าไปใช้เรียนรู้สิ่งต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวันผู้เรียนต้องเผชิญกับปัญหาที่หลากหลาย บางครั้ง
ปัญหาที่พบไม่สามารถหาค าตอบได้ทันที ต้องใช้กระบวนการคิดเชิง
เหตุผล ประสบการณ์ และพื้นฐานทางการค านวณต่างๆ จึงจะ
สามารถหาค าตอบได้ จากความซับซ้อนของศาสตร์ทางคณิตหาก
ผู้สอนขาดคุณลักษณะที่เหมาะสมในการเป็นครูคณิตศาสตร์แล้ว คง
เป็นการยากท่ีจะถ่ายทอดองค์ความรู้และคุณลักษณะที่ดีสู่ผู้เรียนได้ 
การน ากระบวนการโค้ช (กระบวนการการหนุนน า) มาช่วยพัฒนาครู
สาขาคณิ ตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีอาจารย์ เป็นผู้หนุนน า 
(Coacher) ให้นักศึกษาครู โดยร่วมก าหนดจุดหมายที่ต้อการพัฒนา 
อธิบายถึงผลกระทบจากการพัฒนาสู่เป้าหมายหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ตามมาจากทางเลือกที่หลากหลาย สร้างก าลังใจและสร้างความ
พร้อมส าหรับการเผชิญก าปัญหา วิเคราะห์ผลเพื่อการปรับปรุง หรือ
ต่อยอด และให้การสนับสนุ นอย่ างต่ อ เนื่ อง ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณติศาสตร ์เพื่อยังผลแก่
ผู้เรียนในด้านการพัฒนาคุณลักษณะที่ส าคัญในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 
 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
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 จ านวน 28 
คน 
 
2.3 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่ มตัวอย่างในการวิจัยในครั้ งนี้  คือ  นักศึกษาช้ันปีที่  5 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 10 คน โดยการการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
 
2.4 ตัวแปรที่ศึกษา 
 คุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 
3. วิธีการวิจัย 
3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
 ส่วนท่ี 1 แบบให้ค าปรึกษาโดยใช้กระบวนการโค้ช 1 เล่ม 
 ส่วนท่ี 2 แบบสังเกตคุณลักษณะที่ดีของครูคณิตศาสตร์จากครูพี่
เลี้ยงซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scales) 5 ระดับ จ านวน 30 ข้อ 
 ส่วนท่ี 3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบให้
ค าปรึกษาโดยใช้กระบวนการโค้ช ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scales) 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
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3.2 ขั้นตอนการวิจัย 
 การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์
ด้วยกระบวนการโค้ดชิ่ง ผู้วิจัยขั้นตอนการวิจัย ไว้ดังน้ี  
 ขั้นที่  1 ศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ 
ขั้นตอนนี้เป็นการน าหลักสูตร (มคอ.2 ) และผลการจัดการเรียนการ
สอนที่ผ่านมามาตรวจสอบ พิจารณาว่าเรื่องใดจุดใดที่ยังมีปัญหาหรอื
บกพร่อง จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้มีคุณภาพตาม
เป้าหมายหรือตามความคาดหวังที่ตั้งไว้ โดยการวิเคราะห์ปัญหาที่
พบว่าเกิดจากสาเหตุใด  ลักษณะอาการของปัญหาตามข้อบกพร่อง
นั้นเป็นอย่างไร  
 ขัน้ที่ 2 นักศึกษาครูวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส รวมถึง อุป
สรรค์ในการจัดการเรียนรู้และด ารงค์ตนในฐานะครู 
 ขัน้ท่ี 3 ก าหนดจุดหมายที่ต้อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู
สาขาคณิตศาสตร์ตามสาเหตุและอาการที่ผ่านการพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญหรือความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา 
 ขั้นที่ 4 อธิบายถึงผลกระทบจากการพัฒนาสู่เป้าหมายหรือสิ่งที่
จะเกิดขึ้นตามมาจากทางเลือกที่หลากหลายพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา  สร้างก าลังใจและสร้าง
ความพร้อมส าหรับการเผชิญก าปัญหา 
 ขัน้ที่ 5 จัดท าเครื่องมือประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการ
พัฒนาขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูสาขา
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการโค้ช 
 ขัน้ท่ี 6 วิเคราะห์ผลเพื่อการปรับปรุง หรือต่อยอด 
 

 
 

4. ผลการวิจัย 
 การโค้ชเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของโค้ชช่ีด้วยการท าให้โค้ช
ช่ีตระหนักถึงความสามารถ การให้โค้ชช่ีมีวิธีการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในแบบของตนเองส่วนหนึ่งคือการปรับพฤติกรรมของ
บุคคลผ่านกระบวนการต่างๆจนถูกเกิดเป็นความทรงจ าดังนั้นในการ
ปรับพฤติกรรมจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการที่จะท าให้บุคคลรับรู้และ
ยอมรับและต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองผ่านกระบวนการโค้ช ใน
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ ใช้แบบให้
ค าปรึกษาโดยใช้กระบวนการโค้ช ดังนี ้

 
 
แบบให้ค าปรึกษาโดยใช้กระบวนการโค้ชประกอบด้วย การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส รวมถึง อุปสรรค์ในการจัดการเรียนรู้และ
ด ารงค์ตนในฐานะครู  การก าหนดจุดหมายที่ต้ อการพัฒนา
คุณ ลักษณ ะความเป็ นครูสาขาคณิ ตศาสตร์   การรายงาน
ความก้าวหน้ารวมถึงปัญหาในการพัฒนา และวิเคราะห์ผลเพื่อการ
ปรับปรุงและต่อยอดต่อยอด 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินแบบสงัเกตคุณลักษณะที่ดีของครู
คณิตศาสตร์จากครูพี่เลีย้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการประเมินแบบสังเกตคุณลักษณะที่ดีของครูคณิตศาสตร์
จากครูพี่เลี้ยง เป็นดังตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยคุณลักษณะที่ดขีองครู
คณิตศาสตร์ให้คะแนนหลังการทดลองโดยกระบวนการฝึกสอนสูง
กว่าก่อนเรียน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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ตารางที่ 2 ผลประเมินความพึงพอของนักศึกษาที่มีต่อแบบให้
ค าปรึกษาโดยใช้กระบวนการโค้ช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อแบบให้ค าปรึกษาโดยใช้
กระบวนการโค้ช นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมระดบัมากที่สดุ 

( x = 4.71) และมคี่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) เท่ากับ 0.68 ดัง
ตารางที่ 2 
 
5. อภิปรายผล 
 การโค้ชเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของโค้ชช่ีด้วยการท าให้โค้ช
ช่ีตระหนักถึงความสามารถ การให้โค้ชช่ีมีวิธีการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในแบบของตนเองส่วนหนึ่งคือการปรับพฤติกรรมของ
บุคคลผ่านกระบวนการต่างๆจนถูกเกิดเป็นความทรงจ าดังนั้นในการ
ปรับพฤติกรรมจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการที่จะท าให้บุคคลรับรู้และ
ยอมรับและต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ผ่านการสนับสนุน 
ก าหนดจุดหมาย อธิบายผลกระทบ วางแผนและเง่ือนไข พร้อม
เผชิญปัญหา และปรับปรุงกรณีที่ยังมีจุดบกพร่อง หรือการต่อยอดใน
สิ่งที่ดีอยู่แล้ว  
 ผลจากศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ ขั้นตอน
นี้เป็นการน าหลักสูตร (มคอ.2 ) และผลการจัดการเรียนการสอนที่
ผ่านมามาพบว่าคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ มีในด้าน
ความรู้ในวิชาเฉพาะความถูกต้องของการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ ด้านบุคลิกภาพและการเข้าสังคม ด้านเทคนิควิธีการสอน 
และการควบคุมชั้นเรียน 
 ผลการประเมินแบบสังเกตคุณลักษณะที่ดีของครูคณิตศาสตร์
จากครูพี่เลี้ยง เป็นดังตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยคุณลักษณะที่ดขีองครู
คณิตศาสตร์ให้คะแนนหลังการทดลองโดยกระบวนการฝึกสอนสูง
กว่าก่อนเรียน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 ผลความความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบให้ค าปรึกษาโดย

ใช้กระบวนการโค้ช มีความพึงพอใจโดยรวมระดับมากที่สุด ( x = 
4.71) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) เท่ากับ 0.68 โดยประเด็น
ที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การให้ค าแนะน าเทคนิควิธีการสอน

ใหม่ๆ ( x = 4.97) เนื่องจากการนิเทศโดยใช้กระบวนการโค้ช ท าให้
ครูคณิตศาสตร์มีโอกาสในการวางแผนภายใต้เง่ือนไขตามแต่ละ
บริบท มีความพร้อมที่จะเผชิญปัญหา และสามารถปรับปรุงกรณีที่
ยังมีจุดบกพร่องเทคนิควิธีการสอนตามค าแนะน าได้อย่างทันการ 
 จากการวิจัยครั้งนี้มีแนวทางการสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็น
ครูสาขาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการโค้ช คือ  
 ขัน้ท่ี 1 ศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์  
 ขัน้ที่ 2 นักศึกษาครูวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส รวมถึง อุป
สรรค์ในการจัดการเรียนรู้และด ารงค์ตนในฐานะครู 
 ขัน้ท่ี 3 ก าหนดจุดหมายที่ต้อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู
สาขาคณิตศาสตร์ตามสาเหตุและอาการที่ผ่านการพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญหรือความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา 
 ขั้นที่ 4 อธิบายถึงผลกระทบจากการพัฒนาสู่เป้าหมายหรือสิ่งที่
จะเกิดขึ้นตามมาจากทางเลือกที่หลากหลายพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา  สร้างก าลังใจและสร้าง
ความพร้อมส าหรับการเผชิญก าปัญหา 
 ขัน้ท่ี 5 วิเคราะห์ผลเพื่อการปรับปรุง หรือต่อยอด 
 
6. บทสรุป 
 อาจเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าแนวทางนี้มีศักยภาพในการให้
ภาพรวมที่ซับซ้อนยิ่งข้ึนเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติ ด้วย
วิธีนี้เราจ าเป็นต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับสมมติฐานของเราเกี่ยวกับ
บุคคลและโลกการฝึกสอนและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง หากโค้ช
ขาดทักษะการตั้งค าถามพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของการฝึกและ
การนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ขาดความพยายามอยู่กับการฝึกฝนนั้น 
โค้ชมีแนวโน้มที่จะพัฒนาการกระบวนการได้อย่างไร สอดคล้องกับ
ผลสรุปของ ดร. เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ [1] ที่ว่ารูปแบบการหนุนน า
ต่อเนื่อง ประกอบด้วยการโค้ชภายนอกและการโค้ชภายใน การโค้ช 
ภายนอกโดยคณะผู้วิจัยและศึกษานิเทศก์โค้ชคณะครู มีการวางแผน
ร่วมกันก่อนการโค้ชในบริบทจริง ก าหนดประเด็นการโค้ช ซึ่งได้แก่ 
การออกแบบการสอน ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล [2] การโค้ชเพื่อนครู และ
การพัฒนา ทักษะของนักเรียน โค้ชภายนอกระยะหกเดือนแรกโค้ช
ภายนอกเน้นการพัฒนาการสอนแนว PBL ข้ามวิชาที่ปรับปรุงการ
สอนและวัดผลรายวิชา นักเรียนท าโครงงานเดียว วัดผล ในหลาย
วิชา หกเดือนที่สอง โค้ชภายนอกเน้นประเด็นการโค้ชเพื่อนครูและ
การพัฒนาทักษะใน ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน ซึ่งพบว่า ครูเปลี่ยน
บทบาททั้งด้านการสอนและการโค้ชเพื่อนครู ระยะ หกเดือนที่สาม
เป็นการติดตามหนุนเสริมการโค้ชภายในหรือการโค้ชเพื่อครู พบว่า 
คณะครูที่โค้ชกันเองและร่วมกันพัฒนาการสอนแนว PBL  ส่งผลให้
นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สูงขึ้นและเกิด PLC ครูขึ้นใน
โรงเรียน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัย “เศษแร่รัตนชาติกับการจัดการเชิงวัฒนธรรมในสถานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)ศึกษาเศษแร่รัตนชาติใน
สถานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (2)วิเคราะห์การจัดการเศษแร่รัตนชาติในสถานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้วิจัยใช้วิธีวิทยาเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่าความเชื่อเรื่อง
ความศักดิ์สิทธิ์ในแร่รัตนชาติยังคงด ารงอยู่ในแวดวงของผู้ประกอบการด้านอัญมณีอย่างแนบแน่น ด้วยการไม่ทิ้งเศษแร่รัตนชาติทุกรูปแบบแม้
จะเป็นเพียงเศษย่อยลักษณะเม็ดทรายก็ยังคงเก็บรักษา ด้วยความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ท่ีบ่มเพาะมาอย่างยาวนาน แต่ถึงกระนั้นการจัดการ
กับเศษแร่รัตนชาติใช่ว่าจะไม่มีเลย แต่ปรากฏการการจัดเศษแร่รัตนชาติผ่านกระบวนการจัดการเชิงวัฒนธรรมความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ใน
วัฒนธรรมพุทธศาสนา และการแปลงรูปแบบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิอีกหลายลักษณะ 
 
ค าส าคัญ: เศษแร่รัตนชาติ,ความศักดิ์สิทธ์ิ,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 
 
1. บทน า 

 จากงานวิจั ย  “การพัฒ นารูปแบบ เครื่อ งประดั บ
สร้างสรรค์จากเศษพลอย และพลอยเกรดต่ าเพื่อเพิ่มมูลค่า และ
สง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่ผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักวิจัย 
ผู้วิจัยพบช่องว่างเรื่องการจัดการเศษรัตนชาติในสถานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณี และธุรกิจการเจียรนัยพลอย ใน
เขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พบว่ากลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวไม่
มีการทิ้งเศษพลอย ทั้งที่เป็นวัสดุที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเจียร
นัย ถึงแม้การเก็บรักษาต้องใช้พื้นที่ ด้วยมีปริมาณ และน้ าหนักที่
ค่อนข้างมาก ปัญหาการจัดเก็บดังกล่าวส่วนส าคัญมาจากความเช่ือ
เรื่องการไม่ทิ้งเศษพลอยทุกประเภท แม้จะมีขนาดย่อยจนเป็นเม็ด
ทรายที่แทบหามูลค่าเชิงพานิชย์ไม่ได้ ด้วยมีความเช่ือที่ว่าเศษ
พลอยเป็นของสูง และมีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้วิจัยจึงสนใจน ามาต่อยอด
ศึกษาเรื่องเศษแร่รัตนชาติกับการจัดการเชิงวัฒนธรรมในสถานะสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยปัญหาการจัดการกับเศษพลอยจึงไม่ใช่ปัญหาการ
จัดการวัสดุเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมโดยทั่วไป แต่เป็นปัญหาการ
จัดการเชิงวัฒนธรรม ด้วยความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของรัตนชาติ 
ถึงจะแปรรูปย่อยสลายลงจนไม่เหลือมูลค่า แต่ไม่มีผลกับคุณค่าเชิง
ความศักดิสิทธิ์แต่ประการใด การจัดการกับเศษรัตนชาติ หรือเศษ
พลอย จึงมีความน่าสนใจ และสามารถสะท้อนภาพลักษ ณ์
วัฒนธรรมความศักดิ์สิทธิ์ในสังคมได้อีกโสตหนึ่ง ด้วยคติความ
ศักดิ์ สิ ท ธิ์ เป็ นสิ่ งที่ อยู่ คู่ กั บ แร่ รัตนชาติ  มาตั้ งแต่ สมั ยก่ อน
ประวัติศาสตร์ปรากฏหลักฐานในวัฒนธรรมลูกปัด เรื่อยมาจนถึง
สมัยประวัติศาสตร์ และยังด ารงสืบต่อมาจนถึงสมัยปัจจุบัน 
วัฒนธรรมความเช่ือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของรัตนชาติ ยังคงปรากฏ
ชัดในกลุ่มผู้ท าธุรกิจเกี่ยวกับการเจียรนัย และอุตสาหกรรม
เครื่องประดับ จากการลงพื้นที่ท าการศึกษา พบว่าเศษพลอยมี
ความหลากหลายลักษณะนับตั้งแต่ขนาดละเอียดเป็นเม็ดทราย 
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จนถึงผลึก หรือก้อนแร่ขนาดใหญ่ นิยามโดยรวมของเศษพลอยอยูท่ี่
ความด้อยค่าเชิงพานิชย์ แต่ที่น่าสนใจคือความเชื่อที่จะไม่มีการทิ้ง
เศษพลอยทุกรูปแบบ ด้วยมีความเช่ือที่แตกต่างกันไปเช่น ถือว่า
เป็นของสูง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่มีบุญคุณกับตระกูลด้วยเป็น
ธุรกิจที่ตกทอดสืบต่อกันมา การจัดการกับเศษพลอย หรือเศษแร่
รัตนชาติจึงมีรูปแบบการจัดการที่เป็นลักษณะเฉพาะเชิงวัฒนธรรม 
ที่แตกต่างกับจากจัดการวัสดุอื่นๆ ที่สะท้อนภาพสังคมความเช่ือ
เรื่องความศักดิ์สิทธ์ิที่สืบต่อมาในสังคม  

 
 
 
 

 
 
รูปที่ 1.1 เศษพลอยลักษณะตดัฝาน 

 
 
 

 
 
 
รูปที่ 1.2 เศษพลอยลักษณะเม็ดทราย 

 
 
 
 

 
 
รูปที่ 1.3 เศษพลอยผลึกหกเหลีย่ม 

 
 

 
 
รูปที่ 1.4 เศษพลอยลักษณะก้อนแร่ 
ที่มา: ผู้วิจัย 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 (1)ศึกษาการจัดการแร่รัตนชาติ เศษแร่รัตนชาติ หรือเศษพลอย
ของคนไทย และคนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (2)ศึกษาการจัดการเศษ
แร่รัตนชาติในเชิงวัฒนธรรมในสถานะสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ของกลุ่ม
ผู้ประกอบการอัญมณีในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  ว่ามีการจัดการ
อย่างไร ในแนวทางเชิงวัฒนธรรม ด้วยเง่ือนไขความเช่ือว่าจะไม่ทิ้ง 
หรือกระท าสิ่งไม่เหมาะสมต่อเศษพลอย โดยทบทวนแนวความคิด 
คติ ความเชื่อที่สืบต่อมาจากในอดีต และส่งผลถึงปัจจุบันอย่างไร 
 

3. วิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการที่ส าคัญดังนี้
(1)ทบทวนวรรณกรรมเก็บข้อมูลจากเอกสารช้ันต้น และช้ันรอง 
เพื่อสอบทวนความเช่ือเรื่องความศักด์สิทธิ์ในปัจจุบัน (2)การ
สัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในกลุ่มผู้ประกอบการอัญ
มณี จังหวัดจันทบุรีที่เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับ
สร้างสรรค์จากเศษพลอย และพลอยเกรดต่ าเพื่อเพิ่มมูลค่า และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ านวน 23 ราย เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ
เศษพลอย (เศษรัตนชาติ) ท่ีผู้ประกอบการเก็บรักษาไว้ (3)ลงพื้นที่
ตรวจสอบเพื่อให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีวิธีเก็บรักษาเศษรัตนชาติ
อย่ างไร (4)การตรวจสอบข้อมูลผู้ วิจั ย ใช้หลักการสาม เส้ า 
(triangulation) โดยแหล่งข้อมูลได้มาจากข้อมูลโดยตรงของกลุ่ม
ผู้ประกอบการอัญมณีในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่มีการเก็บรักษา
เศษแร่รัตนชาติในลักษณะ และความเชื่อคล้ายกัน การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจึงเริ่มต้นจากแนวคิดที่ได้มาการสัมภาษณ์ การหาข้อมูลทาง
เอกสาร และสื่ออื่นๆ และการลงพื้นที่ตรวจสอบ (5)การวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้การตีความเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล การวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
และองค์ประกอบของข้อมูล เพื่อน ามาเปรียบเทียบข้อมูลที่มี
คุณลักษณะเหมือน และแตกต่างกัน  
 
4. ผลการวิจัย 
 ผลจากการด าเนินการวิจัยพบว่า ความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์
ของรัตนชาติของคนไทย และคนในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีความ
เชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธ์ิของแร่รัตนชาติดังนี้  
4.1 ความเชื่อเร่ืองความศักดิ์สิทธิ์ของรัตนชาติของคนไทย 

ความเข้าใจเรื่องรัตนชาติว่ามีความสูงส่ง และศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏ
ในวัฒนธรรมความเช่ือในดินแดนไทย นับเนื่องวัฒนธรรมลูกปัดหิน
ที่มีคุณค่าเป็นของสูง และแสดงฐานานุศักดิ์ทางสังคม (พรชัย , 
2546) สืบเนื่องมาจนถึงวัฒนธรรมทางศาสนา รัตนชาติยิ่งเพิ่ม
ความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นจักรพรรดิ
ราช อันประกอบด้วยแก้ว 7 ประการของจักรพรรดิ แก้วจักรพรรดิ 
หรือรัตนชาติ เป็นสิ่งประกอบเครื่องทรงแสดงความเป็นเทวราชา 
ในคติความเช่ือเทวราชา จากคติวัฒนธรรมศาสนาฮินดู (จารุณี , 
2536) ส่วนทางพุทธศาสนามีคติเรื่องนพรัตน์ 9 ประการอัน
หมายถึงรัตนชาติ (พระยาสุริยวงศ์มนตรี และคณะ,2501) เป็นการ
ตีความหมายความศักดิ์สิทธ์ิจากคัมภร์อรรถกถา 
4.1.2 ต ารานพรัตน์: การพิจารณาลักษณะนพรัตน์ 9 ชนิด 

ต ารานพรัตน์เป็นต าราที่กล่าวถึงคุณ และโทษของนพรัตน์ท้ัง 9 
ชนิด ถึงแม้ว่ารัตนชาติเป็นสัญลักษณ์แทนความศักดิ์สทิธ์ิ ถึงกระนั้น
ไม่ได้หมายความว่ารัตนชาติจะมีผลทางคุณเพียงอย่างเดียว แต่มีผล
ทางโทษด้วยเช่นกัน ต ารานพรัตน์ได้ระบุถึงลักษณะนพรัตน์ทั้ง 9 
ว่าลักษณะอย่างไรให้คุณ  หรือลักษณะอย่างไรให้ โทษแก่ผู้
ครอบครอง (พระยาสุริยวงศ์มนตรีและคณะ ,2501) ต ารานพรัตน์
จึงท าให้ทราบว่า คตินพรัตน์มิได้เป็นไปในทางดีเพียงด้านเดยีว แต่ก็
มิได้ระบุว่านพรัตน์ที่ให้โทษต้องจัดการ หรือก าจัดอย่างไร เพียงแต่
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ระบุว่าไม่ควรครอบครอง  กาลเวลาต่อมารัตนชาติเหล่านี้มีมูลค่า
สูงขึ้น ลักษณะการให้คุณ ให้โทษดังกล่าวจึงอาจเลือนหายไป 
คงเหลืออยู่เพียงความศักดิ์สิทธ์ิของนพรัตน์ 
 
4.1.3 พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร: ต านานความเชื่อเร่ืองความ
ศักดิ์สิทธิ์ 

ด้วยสถานะของรัตนชาติอันศักดิ์สิทธิ์ รัตนชาติที่มีขนาดใหญ่ที่
หาได้ยากยิ่งมีความส าคัญมาก เมื่อน ามาแกะสลักพระพุทธรูป เช่น
พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ประดิษฐานที่วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ พระพุทธรูปส าคัญประจ า
อาณาจักรไทย เป็นการแสดงความหมายความศักดิ์สิทธิ์ซ้อนความ
ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยรัตนชาติมีความเช่ือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองอยู่
แล้ว ยิ่งได้รับการแกะสลกัเป็นพุทธปฏิมากรย่อมเพิ่มความศักดิ์สิทธ์ิ
มากยิ่งข้ึน ภาพท่ีชัดของความศักดิ์สิทธ์ิปรากฏอยู่ในต านานรัตนพิม
พากร ที่แสดงให้เห็นว่าพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธปฏิมาฯ ส าคัญ
ของอาณาจักรต่างๆ ท่ีได้ไปประดิษฐาน ด้วยการกล่าวอ้างว่ามีการ
อัญเชิญมาจากอินเดีย หรือลังกา (สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพ,2550) อันเป็นอาณาจักรส าคัญของพุทธศาสนา แม้ว่าปัจจุบัน
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะระบุว่าพระแก้วมรกตน่าจะ
เป็นศิลปะสกุลช่างล้านนา (ศักดิ์ชัย,2544) แต่ไม่สามารถลบล้าง
ต านานความเชื่ออันศักดิ์สิทธ์ิดั้งเดิมลงได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 2 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัวฯ ทรงเปลี่ยนเครื่อง
ทรงพระพุทธมณรีัตนปฏมิากร 
ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/royal/1791078 

 
4.2 การเปลี่ยนแปรคติรัตนชาติในปัจจุบัน 
ปัจจุบันรัตนชาติ หรืออัญมณีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปรบริบทไป

ตามห้วงเวลา หลักการส าคัญในโลกปัจจุบันจึงมุ่งเน้นไปที่ มูลค่า
การครอบครองด้วยการมีมูลค่าที่สูง ผู้ที่จะได้เป็นเจ้าของย่อมแสดง
ถึงสถานะทางสังคมที่มีก าลังทรัพย์ แต่กระนั้นแล้วคติเรื่องความ
ศักดิ์สิทธ์ิก็มิได้เลือนหายไป ยกตัวอย่างเช่นเครื่องประดับนพเก้าที่มี
คติมาจากการน านพรัดน์ทั้ง 9 มารวมกันในเครื่องประดับช้ินเดียว 
อันเป็นแบบแผนของเครื่องประดับในราชส านัก  ตลอดจนมีการท า

การตลาดในประเภทเครื่องประดับสถานะเครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
จากภาพรวมที่กล่าวมาย่อมแสดงให้เห็นว่ารัตนชาติ หรือญมณีชนิด
ต่างๆ ย่อมแสดงสถานะความศักดิ์สิทธ์ิไม่ว่าอยู่ในลักษณะใด 

 

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 ความเชื่อเรื่องไม่ท้ิงเศษรัตนชาติ หรือเศษพลอย 

ถึงแม้ว่าในต ารานพรัตน์มีการกล่าวถึงนพรัตน์ให้โทษแต่มิได้
ระบุว่าให้จัดการอย่างไรนพรัตน์ดั งกล่าว เพียงระบุว่าอย่า
ครอบครอง แต่จากข้อมูลการวิจัยฯ พบว่ามีความเช่ือเรื่องการ
จัดการเศษพลอย ของกลุ่มผู้ผลิตอัญมณีมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่า
จะไม่ทิ้งเศษพลอย ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใด ทั้งที่เศษพลอยบาง
ประเภทแหล่งที่พบไม่ได้อยู่ในประเทศไทย และบางชนิดไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มนพรัตน์ โดยมีความเช่ือที่ว่าเป็นของสูง ของศักดิ์สิทธิ์ เป็นของ
ที่มีบุญคุณ และเช่ือว่าเศษพลอยเหล่านี้จะมาสร้างคุณค่าเพิ่มใน
อนาคต แนวความเช่ือส่วนแรกเป็นความเช่ือที่สืบต่อมาจากอดีต 
แนวความเช่ือเรื่องบุญคุณ มักมาจากกลุ่มเจ้าของกิจการที่สืบต่อ
จากรุ่นสู่รุ่น และเจริญรุ่งเรืองทางการค้าด้วยธุรกิจอัญมณีจึงท าให้
เกิดความเชื่อที่ว่าจะไม่ทิ้งเศษพลอย ส่วนความเช่ือสุดท้ายอาจจะ
ไม่ใช่ลักษณะความเช่ือเสียทีเดียวแต่อยู่ในเง่ือนไขท่ีไม่ทิ้งเศษพลอย
เช่นกนั 

4.3 การจัดการเศษแร่รัตนชาติในเชิงวัฒนธรรมของสถานะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

 การจั ด ก าร เศษ พ ลอยด้ วยสิ่ งศั กดิ์ สิ ท ธิ์ ถึ งแม้ ว่ า
ผู้ประกอบการอัญมณีจะมีความเช่ือเรื่องไม่ทิ้งเศษพลอย แต่การ
จัดการเศษพลอยไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยแต่เป็นไปในลักษณะ “ใช้สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์จัดการกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์” ด้วยคติว่าพลอยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
การจัดการในรูปแบบของความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ย่อมเป็นผลลัพธ์
ที่ดี จึงได้มีการจัดการกับเศษพลอยในลักษณะการบุญ การสร้าง
พุทธปฏิมาฯ และการถวายในพิธีกรรมของพุทธศาสนา การจัดการ
เศษพลอยด้วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธ์ิปรากฏอยู่หลายรูปแบบ รูปแบบที่
มีความนิยมเป็นอย่างมากคือการน าเศษพลอยไปถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

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

132 ภาคโปสเตอร์

https://www.thairath.co.th/news/royal/1791078
https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id


 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

เช่น พิธีกรรมฝังลูกนิมิตรมีมักมีการน าเศษพลอยฝังรวมกับ
ลูกนิมิตร อย่างการบูชารอยพระพุทธบาทเขาคิชกูฏ อ าเภอเขาคิช
กูฏ จังหวัดจันทบุรีได้มีการน าเศษพลอยไปถวายโดยน าไปโรยที่รอย
พระบาทอันถือเป็นกิริยาบุญลักษณะหนึ่ง 

 
รูปที่ 4 การโรยเศษพลอยนมัสการรอยพระบาทเขาคิชกูฏ 

ที่มา: http://www.hamanan.com/tour/chanthaburi 

ส่วนการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่พบว่าบางองค์มีการใช้
พลอยนิล เพื่อประดับพระกาฬเนตร (นัยพระเนตรด า) ให้พุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่  อย่างเช่นพุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วัด
สะพานเลือกอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พระกาฬเนตรสร้างจาก
นิลเป็นแผ่นกลม โดยระบุว่าได้รับมอบจากพ่อค้าพลอยใน จังหวัด
จันทบุรี (พระพุทธไสยาสน์(ในร่ม)ใหญ่ที่สุดในโลก ,ไม่ปรากฏปีที่
พิมพ์) แนวคิดดังกล่าวเป็นการจัดการเศษพลอยที่ไม่ได้แปรรูป หรือ
มีการปรับปรุงที่ไม่มากนักเป็นการจัดการเศษพลอยลักษณะกิริยา
บุญ ที่สามารถจัดการเศษพลอยได้ในระดับหนึ่งช่วยลดต้นทุนการ
เก็บรักษา และเพิ่มรายได้ในกรณีที่มีการจ าหน่าย 

 

รูปที่ 5 พุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วัดสะพานเลือก อ าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พระกาฬเนตร(นัยพระเนตรด า)  สร้างจาก
นิลเป็นแผ่นกลม 

ที่มา: ผู้วิจัย 

4.4  การจัดการเศษพลอยในรูปแบบสิ่งมงคล และรูปเคารพ เศษ
พลอยกลุ่มทีม่ีขนาดที่ใหญ่พอสมควร แต่เป็นส่วนท่ีคุณสมบัติไม่ดจีงึ
เป็นลักษณะของเศษพลอยประเภทหนึ่ง เศษพลอยในกลุ่มนี้บาง
ประเภทที่มีรูปทรงที่ดีอาจมีการน าไปจัดวางเพื่อประดับในที่ต่างๆ 
บางกรณีมีการอธิบายเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ควบคู่กันไป นอกจากนั้น
แล้วยังมีการไปเพิ่มมูลค่าด้วยการน าไปแกะสลักเป็นสัญลักษณ์
มงคล รูปเคารพต่างๆ ส่วนเศษพลอยขนาดเล็กลักษณะเม็ดทราย
นั้น ได้มีการน าไปเพิ่มมูลค่าโดยการน าไปหล่อรวมกับวัสดุเรซิ่นใน
รูปพระพุทธรูป การจัดการเศษพลอยโดยการสร้างสรรค์ใหม่ใน
ลักษณะสิ่งมงคล รูปเคารพนั้น ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่แต่อย่างไร ด้วย
พบการสร้างพุทธปฏิมาแก้วมาช้านานแล้ว แต่ความต่างอยู่ท่ีว่ากลุ่ม
พุทธปฏิมาที่สร้างจากรัตนชาติ เป็นการคัดสรรค์รัตนชาติที่ดีน ามา
แกะสลักเป็นพุทธปฏิมาฯ เช่น พระแก้วหินจุยเจีย กรุฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ (หลวงบริหารพินิจฉยกิจ ,2503) ด้วยโลกทัศน์ในอดีต
ยังคงมีการคัดสรรค์วัสดุดังในต ารานพรัตน์ แต่โลกทัศน์ปัจจุบันอาจ
ไม่ให้ความส าคัญของความเช่ือแบบเก่าของการให้คุณให้โทษ 
คงเหลือเพียงแง่มุมของความศักดิ์สิทธิ์เพียงด้านเดียว จึงท าให้เศษ
พลอยที่ด้อยมูลค่า ยังคงความศักดิ์สิทธิ์ในตัวตนไม่ว่าจะอยู่ใน
ลักษณะใด คติความเช่ือก็ยังถือว่าเป็นของสูงของศักดิ์สิทธิ์การ
จัดการเศษพลอยในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ใช่ขายในแง่มูลค่า แต่ยัง
เป็นการควบรวมความศักดิ์สิทธิ์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
 

 
 
รูปที่ 6 เศษรัตนชาติแผ่นแบนท่ีน ามาแกะสลักเป็นสัญลักษณ์มงคล 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
รูปที่ 7 พระพุทธรูปที่หล่อจากเรซิน่ และเศษพลอย 
ที่มา: http://www.industry.co.th/t1/productdetails.php?id 
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รูปที่ 8 พระพุทธรูปแกะสลักจากหินจุยเจีย ศลิปะล้านนา กรเุจดีย์
ฮอด จังหวัดเชียงใหม ่  
ที่มา: สมบัตลิ้ าค่าจากบริเวณเขื่อนภูมิพล 
 
4.5 แนวคิดเกี่ยวกับความศักด์ิสิทธิ์ของแร่รัตนชาติในกลุ่ม
ผู้ประกอบการอัญมณี 
 ผลงานเครื่องประดับของร้าน Mom & Bright Stone ที่
เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จากเศษ
พลอย และพลอยเกรดต่ าเพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  ผู้ประกอบการคือคุณ เมธาสิทธิ์  ดุสิตชุติภัทร  ได้
สร้างสรรค์ผลงานช่ือ “บัวมณีจักร” ที่ได้น าเศษแร่รัตนชาติในกลุ่ม
นพ เก้ า น ามาประกอบการผลิต เครื่องประดับ ช้ินนี้ โดยได้
แนวความคิดมาจาก “ธรรมจักร” และ “อัญมณีนพเก้า” ที่อธิบาย
รูปแบบธรรมจักรดอกบั ว โดยอธิบายถึงแนวคิดบัวสี่ เหล่ า 
สัญลักษณ์การเผยแพร่พุทธศาสนา และความเป็นสิริมงคลของอัญ
มณีนพเก้า(โครงการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จาก
เศษพลอย และพลอยเกรดต่ าเพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์,2562) ถึงแม้ว่าวัสดุเศษพลอยที่น ามาใช้ในการผลิต
เครื่องประดับบัวมณีจักร เป็นประเภทพลอยตกเกรดที่แทบไม่มี
มูลค่าทางธุรกิจ แต่กลับน ามาใช้แทนความหมายในลักษณะพลอย
นพเก้า ท าให้แสดงให้เห็นว่ารัตนชาติไม่ว่าอยู่ในลักษณะใดความ
ศักดิ์สิทธ์ิก็ยังคงอยู่ในความเชือ่ผู้ประกอบธุรกิจอัญมณี 
 

 
 

รูปที่ 9 เครื่องประดับบัวมณีจักร ผู้ประกอบการอัญมณีร้าน Mom 
& Bright Stone 
ที่มา: โครงการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จากเศษ
พลอย และพลอยเกรดต่ าเพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

5. วิจารณ์ อภิปรายผล 
จากข้อมูลความเช่ือเรื่องเศษพลอย ถ้ามองในแง่ปัญหาการ

จัดการเศษวัสดุจากการผลิต จะเห็นได้ว่าค่อนข้างขัดแย้งกับการ
จัดการสิ่งเหลือทิ้งในการผลิตอื่นๆ  ด้วยในกรณีเศษพลอยกลับมี
การรักษาไว้ และพบปัญหาในเรื่องพื้นที่การจัดเก็บรักษาในกลุ่ม
ผู้ผลิตอัญมณี นอกจากนั้นยังเก็บเศษพลอยไว้ทุกประเภทนับตั้งแต่
ขนาดละเอียดเป็นเม็ดทราย ก้อนแร่ที่ไม่ได้คุณภาพขนาดต่างๆ 
จนถึงขนาดใหญ่ที่เหลือทิ้งจากการตัดฝานเนื้อพลอยที่คุณสมบัติไม่
สมบูรณ์ อาจเรียกได้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเศษพลอยมีอยู่ในทุก
ขนาด ทุกภาคปรากฏเกือบไม่มีข้อยกเว้น อันเป็นความเชื่อลักษณะ
คติชนวิทยาที่มีการส่งต่อแนวความคิดสืบต่อกันมาว่าไม่ท าการทิ้ง 
หรือท าสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับเศษพลอย จึงกลายเป็นเพดานทาง
ความคิดท าให้ไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สืบเนื่องจากเศษพลอย
เท่าที่ควรทั้งที่เป็นวัสดุที่มีความน่าสนใจ 

 

 
 
รูปที่ 10 การเก็บรักษาเศษพลอยไว้ในถังพลาสติกในกิจการท า
พลอย  
ที่มา: กิติศักดิ์ สุภาคกิจ 
 
6. สรุปผล 
 ปัจจุบันการจัดการเศษแร่รัตนชาติยังคงไม่มีรูปแบบการจัดการ
ที่ชัดเจน ด้วยยังคงอยู่ในกรอบความคิดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของตัว
แร่รัตนชาติเป็นส าคัญ ตัวแปรในการจัดการจึงอยู่ในกลุ่มความเชื่อ
เรื่องศาสนา และความศักดิ์สิทธิ์ ถึงแม้ว่าคติในอดีตจากต ารา
นพรัตน์มีการระบุถึงนพรัตน์ที่ให้คุณให้โทษ แต่ก็มิได้อธิบายว่ามี
การจัดการอย่างไร รวมถึงความไม่แพร่หลายของคติความเช่ือจึง
อาจไม่มีผลต่อแนวความคิดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่เข้าใจโดยทั่วไป 
แต่ถึงกระนั้นการจัดการเศษพลอยเพื่อการถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถือ
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัววัสดุดีกว่าการทิ้งเปล่า อย่างกลุ่มเศษ
พลอย“จัดการแบบไม่แปรรูป”จะเห็นได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าที่
เกือบไม่มีต้นทุน ด้วยเศษพลอยบางชนิดเรียกได้ว่าไม่มีมูลค่าเชิง
พานิชย์ การจัดการลักษณะการถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเรียกได้ว่าเป็น
แนวทางที่มีการสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับจัดการจัดการเศษพลอยเชิง
วัฒนธรรมการบุญ แต่อาจมองได้ว่าเป็นพุทธพานิชย์รูปแบบหนึ่ง 
ส่วนการจัดการเศษพลอยแบบการแปรรูปนั้นถึงแม้ว่าจะมี
ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เศษพลอยมาเป็นวัสดุการผลิต แต่ก็ยังคงอยู่ใน
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กลุ่มที่ไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากนักเช่น ที่วางแก้ว และพวง
กุญแจ ความหลากหลายคงอยู่ที่การจัดการน าไปสร้างรูปเคารพ 
วัตถุมงคลรูปแบบต่างๆ ในส่วนนี้ถ้ามีแนวทางการต่อรองเชิง
ความคิดความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขยับเพดานความคิดขึ้น 
อาจจะเป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุเศษ
พลอยให้เปิดกว้างมากขึ้น  
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โบราณ, 2546. 
[2] จารุณี อินเฉิดฉาย, “พระพุทธรูปทรงเครื่อง,” เมืองโบราณ., 

ปีท่ี 19, ฉบับท่ี 34, หน้า 82, 2536 
[3] สุริยวงศ์มนตรี,พระยา,และคณะ, ต ารานพรัตน์, พิมพ์เป็น

อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ชุ่ม สุวรรณสุภา ณ ฌาปน
สถาน วัดโสมนัสวิหาร 7 มิถุนายน 2510, โรงพิมพ์แพร่การ
ช่าง, 2501. 

[4] ด ารงราชานุภาพ,สมเด็จฯกรมพระยา, ต านานพระพุทธรูป
ส าคัญ, พิมพ์ครั้งท่ี 3 ส านักพิมพ์มติชน, 2550. 

[5] ศักดิ์ ชัย  สายสิ งห์ , ความสัมพันธ์ด้ านรูปแบบระหว่าง
พระพุทธรูปหินทราย สกุลช่างพะเยา กับพระแก้วมรกต ,” 
เมืองโบราณ ปีท่ี 20, ฉบับท่ี 2, หน้าท่ี 72, 2544. 

[6] บริหารพินิจฉยกิจ,หลวง, “พระแก้วกรุเจดีย์ศรีโขง,” สมบัติ
ศิลปจากบริเวณเขื่อนภูมิพล, ส านักพิมพ์กรมศิลปากร, 2503. 

[7] โครงการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จากเศษ
พลอย และพลอยเกรดต่ าเพื่ อเพิ่ มมูลค่า และส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์, คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562. 
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พัฒนาการของค าอุทานจากอดีตถึงปัจจุบัน 
Development of Interjections from past to present 

 
วิไลวรรณ  เข้มขัน 

 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

Email : wiwan_view_00@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของค าอุทานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และเพื่อจัดประเภทของค าอุทาน   ผลจาก
การวิจัยในประเด็นแรก จากการเปรียบเทียบการใช้ค าอุทานจากพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถานทั้ง 4 ฉบับ พบว่า  ค าอุทานปรากฏใช้มากข้ึน
จากอดีต ทั้งนี้พบลักษณะบางประการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ เกิดการเปลี่ยนความหมายค าอุทานในลักษณะความหมายกว้างออก อีกท้ัง
เกิดการเปลี่ยนชนิดของค าจากในอดีต พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ระบุว่าเป็น ค าวิเศษณ์ สมัยต่อมา ระบุให้ค านั้นเป็นค าอุทาน ท าให้
เห็นว่าเกิดการพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง หรือการเกิดการใช้ค าอุทานในจ านวนท่ีมากข้ึนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ประเด็นท่ีสอง จากการ
วิเคราะห์ค าอุทานที่ปรากฏในพจนานุกรมทั้ง 4 ฉบับ พบค าอุทาน จ านวน 50  ค า แบ่งเป็น 9 ประเภท นอกจากนี้ยังพบค าอุทานที่
นอกเหนือจากเกณฑ์ คือ ค าอุทานท่ีเปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือเห็นอกเห็นใจ, ค าอุทานท่ีเปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ,
ค าอุทานที่เปล่งออกมาแสดงอาการตกใจหรือดีใจ, ค าอุทานที่เปล่งออกมาแสดงความรับรู้, ค าอุทานที่เปล่งออกมาแสดงความโกรธ เพื่อขู่หรือ
ตวาด ,ค าอุทานท่ีเปล่งออกมา เป็นเสียงน าเพื่อแสดงความพร้อมเพรียงในการรื่นเริง ,ค าอุทานท่ีเปล่งออกมาแสดงอาการตกใจ ค าอุทานท่ีเปล่ง
ออกมาแสดงอาการว่าพูดผิดไป, ค าอุทานที่เปล่งออกมาเพื่อบอกรับหรืออนุญาต, ค าอุทานที่เปล่งออกมาแสดงอาการว่านึกอะไรขึ้นมาได้, ค า
อุทานที่ใช้ในค าประพันธ์, ค าอุทานที่เปล่งออกมาเพื่อปลอบ ,ค าอุทานที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงความร าพึงในเวลาดีใจหรือเสียใจ ,ค าอุทานที่
เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจ แปลกใจ หรือ เมื่อชะงัก, ค าอุทานที่เป็นเสียงลูกคู่ร้องรับในเพลงบางชนิด ,ค าอุทานแสดงความไม่เห็นด้วย ,ค า
อุทานที่เปล่งออกมาแสดงความโล่งใจ ,ค าอุทานที่เปล่งออกมาแสดงความดูแคลนหรือไม่เชื่อถือ และค าอุทานที่เปล่งออกมาแสดงความเบื่อ
หน่ายหรือ ไม่ถูกใจ 

 

ค าส าคัญ: พัฒนาการ ,ค าอุทาน 
 

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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บทน า 
        ภาษาไทยถือเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัย
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ท่ีทรงได้ประดิษฐ์อักษรไทยให้คนไทยได้
ใช้มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนีก้ารใช้ภาษาในปัจจุบันอาจมีความแตกต่าง
จากอดีต โดยความแตกต่างอาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากอิทธิพลและ
ปัจจัยหลายๆอย่าง   
 วิวัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงภาษาย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดกับ ภาษาที่ยังไม่ตาย เพราะ
มนุษย์ยังใช้ภาษานั้น ๆ ในการสื่อสารกัน ภาษาจะเสื่อมสูญไปหรือ
จะพัฒนา ได้นั้น ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง  ความเจริญด้านต่าง ๆ 
ของแต่ละยุคสมัย มัลลิกา นาภา (2559, หน้า10) [1] 

ภาษาที่มีคนใช้พูดอยู่เป็นประจ าย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นไปอย่างช้า ๆ ค่อยๆ
เปลี่ยนและกลายไปทีละน้อย จึงไม่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลง เราก็
สามารถทราบได้โดยการเปรียบเทียบระหว่างภาษาที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันกับภาษาในอดีต ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามล าดับ 
ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้
ในสมัยสุโขทัย ก็มีการเปลี่ ยนแปลงมาสู่สมัยอยุธยาและสมัย
รัตนโกสินทร์ตามล าดับ เมื่อเราเปรียบเทียบอย่างนี้จะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและจะเห็นการวิวัฒนาการของภาษาจาก
จุดหนึ่งมายังอีก   จุดหนึ่ง จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าภาษาย่อมมี
การเปลี่ยนแปลงตามภาวะและเทศะ  

ค าประเภทหนึ่งที่มนุษย์ใช้สื่อหรือเร้าให้ผู้รับสารเกิด
อารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามก็คือ ค าอุทานมีผู้ ให้ค านิยามที่
สอดคล้องกัน เช่น ราชบัณฑิตยสถาน (2538,หน้า995) [2] กล่าว
ว่า “ค าอุทาน (น.) เป็นเสียงที่เปล่งออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือ
เสียใจ เป็นต้น ในไวยากรณ์เรียกค าหรือเสียงที่เปล่งออกมาเช่นนั้น
ว่า ค าอุทาน (ป .,ส ) นอกจากนี้  ไขสิ ริ  ปราโมช ณ  อยุธยา 
(2537,หน้า280) [3] ยังกล่าวว่า “ค าอุทาน หมายถึง ค าพูดที่เปล่ง
ออกมาเพื่อแสดงอาการหรือความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้พูด 
หรือเป็นค าพูดที่เปล่งออกมาเพื่อเสริมค าพูดให้ยาวหรือชัดเจนขึ้น 
ค าอุทานจะมีความหมายในตัวเองก็ได้ เพราะถึงแม้ค านั้นจะมี
ความหมาย แต่เมื่อใช้เป็นค าอุทานก็ไม่ต้องแปลตามความหมาย
ของค านั้น” เป็นต้น  

สมภพ  ใหญ่โสมานัง (2545 ,หน้า บทคัดย่อ) [4] ได้
กล่าวถึงหน้าที่และการสื่อความหมายของค าอุทานและใน
ภาษาอังกฤษเรียกค าอุทานว่า Exclamation การร้องหรือเปล่ง
เสียงค าอุทาน Interjection การอุทานหรือค าอุทาน Ejaculation 
การพูดออกมากะทันหันและสั้นๆ and Expletive ค าเสริมหรือค า
สบถสาบานและเป็นค าอุทานที่หยาบคาย ค าเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างหนึ่งในภาษา เพราะเป็นเครื่องแสดงความรู้สึกต่างๆ 
เช่น ความประหลาดใจ ความดีใจ ความเสียใจ ความโกรธ ความ
หมั่นไส้ ฯลฯ ซึ่งเกิดขึ้นเอง เช่น ค าว่า oh ในภาษาอังกฤษมี
ความหมายหลายอย่าง เป็นค าครอบจักวาล แต่ก็ไม่ได้ตรงกับ โอ้ 
หรือโอ๋ หรือเออในภาษาไทย  

ฐะป ะนี ย์   น าครทรรพ  (ม .ป .ป .,หน้ า310) [5] ตั้ ง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับค าอุทานภาษาไทยว่า ค าอุทานบอกอาการมักใช้
เสียงตัว อ ฮ ห มากกว่าเสียงอื่นๆ ท้ังนี้อาจสันนิษฐานได้ว่าเสียง อ 
ฮ ห เป็นเสียงที่เปล่งออกมาได้โดยง่ายตามธรรมชาติ เมื่อมนุษย์มี
ความตื่นเต้นและต้องการแสดงออกทันที จึงมักใช้เสียงธรรมชาติซึ่ง
ก็คือเสียงเหล่านี้ก่อนเสียงอื่นๆ เช่น โอ เอ เอ๊ะ โอ้ย อ๋อ อ้อ อุ้ย อ๋ือ 
หือ หา เฮอ เอ้อ ฯลฯ ค าเหล่านี้นิยมเขียนเครื่องหมายอัศเจรีย์
ก ากับไว้ด้วย นอกจากนี้ค าอุทานที่ใช้แทรกระหว่างถ้อยค าเพื่อให้
ถ้อยค าสละสลวยนั้นมักใช้ในค าประพันธ์ต่างๆ เช่น อ้า โอ้ เอย แฮ 
เฮย แล นา นอ ฯลฯ แต่เดิมค าเหล่านี้ก็มีลักษณะตามที่กล่าว
ข้างต้น แต่เมื่อน ามาใช้ในค าประพันธ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงรูป
วรรณยุกต์เพื่อให้เข้ากับฉันทลักษณ์ 

จากการสังเกต ค าอุทานที่ใช้กันในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
จากปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเกิดขึ้น ทั้งนี้ยังไม่มีผู้ที่เคยศึกษาเกี่ยวกับ
พัฒนาการของค าอุทานมาก่อน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
พัฒนาการของค าอุทาน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด บท
นิยามศัพท์มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมี
ลักษณะอย่างไร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย    

การวิเคราะห์ประเภทของค าอุทาน ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ 
อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ [6]ที่กล่าวว่า เราอาจแบ่งประเภทของค า
อุทานแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับเกณฑ์การตัดสินใจของแต่ละบุคคล 
โดยอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ได้แบ่งประเภทของค าอุทานตามหน้าที่
และการสื่อความหมาย ไว้ดังนี้  (1)ค าอุทานที่ เรียกความสนใจ 
(2)ค าอุทานที่ใช้ร้องเรียก (3)ค าอุทานแสดงความไม่พอใจ (4)ค า
อุทานแสดงการเยาะเย้ย (5) ค าอุทานแสดงการส ารวจดู (6)ค า
อุทานที่ใช้เวลาจากกัน (7)ค าอุทานแสดงความกลัว (8)ค าอุทาน
แสดงการไล่ (9)ค าอุทานแสดงความตื่นเต้น (10) ค าอุทานแสดง
การถาม (11)ค าอุทานแสดงความพึงใจ (12)ค าอุทานเวลาหัวเราะ 
(13)ค าอุทานแสดงความเจ็บปวด (14) ค าอุทานแสดงการยกย่อง 
(15)ค าอุทานแสดงการทักทาย (16)ค าอุทานบอกให้เงียบ (17)ค า
อุทานแสดงความเสียใจ (18)ค าอุทานให้หยุด (19) ค าอุทานแสดง
ความประหลาดใจ (20)ค าอุทานแสดงความเหนื่อย (21)ค าอุทาน
แสดงความสงสัย (22)ค าอุทานเมื่อของจะหลุดมือ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาพัฒนาการของค าอุทานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
2.เพื่อจัดประเภทของค าอุทาน 
 

วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
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1 .ศึ กษ าการ ใช้ ค า อุ ท าน โดยรวบ รวมข้ อมู ล จาก 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปีพ.ศ.2493  ปี พ.ศ.2525 ปี 
พ.ศ.2542 และปี พ.ศ.2554  

2.รวบรวมค าอุทานที่ปรากฏในพจนานุกรมทั้ง 4 ฉบับ
แล้วท าการวิเคราะห์ ว่ามีลักษณะการใช้ในลักษณะใด  

3.เปรียบเทียบการใช้ค าอุทาน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
4.สรุปและอภิปรายผลโดยการพรรณนาวิเคราะห ์
 

ขอบเขตของการวิจัย 
เ ลื 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 ค าอุทาน  

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาค าอุทานที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน จ านวน 4 ฉบับ ได้ข้อสรุปท่ีพบว่าค าอุทานมีการ
เพิ่มจ านวนมากขึ้นจากอดีต บางค าที่พจนานุกรม ระบุว่าเป็น ค า
อุทาน สังเกตจากพจนานุกรม ปี พ.ศ.2493 บางค ามีลักษณะการใช้
ค าศัพท์เช่นเดียวกับ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 
พ.ศ.2525 ปี พ.ศ.2542 และปี พ.ศ.2554 แต่พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานกลับระบุว่า เป็นค าวิเศษณ์ หรือบางค าที่เป็นค า
อุทาน ที่ปรากฏในปี พ.ศ.2525 ปี พ.ศ.2542 และปี พ.ศ.2554 ไม่
ปรากฏการใช้ใน ปี พ.ศ.2493 จึงท าให้เห็นว่าเกิดการพัฒนาการ
หรือการเพิ่ม   ค าอุทานขึ้นใช้มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 1 ค าอุทานท่ีมีความหมายที่มีความหมายเปลี่ยนไป จาก 
พจนานุกรม ปี พ.ศ.2493  
ค าว่า ชะ 
พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2493 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2525 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2542 
 

พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2554 
 

ชะ อ.เป็นค า
เปล่งเสยีงเมื่อ
เวลาโกรธหรือ
ชอบใจ,หน้า 
328 

ชะ,ชะชะ อ.
ค าที่เปล่ง
ออกมาเมื่อ
เวลาโกรธ
หรือไม่ชอบใจ 
เป็นต้น,ชะช้า 
หรือชัดช้าก็ว่า 
,หน้า259 

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

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

 
 
 
 

ตารางที่ 2 ค าอุทานท่ีมีจ านวนค าศัพท์เพิ่มมากข้ึนในจาก
พจนานุกรม ปี พ.ศ.2493 
ค าว่า ชิ,ชิชะ,ชิชิ 
พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2493 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2525 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2542 
 

พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2554 
 

ชิ,ชิชะ  
อ.เสียงท่ีเปล่ง
ออกมาเมื่อ
รู้สึกเสียดาย
หรือโกรธ
,หน้า338 

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

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

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

 
ตารางที่ 3 ค าอุทานท่ีมีความหมายกว้างออก  จากพจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2493 
ค าว่า ไชโย 
พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2493 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2525 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2542 
 

พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2554 
 

ไชโย 
อ.เป็นค าเปล่ง
เสียงแสดง
ความดีใจ 
น,347 

ไชโย 
อ.ค าที่เปล่ง
ออกมาแสดง
ความดีใจหรือ
อ านวยพร 
เป็นต้น 
น,278 

ไชโย 
อ.ค าที่เปล่ง
ออกมาแสดง
ความดีใจหรือ
อ านวยพร 
เป็นต้น 
น,375 

ไชโย 
อ.ค าที่เปล่ง
ออกมาแสดง
ความดีใจหรือ
อ านวยพร 
เป็นต้น 
น,393 

ค าว่า พุธโธ่ 
พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2493 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2525 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2542 
 

พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2554 
 

พุธโธ่ 
อ.เป็นค าที่
เปล่งเสยีง
แสดงแสดง
ความสงสาร 
เป็นต้น ,หน้า
85 

พุธโธ่ 
อ.ค าที่เปล่ง
ออกมาด้วย
ความสงสาร 
หรือ ร าคาญ
ใจ เป็นต้น ,
หน้า602 

พุธโธ่ 
อ.ค าที่เปล่ง
ออกมาด้วย
ความสงสาร 
หรือ ร าคาญ
ใจ เป็นต้น 
(ตัดมาจาก
พุทโธ่) ,หน้า
558 

พุธโธ่ 
อ.ค าที่เปล่ง
ออกมาด้วย
ความสงสาร 
หรือ ร าคาญ
ใจ เป็นต้น ,
หน้า602 
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ตารางที่ 4 ค าอุทานที่  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 
พ.ศ.2493 ระบุว่าเป็นค าวิเศษณ์ แต่ ปี พ.ศ.2525 ปี พ.ศ.2542 
และ ปี พ.ศ.2554 ระบุว่าเป็นค าอุทาน 
ค าว่า ว้าย 
พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2493 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2525 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2542 
 

พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2554 
 

ว้าย 
ว.เสียงแสดง
อาการตกใจ 
โดยมากเป็น
เสียงผูห้ญิง ,
หน้า832 

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

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

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

 
ตารางที่  5 ค าอุ ท าน ที่ ไม่ พ บ การ ใช้ ใน พ จน านุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถานปี พ.ศ.2493  และปี พ.ศ.2525 แต่ปรากฏการ
ใช้ในปี พ.ศ.2542 และ พ.ศ.2554 
ค าว่า อกจะแตก 
พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2493 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2525 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2542 
 

พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2554 
 

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

อ.ค าพูดที่
เปล่งออกมา
เมื่อตกใจ เป็น
ต้น (ใช้แก่
ผู้หญิง) เช่น 
อุ๊ย! อกจะ
แตก,อกแตกก็
ว่า ,หน้า1362 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  6 ค าอุ ท าน ที่ ไม่ พ บ การ ใช้ ใน พ จน านุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถานปี พ .ศ .2493  แต่ปรากฏใช้ในปี พ .ศ .2525 
พ.ศ.2542 และ พ.ศ.2554 
ค าว่า โอ้โฮ 
พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2493 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2525 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2542 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2554 
 

- โอ้โฮ 
 
อ.ค าที่เปล่ง
ออกมาแสดง
ความตกใจ
หรือ
ประหลาดใจ 
เป็นต้น ,หน้า
968 

โอ้โฮ 
 
(กลอน)อ.ค า
ที่เปล่ง
ออกมาเพื่อ
แสดงความ
ร าพึงในเวลา
ดีใจหรือ
เสียใจ ,หน้า
1402 

โอ้โฮ 
 
อ.ค าที่เปล่ง
ออกมาแสดง
ความตกใจ
หรือ
ประหลาดใจ 
เป็นต้น ,หน้า
1442 

 
ประเด็นที่สอง จากการวิเคราะห์ค าอุทานที่ปรากฏใน

พจนานุกรมทั้ง 4 ฉบับ พบค าอุทาน จ านวน 50  ค า แบ่งเป็น 9 
ประเภท นอกจากนี้ยังพบค าอุทานที่นอกเหนือจากเกณฑ์ คือ ค า
อุทานท่ีเปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือเห็นอกเห็นใจ, ค าอุทานที่
เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ,ค าอุทานที่เปล่ง
ออกมาแสดงอาการตกใจหรือดีใจ, ค าอุทานที่เปล่งออกมาแสดง
ความรับรู้, ค าอุทานท่ีเปล่งออกมาแสดงความโกรธ เพ่ือขู่หรือตวาด 
,ค าอุทานท่ีเปล่งออกมา เป็นเสียงน าเพื่อแสดงความพร้อมเพรียงใน
การรื่นเริง ,ค าอุทานที่เปล่งออกมาแสดงอาการตกใจ ค าอุทานที่
เปล่งออกมาแสดงอาการว่าพูดผิดไป, ค าอุทานที่เปล่งออกมาเพื่อ
บอกรับหรืออนุญาต , ค าอุทานที่เปล่งออกมาแสดงอาการว่านึก
อะไรขึ้นมาได้, ค าอุทานที่ใช้ในค าประพันธ์, ค าอุทานที่เปล่งออกมา
เพื่อปลอบ ,ค าอุทานที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงความร าพึงในเวลาดีใจ
หรือเสียใจ ,ค าอุทานท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจ แปลกใจ หรือ 
เมื่อชะงัก, ค าอุทานที่เป็นเสียงลูกคู่ร้องรับในเพลงบางชนิด ,ค า
อุทานแสดงความไม่เห็นด้วย ,ค าอุทานที่เปล่งออกมาแสดงความ
โล่งใจ ,ค าอุทานที่เปล่งออกมาแสดงความดูแคลนหรือไม่เช่ือถือ 
และค าอุทานที่เปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือ ไม่ถูกใจ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
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ตารางที่ 7 ค าอุทานแสดงความไม่พอใจ 
ค าว่า ฮึ่ม 
พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2493 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2525 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2542 
 

พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2554 
 

- ฮึ่ม 
อ.ค าที่เปล่ง
ออกมาแสดง
ความไม่พอใจ;
โดยปรยิาย 
หมายถึงการ
แสดงอาการขู่ 
,หน้า970 

ฮึ่ม 
อ.ค าที่เปล่ง
ออกมาแสดง
ความไม่พอใจ;
โดยปรยิาย 
หมายถึงการ
แสดงอาการขู่ 
,หน้า1406 

ฮึ่ม 
อ.ค าที่เปล่ง
ออกมาแสดง
ความไม่พอใจ;
โดยปรยิาย 
หมายถึงการ
แสดงอาการขู่ 
,หน้า1446 

 
ตารางที่ 8 ค าอุทานท่ีเปล่งออกมาแสดงการเยาะเย้ย 
ค าว่า ฮะฮ้าย,ฮะไฮ ้
พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2493 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2525 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2542 
 

พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2554 
 

- ฮะฮ้าย,ฮะไฮ ้
(กลอน) อ.ค า
ที่เปล่งออกมา
แสดงความ
เยาะเย้ย ,
หน้า969 

ฮะฮ้าย,ฮะไฮ ้
(กลอน) อ.ค า
ที่เปล่งออกมา
แสดงความ
เยาะเย้ย ,
หน้า1404 

ฮะฮ้าย,ฮะไฮ ้
(กลอน) อ.ค า
ที่เปล่งออกมา
แสดงความ
เยาะเย้ย ,
หน้า1445 

 
ตารางที่ 9 ค าอุทานแสดงการไล ่
ค าว่า ฮึย,ฮึยๆ 
พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2493 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2525 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2542 
 

พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2554 
 

- ฮึย,ฮึยๆ 
อ.เสียงร้องไล่
วัวควาย ,หน้า
970 

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

ฮึย,ฮึยๆ 
อ.เสียงร้องไล่
หรือกระตุ้น
เพื่อเร่งวัว
ควายให้เดิน
หรือว่ิง ,หน้า
1446 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 10 ค าอุทานแสดงความเจ็บปวด 
ค าว่า อุย,อุ่ย,อูย 
พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2493 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2525 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2542 
 

พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2554 
 

- อุย,อุ่ย,อูย 
อ.ค าที่เปล่ง
ออกมาเมื่อ
รู้สึกเจบ็ เช่น 
ถูกหยิก ,หน้า
958 

อุย,อุ่ย,อูย 
อ.ค าที่เปล่ง
ออกมาเมื่อ
รู้สึกเจบ็  เช่น 
ถูกหยิก,อูย ก็
ใช้ ,หน้า1388 

อุย,อุ่ย,อูย 
อ.ค าที่เปล่ง
ออกมาเมื่อ
รู้สึกเจบ็  เช่น 
ถูกหยิก,อูย ก็
ใช้ ,หน้า1429 

 
ค าว่า อุยหน่า,อุ่ยหน่า 
พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2493 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2525 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2542 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2554 
 

- อุยหน่า,อุ่ย
หน่า 
(กลอน) อ.ค า
ที่เปล่ง
ออกมาเมื่อ
รู้สึกเจบ็ เช่น 
ถูกหยิก ,
หน้า958 

อุยหน่า,อุ่ย
หน่า 
(กลอน)อ.ค า
ที่เปล่ง
ออกมาเมื่อ
รู้สึกเจบ็  
เช่น ถูกหยิก 
,หน้า1388 

อุยหน่า,อุ่ย
หน่า 
อ.ค าที่เปล่ง
ออกมาเมื่อ
รู้สึกเจบ็  
เช่น ถูกหยิก 
,หน้า1429 

 
ตารางที่ 11ค าอุทานแสดงความสงสัย 
ค าว่า เอ,เอ ๊
พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2493 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2525 
 

พจนานุกรม 
ปี พ.ศ.2542 
 

พจนานุกรม ปี 
พ.ศ.2554 
 

- เอ,เอ๊ 
 
อ.ค าที่เปล่ง
ออกมาแสด
ความแปลกใจ 
สงสัย เป็นต้น
,หน้า960 

เอ,เอ ๊
 
อ.ค าที่เปล่ง
ออกมาแสดง
ความแปลกใจ 
สงสัย เป็นต้น 
,หน้า1391 

เอ,เอ ๊
 
อ.ค าที่เปล่ง
ออกมาแสดง
ความแปลกใจ 
สงสัย เป็นต้น 
,หน้า1431 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ  รุ่งทิวา ฉัททันต์ 
(2554) [7]ศึกษาเรื่อง “การศึกษาค าอุทานในภาษาไทยที่ปรากฏใน
นิตยสารบันเทิง” ผลจากการศึกษาพบว่า ค าอุทานที่สื่อความหมาย
เชิงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้พูด ค าอุทานที่พบทั้งหมดในประเภทนี้
สามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้ 19 อารมณ์ ได้แก่ ประหลาดใจ 
ตกใจ หยอกล้อ ไม่พอใจ ตื่นเต้น ขัดเคืองใจ สงสัย พอใจ ผิดหวัง 
สงสาร ประชดประชัน เหนื่อยใจ ช่ืนชม ร าคาญใจ หมั่นไส้ โล่งใจ 
อิจฉา เจ็บปวดและรังเกียจ 
 
ข้อเสนอแนะ  

ควรมีการศึกษาวิจัย การใช้ค าอุทานในสื่อออนไลน์ เพื่อ
เป็นประโยชน์ในเรื่องการใช้ภาษา อันจะท าให้เห็นถึงความนิยมใน
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอการศึกษาพฤติกรรมและเจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนบ้านขมวด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด 2) เพื่อศึกษาเจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้าน
ขมวด และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด จ านวน 38 คน ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและเจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มีค่าความเช่ือถือได้ เท่ากับ 0.90 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี
พฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษานักเรียนใช้สื่อมากกว่า 4 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 55.26 เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา พบว่า นักเรียนเพศชายใช้สื่อมากกว่า 4 ครั้ง/สัปดาห์ มากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.64  
ซึ่งมีเจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.08, SD= 0.50) และผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพงึพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.46, SD= 0.40)  
 

ค าส าคัญ: 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 (x̄  = 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. (x̄  = 4.46, SD = 0.40). 

 

Keywords: Attitude, Behavior, Using Information Technology 
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1. บทน า 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีการ

พัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษา 
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการพัฒนานโยบายการวางแผนและพัฒนาการศึกษา
เพราะกระบวนการตัดสินใจในการบริหารย่อมมีสารสนเทศเป็น
หัวใจในการท างานทุกขั้นตอน การพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
จะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับระบบข้อมูล
ข่าวสารและระบบสารสนเทศที่ดีเป็นประการส าคัญ การที่พัฒนา 
และการกระจายการบริการด้านการศึกษาให้เข้าถึงประชาชนให้
มากที่สุดจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 
และอินเทอร์เน็ต มนุษย์จึงจ าเป็นท่ีต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่จะ
เผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลกซึ่ งในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 9 มาตรา 65 และ 66 
ก็มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาคนของชาติโดยการเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งในการที่จะท าให้การเรียนรู้น่าสนใจ จึง
จ าเป็นต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงนับว่ามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการ
เปลี่ยนแปลง บทบาทการท่องจ าเนื้อหาวิชามาสู่การเป็นเครื่องมือ
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายและเหมาะสมกับ
ศักยภาพที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล และส่งเสริมให้สามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
ผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ [4] ในยุคที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาการส่งเสริมคนรุ่นต่อไปในฐานะสังคมแห่งความรู้ผ่าน
การผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ากับสภาพแวดล้อมทางการ
ศึกษาถือเป็นเป้าหมายพื้นฐานของการเรียนการสอน การเข้าถึง
ข้อมูลที่รวดเร็วและง่ายดายรวมถึงการแบ่งปันและพัฒนาข้อมูล ซึ่ง
ควบคู่ไปกับสถานการณ์ที่มีการใช้เทคโนโลยีบ่อยครั้งเพื่อท าให้
กระบวนการศึกษามีคุณภาพมากขึ้น  [11] การศึกษาได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมของการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเช่ือมการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเข้ามามีบทบาท
ในทางการศึกษาและน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหม่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีสังคมสารสนเทศไม่ได้
จ ากัดเฉพาะห้องเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรยีนของผู้เรียน 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนทีท่ี่อยู่ห่างไกลในชนบท ได้โอกาสในการเรียนจนจบใน
ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  และให้การสนับสนุนทางด้าน
งบประมาณ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
[4,5] กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2560-2579 ก าหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์คือยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอ
ภ าค  และความ เท่ า เที ย มท างการศึ กษ า  [9] น อก จาก นี้
กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษ าของ
กระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการเร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง และยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาโดยการ
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการ
บริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่ซ้ าซ้อนให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ [2] การสร้างโอกาสการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนานักเรียน
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ซึ่งทางโรงเรียนบ้านขมวด มีทรัพยากร
ต่าง ๆ ทั้งด้านของอาคารสถานที่ ห้องเรียน ซึ่งประสบปัญหาใน
การขาดแคลนบุคลากรครู มีครูไม่ครบวิชาเอกและยังมีข้อจ ากัดใน
เรื่องของความพร้อมของอุปกรณ์การเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
อาทิ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อย่างไรก็
ตามเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คือเจตคติที่มีต่อการเรียน มีบทบาทที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่มี
ต่อวิชาเรียนหรือต่อครู จากบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ผลต่อระบบการเรียนการสอน จึงได้ให้ความส าคัญทางด้านทักษะ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในการช่วยเพิ่มการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงสภาพการใช้งาน ความ
ต้องการเข้าถึงสื่อและปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวได้มีการ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาอย่างไร การใช้เทคโนโลยีของ
นักเรียนมีผลต่อสมรรถนะการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนและสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาพฤติกรรมและเจตคติต่อการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อต้องการทราบว่านักเรียนมี
ความคิดเห็นอย่างไรต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ตา่ง ๆ มาใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาหรือพัฒนาตนเองอย่างไร
บ้าง เพื่อน าผลการศึกษาเสนอเป็นแนวทาง ให้ส่งเสริมให้มีการใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์
ทางด้านการศึกษา และน าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง แก้ไข 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการ
ของนักเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน
บ้านขมวด จังหวัดเพชรบูรณ์  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านขมวด จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2.2 เพื่อศึกษาเจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านขมวด จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ด้ านเนื้ อหา ศึกษาพฤติกรรมและเจตคติการใช้สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักเรียนระดับมัยธยม
ศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด 
 3.2 ด้านกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียน
บ้านขมวด ต าบลนายม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  และ
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม คือ นักเรียนระดับ 
มัยธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด ต าบลนายม อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 38 คน 
 3.3 ด้านสถานที่โรงเรียนบ้านขมวด ต าบลนายม อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ ์
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวจิัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม ดังนี ้  
 4.1.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามพฤติกรรม
และเจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา คือ 
นักเรียนระดับมัยธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด ต าบลนายม 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน 38 คน ผู้วิจัยเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)  
 4.1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามความ 
พึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา คือ นักเรียนระดับมัยธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
บ้านขมวด ต าบลนายม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 38 
คน ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 4.2.1 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม
พฤติกรรมและเจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist)  
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 4.2.1.1 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ ระดับช้ัน  อายุ  
  4.2.1.2 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  

 4.2.1.3 สว่นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติต่อการใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณ ค่ า  (Rating Scales) 5  ระดั บ  คื อ  มากที่ สุ ด  ม าก  
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
  4.2.1.4 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ลักษณะค าถาม
เป็นค าถามปลายเปิด 
 4.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความ
พึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดังนี ้
 4.2.2.1 ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ส่วนตัวของผู้ตอบ คือ เพศ ระดับช้ัน  อายุ เป็นแบบเลือกตอบ 
(Checklist)    
 4.2.2.2 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scales) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด    
 4.2.2.3 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ลักษณะค าถาม
เป็นค าถามปลายเปิด 
 
4.3 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4.3.1 ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากนั้น
สร้างเครื่องมือตามวัตถุประสงค์  
 4.3.2 หาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ตรวจสอบ
เครื่องมือจากผู้ เช่ียวชาญ แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  จ านวน 3 ท่ าน  โดย
ผู้เช่ียวชาญไม่ซ้ ากันโดยประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
จุ ดมุ่ งหมาย  ห รือ  IOC ( Item Objective Congruence) โดย
ก าหนด 
   +1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  
   0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
   -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามไม่มีความสอดคล้องกับ
วัตถปุระสงค์  
การค านวณค่า IOC ใช้สูตร  
 

                              (1) 

   เมื่อ IOC  คือ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
กับแบบทดสอบ 
    R   คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้เช่ียวชาญ
ทัง้หมด 
    N   คือ จ านวนผู้เชีย่วชาญ 
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 เมื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงของแบบสอบถามจากผู้เช่ียวชาญ
แล้ว น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแบบสอบถาม  โดยค่าความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถามอยู่ในระดับ 0.60-1.00 
  4.3.3 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคุณลักษณะเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  4.3.4  หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของแบบสอบถามพฤติกรรมและเจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสน เทศทางการศึ กษา  และความพึ งพอใจการอบรม 
เชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มีค่า
เท่ากับ 0.90  
  4.3.5 น าแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.4.1 ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนบ้านขมวด 
โดยท าหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านขมวด ในการส ารวจพื้นที่ ในการเก็บข้อมูลจากนักเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
 4.4.2 ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนบ้านขมวด 
ในการแจกแบบสอบถาม โดยการเก็บข้อมูลจากนักเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
 4.4.3 ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนบ้านขมวด 
โดยท าหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านขมวด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 
 4.4.4 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนโดยแจก
แบบสอบถามพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
พฤติกรรมและเจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
เข้าใจและนักเรียนที่ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยเก็บข้อมูลจากการท า
แบบสอบถามของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเก็บรวบรวม
แบบสอบถามกลับคืนมาตามจ านวนที่ก าหนดไว้และท าการตรวจ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนน าไปวิเคราะห์ 
 4.4.5 การบันทึกภาพในการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   
 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของการบรรยายลักษณะข้อมูลที่เก็บ
รวบรวม โดยจะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation SD) [3] 
 
 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 พฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย อยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่  1-3 และมีอายุ
ระหว่าง 13-15 ปี มีพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 
การศึกษานักเรียนส่วนใหญ่ใช้สื่อมากกว่า 4 ครั้ง/สัปดาห์  ซึ่ง
ระยะเวลาการใช้ 2 ช่ัวโมง/ครั้ ง สถานที่การใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาทีโ่รงเรียน การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาเป็นช่วงเวลาว่างอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาใช้โทรศัพท์มือถือ  (Smart Phone) 
จุดมุ่งหมายการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ เพิ่มเติม ประเภทการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตและระยะเวลาการเรียนรู้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาการเรียนรู้ 2 ช่ัวโมง/ครั้ง 
 
5.2 เจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  

ตารางที่  1  เจตคติการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา  

รายการ X ̅ S.D. ระดับ 
1. การสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

4.12 0.60 มาก 

2. การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 4.06 0.61 มาก 
3. สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน 4.05 0.63 มาก 
4. ประโยชน์ของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่อนักเรียน 3.97 0.63 มาก 
5. ความต้องการ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

4.19 0.57 มาก 

รวม 4.08 0.50 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 แสดงผลเจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.08, S.D= 
0.50) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความต้องการการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา อยู ่ใน ระด ับมาก  
(X ̅= 4.19, S.D= 0.57) รองลงมา คือ การสนับสนุนการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก (X ̅= 4.12, 
S.D= 0.60) การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก (X ̅= 4.06, S.D= 0.61) สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (X ̅= 4.05, S.D= 0.63) และ
ประโยชน์ของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่อนักเรียน อยู่ในระดับ
มาก  (X ̅ = 3.97, S.D= 0.63) ซึ ่งม ีข ้อ เสนอแนะให ้ม ีการจ ัด
โค ร งก ารอบ รม ให ้ค วาม รู ้เกี ่ย วก ับ ก าร ใช ้สื ่อ เทค โน โล ยี
สารสนเทศทางการศึกษา 
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5.3 ความพึงพอใจการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ตารางที่  2  ความพึ งพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   
รายการ X ̅ S.D. ระดับ 

ด้านความรู้ความเขา้ใจ 
1. ก่อนการเข้าร่วมโครงการนักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

2.82 0.73 ปาน
กลาง 

2. หลังการเข้าร่วมโครงการนักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

4.42 0.68 มาก 

ด้านความพึงพอใจ 
3. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด 4.61 0.68 มาก

ที่สุด 
4. เนื้อหาที่น ามาบรรยาย มีความเหมาะสม 4.63 0.59 มาก

ที่สุด 
5. เนือ้หาที่น ามาบรรยายสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 

4.74 0.60 มาก
ที่สุด 

6. ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการอบรม 4.61 0.68 มาก
ที่สุด 

7. การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ประกอบการอบรม 

4.66 0.53 มาก
ที่สุด 

8. ระยะเวลาในการจัดโครงการอบรมมีความ
เหมาะสม 

4.58 0.64 มาก
ที่สุด 

9. นักเรียนคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์และควรจัด
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 

4.61 0.59 มาก
ที่สุด 

10. ภาพรวม/รูปแบบการจัดโครงการอบรม 4.58 0.68 มาก
ที่สุด 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
11. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง
ให้ดีขึ้น 

4.74 0.50 มาก
ที่สุด 

12. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
รายวิชาเรียน 

4.61 0.55 มาก
ที่สุด 

รวม 4.46 0.40 มาก 
 จากตารางที่ 2 แสดงผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ดังนี้ 
 ในด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ก่อนการเข้าร่วมโครงการนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา อยู่ในระดับ
ปานกลาง (X ̅= 2.82, S.D= 0.73) และหลังการเข้าร่วมโครงการ
นัก เรียนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการใช้สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา อยู ่ในระดับมาก  (X ̅ = 4.42, S.D= 
0.68) ด ้านความพึงพอใจ  เมื ่อพ ิจารณาเป ็นรายข้อพบว่า 
วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด อยู่ในระดับ
มากที่สุด (X ̅ = 4.61, S.D= 0.68) เนื้อหาที่น ามาบรรยายมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.63, S.D= 0.59) เนื้อหาท่ี
น ามาบรรยายสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง อยู่ในระดับมาก
ที ่ส ุด  (X ̅ = 4.74, S.D= 0.60) ความเหมาะสมของสถานที่จัด

โครงการอบรม อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด  (X ̅= 4.61, S.D= 0.68) 
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาประกอบการอบรม 
อยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅= 4.66, S.D= 0.53) ระยะเวลาในการ
จัดโครงการอบรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 
4.58, S.D= 0.64)  นักเรียนคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์และควร
จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า อยู่ในระดับมากที ่ส ุด (X ̅ = 4.61, 
S.D= 0.59) และภาพรวม/รูปแบบการจัดโครงการอบรม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X ̅= 4.58, S.D= 0.68) และด้านความรู้ความ
เข้าใจเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนสามารถน าความรู้
ที่ได้ไปพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น อยู ่ในระดับมาก (X ̅= 4.74, S.D= 
0.50) และนักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา
เรียน อยู่ในระดับมาก (X ̅= 4.61, S.D= 0.55) ผลความพึงพอใจ
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก (X ̅= 4.46, S.D= 0.40) ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากการ
จัดโครงการซึ ่งนักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจัดอบรม
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ทุกปี  
 
6. อภิปรายผล 
 นักเรียน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.89 ซึ่งมีพฤติกรรม
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาช่วงเวลาการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาช่วงเวลาว่าง ร้อยละ 71.05 
และอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใช้
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
ที่ท างานได้หลายหน้าที่และมีใช้กัน สามารถใช้งานได้เทียบเท่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 เจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งเจตคติ
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษารายด้าน อยู่ในระดับมาก 
(X ̅= 4.19 , S.D= 0.57) สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลชนก  
วรรณกลางและวัชรินทร์ ถนัดไร่ [1] พบว่า เจตคติการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองราย
ด้านอยู่ในระดับมาก (X ̅= 3.98, S.D= 0.06)  โดยมีความต้องการ
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาก เนื่องจากสื่อ
สารสนเทศทางการศึกษามีประโยชน์ต่อการเรียน ซึ่งมีความสะดวก
ในการเรี ยนรู้ โดย ไม่ จ ากั ด เวลาและสถานที่ ต ามน โยบาย  
ซึ่งสอดคล้องกับอดิศร ก้อนค า [10] ที่กล่าวว่าสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องเสริมสร้างทัศนคติ 
แรงจูงใจในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานและการ
จัดการเรียนการสอนตามนโยบายรัฐบาลและมีคุณธรรมจริยธรรมที่
ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  ความพึ งพอใจของการใช้สื่ อ เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการสร้างก าลังคนให้มีศักยภาพใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับวิทวัส ดวงภุมเมศ และ
วารีรัตน์ แก้วอุไร [8] กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 
4.0 ด้วยการ เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ยึดผู้เรียนและปัญหาเป็นส าคัญ เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะของการท างานแบบร่วม
เรียนรู้และ  รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ของตน ในการใช้
ความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิดผ่าน การเขียนให้
เหตุผล แสดงความคิดเห็นและสามารถแสดงทัศนคติ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรคน์วัตกรรมได้ ผลความพึงพอใจ
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก (X ̅= 4.46 , S.D= 0.40) ซึ่ งสอดคล้องกับเฉลิม  
จักรชุม [6] พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ฝึกอบรมโดยภาพรวม ในระดับมาก (X ̅= 4.35, S.D= 0.07) 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้สื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการเข้ารับการอบรม
และสร้างบรรยายกาศการมีส่วนร่วมผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ครูและเพื่อนในช้ันเรียน  
 
7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
   7.1.1 พฤติกรรมและเจตคติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียน โรงเรียนบ้านขมวด สามารถพัฒนาการผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนให้
สูงขึ้นได้ โดยใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางในการเตรียม
ทางด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนพัฒนา
ได้อย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและครูสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนให้กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นได้ตามความเหมาะสมของเนื้อหาและกลุม่สาระ
การเรียนรู้  
  7.1.2 นักเรียนมีความต้องการในการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาจึงควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ให้ เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานผ่านทางโทรศั พท์มือถือ  
(Smart Phone) เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีใช้กันมากท่ีสุด 
  7.1.3 โรงเรียนควรหาแนวทางส่งเสริมในการจัดหา
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาอย่างเพียงพอและทันสมัย 
 
 
 
 
 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
  7.2.1 ควรศึกษาถึงการรับรู้และความตระหนักการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนให้เห็นถึงประโยชน์และโทษของ
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันการเข้าใช้
สารสนเทศของภัยคุกคามที่มากับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  7.2.2 ควรศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมอบรมการใช้สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ และในระดับช้ันอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน
ทุกระดับช้ัน 
  7.2.3 ควรศึกษาติดตามพฤติกรรมและความพึงพอใจการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลน าไปพัฒนา
ปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รู้ปแบบต่าง ๆ หรือ
พัฒนารูปแบบการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ภาษาและมโนทัศน์การท่องเที่ยวจากช่ือเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก เก็บข้อมูลจากช่ือเพจ

ท่องเที่ยวในเฟซบุ๊กที่มีผู้ใช้เป็นคนไทย จ านวน 250 ช่ือ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
วิเคราะห์ สรุป อภิปรายผล และน าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้ภาษา 6 ลักษณะ ได้แก่ 1. การใช้ค าที่มีความหมายโดยตรง  2. การใช้ค าบอกลักษณะ 3. การใช้ค าที่มี
ความหมายโดยนัย 4. การใช้ค าสัมผัส 5. การดัดแปลงค า 6. การใช้พยัญชนะภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยด้าน มโนทัศน์การท่องเที่ยวพบ 6 มโน
ทัศน์ ได้แก่ 1. มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นการเสริมสร้างตัวตนและเพิ่มการเป็นที่จดจ า  2. มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นสิ่งเสพติด 3. มโนทัศน์
การท่องเที่ยวเป็นการแสวงหาสิ่งใหม่ 4. มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่าย 5. มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับคน
ใกล้ชิด 6. มโนทัศน์การท่องเที่ยวคือการหลีกหน ี  
 
ค าส าคัญ : 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 
 
1. บทน า 
         ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก าลังเป็นที่นิยม 
หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนต่างเล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นการ
สร้างรายได้ให้แก่คนไทย เป็นกระแสใหญ่ที่มีความหมายต่อ
สังคมไทย จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวใน
รูปแบบต่าง ๆ ท าให้ข้อมูลการท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

อาทิ ราคาตั๋วโดยสาร การเดินทาง อาหาร  การกิน โรงแรมที่พัก 
หรือแม้กระทั่งจุดแวะชมถ่ายรูป เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้การ
ท่องเที่ยวในปัจจุบันแตกต่างจาก การท่องเที่ยวในอดีตโดยสิ้นเชิง 
การวางแผนการท่องเที่ยวถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งก่อนการเดินทาง
ท่องเที่ยว เมื่ออดีตนักท่องเที่ยวมักค้นหาข้อมูลจากหนังสือหรือ
เอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว แต่ในปัจจุบันมีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสูง ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาเปลี่ยนวิธีการค้นหา

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

149 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว การใช้สื่อสังคมออนไลน์เริ่มมีบทบาทในการ
วางแผนการท่องเที่ยว และมีอิทธิพลสร้างแรงจูงใจท าให้คนเดินทาง
ไปยังสถานท่ีท่องเที่ยวนั้น ๆ  

สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก
(Facebook) เป็นตัวกลางให้ผู้ใช้งานได้สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล
และประสบการณ์การท่องเที่ยวซึ่งกันและกันเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก
ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานในเฟซบุ๊กจ านวนมาก เนื่องจากจ านวน
ผู้กดถูกใจของแต่ละเพจนั้นมีจ านวนหลักร้อยจนถึงหลักล้านคน 
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กได้จัดตั้ง
เพจท่องเที่ยวเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวของตนเอง 
หรือท่ีนิยมพูดกันในปัจจุบันว่า “รีวิวสถานท่ีท่องเที่ยว” เพจเหล่านี้
เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก โดยแต่ละเพจมีการตั้งช่ือเพจที่โดดเด่นและ
น าเสนอความเป็นตัวตนผ่านช่ือเพจ อีกทั้งมีการใช้ภาษาใน การตั้ง
ช่ือเพจเพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กสนใจติดตาม ดังที่นันทนา รณ
เกียรติ [3] ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการตั้งช่ือว่าคือการบอกถึงความ
แตกต่างของมนุษย์แต่ละคน และช่ือสามารถบอกถึงวัฒนธรรม 
ค่านิยม ทัศนคติ ของคนในสังคมนั้น ๆ ได้ อีกทั้งธนรัฐ ศิริสวัสดิ์ [1] 
กล่าวว่าการตั้งช่ือให้น่าสนใจไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายนัก เพราะในบาง
กรณีจะต้องพยายามหากลุ่มค าหรือวลีที่จะเป็นตัวแทนแนวคิด
ส าคัญที่ตนต้องการเสนอและจะต้องใช้จ านวนค าที่ไม่ยาวจนเกินไป
แต่สามารถสื่อสารความหมายได้ การให้ช่ือกับสิ่งใดก็ตามไม่ใช่เรื่อง
ง่าย และมีคนจ านวนไม่น้อยที่จะติดตามรับสารบางอย่าง เพียง
เพราะสะดุดตาสะดุดใจจากช่ือที่ได้เห็นก่อน นอกจากนี้การตั้งช่ือ
เพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊กยังสามารถสะท้อนมโนทัศน์ของ การ
ท่องเที่ยวในปัจจุบันได้อีกด้วย ดังที่ Lakoff & Johnson [8] ได้
กล่าวว่าผู้ใช้ภาษาจะใช้ภาษาที่มีลักษณะการเปรียบเปรยอย่างเป็น
ธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว และใช้เป็นปกติในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสามารถ
สะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาที่มีต่อเรื่องต่าง ๆ ได้ โดยมากมโน
ทัศน์ที่แสดงผ่านภาษามักจะไม่พบค าว่า เปรียบ, ดัง, ดุจ ซึ่งเป็นค า
ที่แสดงการเปรียบเทียบ แต่มักจะเกิดขึ้นจากการใช้ค าที่มี
ความหมายตรงตามรูป 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการใช้ภาษาและมโนทัศน์การ
ท่องเที่ยวจากช่ือเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊กเพื่อเข้าใจลักษณะการใช้
ภาษาในการตั้งช่ือเพจท่องเที่ยว รวมทั้งมโนทัศน์ การท่องเที่ยวจาก
การตั้งช่ือเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก ทั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาการใช้ภาษาใน
ด้านค าเท่านั้น โดยเก็บข้อมูลจากเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก จ านวน 
250 ช่ือ 
      
2. ขอบเขตการวิจัย 
      ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างศึกษาช่ือเพจการท่องเที่ยวในเฟ
ซบุ๊ก จ านวน 250 ช่ือ โดยศึกษาเฉพาะเพจท่องเที่ยว  โดยเลือก
หมวดหมู่ที่เป็นเว็บไซต์ในพื้นที่และการท่องเที่ยว หมวดบุคคล
สาธารณะ  หมวดบล็อกเกอร์  หมวดช่างภาพ และหมวดบล็อก
ส่วนตัว ที่มีผู้ใช้หรือผู้ดูแลเป็นคนไทย จ านวนคนถูกใจเพจ 10,000 

คนขึ้นไป ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลชื่อเพจการท่องเที่ยวในเฟซบุก๊ 
1 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563  
 
3. วิธีการวิจัย 
      ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา  มโน
ทัศน์ การตั้งช่ือ และการท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัย 
รวบรวมช่ือเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก โดยเลือกหมวดหมู่ที่เป็น
เว็บไซต์ในพื้นที่และการท่องเที่ยว หมวดบุคคลสาธารณะ  หมวด
บล็อกเกอร์  หมวดช่างภาพ และหมวดบล็อกส่วนตัวที่มีผู้ใช้หรือ
ผู้ดูแลเป็นคนไทย จ านวนคนถูกใจเพจ 10,000 คนขึ้นไป จ านวน
ทั้งหมด 250 ช่ือ 
      วิเคราะห์การใช้ภาษาและมโนทัศน์การท่องเที่ยวจากช่ือเพจ
ท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก โดยผู้วิจัยจะเรียบเรียงและน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 
4. ผลการวิจัย 
       การศึกษาการใช้ภาษาและมโนทัศน์การท่องเที่ยวจากช่ือเพจ
ท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก  ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิ เคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ คือ การใช้ภาษาตั้งช่ือเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก และ
มโนทัศน์ของการท่องเที่ยวจากช่ือเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก ผล
การศึกษามีดังต่อไปนี้ 
 
4.1 การใช้ภาษาจากชื่อเพจท่องเท่ียวในเฟซบุ๊ก 
      การศึกษาการใช้ภาษาจากช่ือเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก 
ผลการวิจัยพบว่ามีการใช้ภาษา 6 ลักษณะ โดยเรียงจากลักษณะที่
พบมากไปหาลักษณะที่พบน้อย ได้แก่ 1. การใช้ค าที่มีความหมาย
โดยตรง  2. การใช้ค าบอกลักษณะ 3. การใช้ค าที่มีความหมาย
โดยนัย 4. การดัดแปลงค า 5. การใช้ค าสัมผัส 6. การใช้พยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.1.1. การใช้ค าที่มีความหมายโดยตรง 
        การตั้งช่ือเพจโดยใช้ค าที่มีความหมายโดยตรง คือ การใช้ค า
ที่บ่งบอกจุดประสงค์ของเพจอย่างตรงไปตรงมา จากการศึกษาการ
ตั้งช่ือเพจในลักษณะนี้มีการใช้ค าภาษาไทยและค าภาษาอังกฤษ 
โดยค าภาษาไทยที่นิยมใช้ตั้งช่ือเพจมักมีค าว่า เที่ยว, ท่องเที่ยว, 
เดินทาง และไป ส่วนค าภาษาอังกฤษที่นิยมใช้ได้แก่ค าว่า Trip, 
Travel, Go, Journey, Backpacker เป็นต้น การตั้งช่ือในลักษณะ
นี้เป็นการสื่อความหมายโดยตรงให้กับผู้อ่านรับทราบทันทีว่าเป็น
เพจท่องเที่ยว 
          จากรายช่ือเพจท่องเที่ยวที่ใช้ค าที่มีความหมายโดยตรง 
ปรากฏจ านวน 97 ช่ือ จาก 250 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 38.8   ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ เพจท่องเที่ยวสะดุดตา Sadoodta, เพจแบกกล้อง
เที่ยว, เพจจะเที่ยวไปไหน, เพจเที่ยวแบบกรู, เพจลาพักเที่ยว, เพจ
เที่ยวเอง, เพจเที่ยวเองนักเลงพอ, เพจเที่ยวจนไม่มีจะแดก เป็นต้น 
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          เป็นที่น่าสังเกตว่าการใช้ค าที่มีความหมายโดยตรงมัก
ปรากฏร่วมกับกลุ่มค าที่มีระดับภาษาแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มค า
ที่ปรากฏร่วมกับค าที่มีความหมายโดยตรงมี 2 ระดับภาษา ได้แก่ 
1. ระดับภาษากึ่งทางการ ตัวอย่าง “เพจแค่อยากออกไป” สื่อความ
ถึงความต้องการออกเดินทางท่องเที่ยว  จากตัวอย่างพบค าว่า “แค่
อยาก” เป็นค าระดับภาษากึ่งทางการ ใช้แทนค าที่เป็นทางการว่า 
“ต้องการ”  และ 2. ระดับภาษาปาก ตัวอย่าง “เพจเที่ยวจนไม่มี
จะแดก” สื่อความถึง  การเดินทางท่องเที่ยวมากจนท าให้
งบประมาณในการด าเนินชีวิตไม่เพียงพอ ค าว่า “ไม่มีจะแดก” เป็น
ค าระดับภาษาปาก ใช้แทนค าที่เป็นทางการว่า “ไม่เพียงพอ” การ
ตั้งช่ือที่ใช้ระดับภาษากึ่งทางการและภาษาปากสามารถลดความ
เป็นทางการของช่ือเพจและเนื้อหา ท าให้ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเข้าถึง
ประสบการณ์การท่องเที่ยวของเพจได้ง่ายขึ้น  
 
4.1.2 การใช้ค าบอกลักษณะ 
            จากการศึกษาช่ือเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊กพบว่ามีช่ือเพจ
ท่องเที่ยวที่มีค าบอกลักษณะ 40 ช่ือ จาก 250 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 
16 พบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค าว่า “ลักษณะ” ตาม
ความหมายของพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน [5]  มีความหมาย
ว่า สมบัติเฉพาะตัว ดังนั้นการตั้งช่ือเพจในลักษณะนี้จึงเป็นการ
น าเอาอัตลักษณ์ ความเป็นตัวตนหรือจุดเด่นมาตั้งช่ือเพจให้มีความ
เฉพาะตัว ตัวอย่าง เช่น เพจตากล้อง ท่องเที่ยว, เพจวิศวะพาเที่ยว, 
เพจสองป้าบ้าแบ็คแพ็ค, เพจPhotographer, เพจFreeLance บ้า
เที่ยว เป็นต้น 
 จากผลการวิจัยพบว่ามีค าบอกลักษณะจ านวนบุคคลที่ไป
เที่ยวมากท่ีสุด โดยมีชื่อเพจที่แสดงให้เห็นรูปแบบ การท่องเที่ยวคน
เดียว เช่น เพจไปคนเดียว, เพจเที่ยวแบบกรู, เพจบอลพาเที่ยว เป็น
ต้น และรูปแบบการท่องเที่ยวแบบกลุ่ม เช่น เพจเที่ยวทั้งบ้าน, เพจ
Couple Travel พาแฟนไปไหนดี, เพจ+2Madames.com เที่ยว
และไลฟ์สไตส์แบบครอบครัว เป็นต้น 

การตั้งช่ือในลักษณะนี้เป็นประโยชน์และง่ายต่อการ
สืบค้นของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กทีน่ิยมรูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 
เนื่องจากการท่องเที่ยวคนเดียวและท่องเที่ยวแบบกลุ่มย่อมมี
รายละเอียดและวิธีการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันค าบอกลักษณะ
จ านวนที่นิยมน ามาตั้งช่ือเพจท่องเที่ยวแบบคนเดียวมักมีค าว่า คน
เดียว, กู, เที่ยวเอง ซึ่งเป็นค าที่บ่งบอกความเป็นปัจเจกบุคคล อีก
ทั้งมีการใช้ช่ือหรืออาชีพของเจ้าของเพจมาตั้งช่ือเพจร่วมด้วย เช่น 
เพจเพื่อนรี่ - Pueanry, เพจท้อปท่องเที่ยว : Topwstrip, เพจน้อง
หมอพาเที่ยว, วิศวะพาเที่ยว เป็นต้น ในส่วนค าบอกลักษณะจ านวน
การท่องเที่ยวแบบกลุ่มมักพบค าที่มีความหมายการท่องเที่ยวเป็นคู่ 
หรือมากกว่า 2 คนขึ้นไป เช่น เพจCouple Travel พาแฟนไปไหน
ดี, เพจเที่ยวทั้งบ้าน , เพจ2Madames.com เที่ยวและไลฟ์สไตส์
แบบครอบครัว เป็นต้น  

นอกจากนั้นยังพบค าที่บอกลักษณะความถี่  ในการ
ท่องเที่ยว โดยค าบอกลักษณะความถี่นั้น พบว่ามีความหมายไปใน

ท านองเดียวกันคือมากถึงมากที่สุด เช่น  เพจเที่ยวจนไม่มีจะแดก, 
เพจเที่ยวจนวันลาหมด, เพจขี้เที่ยว, เพจเที่ยวจนเสียสติ, เพจเที่ยว
วัวตายควายล้ม เป็นต้น 
 
4.1.3 การใช้ค าที่มีความหมายโดยนัย 
        การใช้ค าที่มีความหมายโดยนัยคือการใช้ค าที่มีความหมาย
แฝง โดยการใช้ค าอื่นที่ไม่ใช่ค าว่า “เที่ยว” หรือ “ท่องเที่ยว” โดย
ค าที่ใช้มักมีความหมายเกี่ยวโยงให้ผู้อ่านสามารถรับรู้ได้ว่าเป็นเพจ
การท่องเที่ยว จากการวิจัยพบช่ือเพจที่ใช้ค าที่มีความหมายโดยนัย 
จ านวน 38  ช่ือ จาก 250 ช่ือ  คิดเป็นร้อยละ 15.2  ค าที่นิยมใช้
มักเป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับ การถ่ายรูป การหลงทาง การ
หลีกหนี การเดินทาง ตัวอย่างเช่น  เพจเก็บกระเป๋า, เพจหลงไป
ด้วยกัน, เพจหนอีอกจากบ้าน, เพจโดดงานไป, เพจลาออกไหม เป็น
ต้น 
        จากตัวอย่างข้างต้น เป็นวิธีการสื่อถึงการท่องเที่ยวโดยไม่มี
ค าว่า “เที่ยว” หรือ “ท่องเที่ยว” เป็นการใช้ค าที่มีความหมาย
โดยนัย การตั้งช่ือเพจในลักษณะนี้เป็นการเพิ่มความแปลกใหม่ 
และสีสันในการตั้งช่ือเพจให้ผู้อ่านได้ตีความและสนใจติดตามเพจ
มากขึ้น 
 
4.1.4 การใช้ค าสัมผัส  
        การตั้งช่ือเพจโดยใช้ค าสัมผัสเป็นการเลือกน าค าที่มีรูปและ
เสียงคล้ายหรือเหมือนกันมาวางไว้ในต าแหน่งที่ใกล้เคียงกัน การตั้ง
ช่ือเพจโดยใช้ค าสัมผัสพบจ านวน 35 ช่ือ จาก 250 ช่ือ คิดเป็นร้อย
ละ 14 
       จากผลการวิจัยพบว่ามีการใช้ค าไทยสัมผัสกับค าไทย เช่น 
“เพจตามติดชีวิตผีบ้า” ค าสัมผัสคือค าว่า ติด-วิต, “เพจเที่ยวเอง
นักเลงพอ” ค าสัมผัสคือ เอง-เลง, “เพจเที่ยวท่ัวไทย ไปไหนดี” ค า
สัมผัสคือค าว่า ไทย-ไป เป็นต้น  ค าไทยสัมผัสกับค าภาษาอังกฤษ 
เช่น “เพจพาเธอไป Journey” ค าสัมผัสคือค าว่า เธอ-Jour (ออก
เสียง:เจอ), “เพจพาเที่ยวแบบง่ายๆ by mukura” ค าสัมผัสคือ 
ง่าย-by (ออกเสียง:บาย) เป็นต้น  และค าภาษาอังกฤษสัมผัสกับค า
ภาษาอั งกฤษ เ ช่น “เพจมากับหมอ ::Come with me Free 
doctor” ค าสัมผัสคือค าว่า  me-free,  “เพจWalker Talker : 
เดินทางเล่าเรื่อง” ค าสัมผัสคือ ker-ker เป็นต้น 
       การตั้งช่ือเพจโดยใช้ค าสัมผัสที่เน้นเสียงคล้องจองเป็นการตั้ง
ช่ือเพจเพื่อให้จดจ าง่ายและท าให้เกิดเสียงที่ไพเราะขณะอ่าน โดย
ไม่เน้นความถูกต้องของฉันทลักษณ์และมีการผสมผสานระหว่าง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างลงตัว  
 
4.1.5 การดัดแปลงค า 
         การตั้งช่ือเพจโดยการดัดแปลงค าคือการตัดค า เพิ่มค า และ
ใช้ค าที่เสียงใกล้เคียงกับค าเดิม โดยมักจะเลียนแบบวลีหรือประโยค
ที่ใช้เป็นที่รู้จักและคุ้นเคย การตั้งช่ือเพจโดยการดัดแปลงค าพบ
จ านวน 29 ช่ือ จาก 250 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 11.6 ตัวอย่าง “เพจ
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อายุน้อย 100 ประเทศ” ดัดแปลงมาจาก “อายุน้อย 100 ล้าน” 
จากตัวอย่าง มีการตัดค าและเพิ่มค า โดยตัดค าว่า “ล้าน” และเพิ่ม
ค าว่า “ประเทศ” เข้าไป การดัดแปลค าในลักษณะนี้ท าให้ช่ือเพจน้ี
มีความหมายไปในทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น “อายุน้อย 100 
ล้าน” เกิดจาก จากการพูดถึงบุคคลที่มีความร่ ารวยในช่วงอายุที่ยัง
ไม่มาก นอกจากนี้ยังมีรายการอายุน้อย 100 ล้านออกอากาศทาง
ช่อง เวิร์คพอยท์อีกด้วย  ดังนั้น “เพจท่องเที่ยวอายุน้อย 100 
ประเทศ” จึงเป็นการตั้งช่ือเพจที่เปรียบให้เห็นถึงการเดินทาง
ท่องเที่ยวของบุคคลที่มีอายุไม่มากแต่ได้เดินทางมาแล้วกว่า 100 
ประเทศ    
         ตัวอย่าง “เพจลาพักเที่ยว” ดัดแปลงจาก “ลาพักผ่อน” 
จากตัวอย่าง มีการตัดค าและเพิ่มค า โดยตัดค าว่า “พักผ่อน” และ
เพิ่มค าว่า “พักเที่ยว” เข้าไป  ลาพักผ่อน หรือลาพักร้อน เป็นค าที่
ใช้ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง มีความหมายไปในทางขอหยุดพัก
การท างานช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อกระท าสิ่งหน่ึง การดัดแปลงค าว่า 
“พักผ่อน” เป็นค าว่า “พักเที่ยว” ท าให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้
อย่างชัดเจนเนื่องจากความหมายของช่ือเพจมีลักษณะที่แคบลง 
ระบุอย่างชัดเจนว่าการขอหยุดพักการท างานช่วงระยะเวลาหนึ่งนั้น
เพื่อไปเที่ยว ซึ่งสื่อความหมายตรงกว่าลักษณะเดิมที่มีความหมาย
ค่อนข้างกว้าง 
           จากการวิจัยพบว่าการดัดแปลงค าในวลีหรือประโยคที่พบ
นั้นมักจะมีความหมายไปในแนวเดียวกัน ไม่ต่างไปจากวลีหรือ
ประโยคเดิมนัก การตั้งช่ือเพจโดยการดัดแปลงค าในวลีหรือ
ประโยคที่เป็นที่รู้จักดีอยู่แล้วนั้นเป็นการท าให้ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก
สามารถเข้าถึงและเข้าใจช่ือเพจได้โดยง่าย เนื่องจากเป็นวลีหรือ
ประโยคที่คุ้นชิน  
 
4.1.6 การใช้พยัญชนะภาษาอังกฤษ 
           การใช้พยัญชนะภาษาอังกฤษมาเขียนเป็นค าอ่านไทย คือ 
การใช้พยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษมาเขียนเป็นค าอ่าน
ภาษาไทย มีความหมายในภาษาไทย แต่ไม่มีความหมายใน
ภาษาอังกฤษ จากการวิจัยพบว่าการใช้พยัญชนะภาษาอังกฤษเป็น
ค าอ่านไทยมีจ านวน 11 ช่ือ จาก 250 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 4.4 ดัง
ตัวอย่าง ดังนี ้“เพจPainaidii” ค าอ่านไทย ไปไหนดี, “เพจpai kub 
krai” ค าอ่านไทย ไปกับใคร, “เพจPaiGunNa” ค าอ่านไทย ไปกัน
นะ, “เพจเที่ยวประสาgu” ค าอ่านไทย เที่ยวประสากู, “เพจ
Pueanry” ค าอ่านไทย เพื่อนรี่ เป็นต้น 
             การตั้งช่ือเพจโดยใช้พยัญชนะภาษาอังกฤษเขียนเป็น
อ่านค าไทย เป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้เพจและสร้างภาพจ าให้กับ
ผู้อ่าน เนื่องจากช่ือเพจมีความแปลกใหม่ สะดุดตาและช่ือเพจไม่ซ้ า
กับเพจท่องเที่ยวอ่ืน ๆ 
 
4.2 มโนทัศน์การท่องเท่ียวจากชื่อเพจท่องเท่ียวในเฟซบุ๊ก 
      จากการศึกษาการใช้ภาษาในการตั้งช่ือเพจท่องเที่ยวใน เฟ
ซบุ๊ก แสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์การท่องเที่ยวจากช่ือเพจ พบมโน

ทัศน์ทั้งหมด 6 มโนทัศน์ ได้แก่ 1. มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นการ
เสริมสร้างตัวตนและเพิ่มการเป็นท่ีจดจ า 2. มโนทัศน์การท่องเที่ยว
เป็นสิ่งเสพติด 3. มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นการแสวงหาสิ่งใหม่ 4. 
มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่าย  5. มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็น
การสร้างเสริมความสัมพันธ์กับคนใกล้ ชิด   6. มโนทัศน์การ
ท่องเที่ยวคือการหลีกหนี  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.2.1 มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นการเสริมสร้างตัวตนและเพ่ิม
การเป็นที่จดจ า 
       การตั้งช่ือเพจที่สะท้อนมโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็น  การ
เสริมสร้างตัวตนและเพิ่มการเป็นที่จดจ าพบจ านวนมากที่สุด โดย
มโนทัศน์นี้สะท้อนมาจากช่ือเพจที่ มักบอกลักษณะเด่นหรือ
ความชอบส่วนตัวของเจ้าของเพจ หากเจ้าของเพจนิยมการถ่ายรูป 
ช่ือเพจมักจะมีค าที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป เช่น เพจเที่ยวผ่านเลนส์
, เพจตากล้องท่องเที่ยว, เพจสะพายกล้องท่องเที่ยวกับมาเรีย ณ 
ไกลบ้าน เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็บอกรูปแบบของการท่องเที่ยวที่
ตนเองชอบหรือถนัด เช่น เพจเที่ยวแบบกรู, เพจเที่ยวประสาgu, 
เพจลุงเด้งป้าไก่กินเที่ยวทั่วโลก เป็นต้น รวมถึงมีการน าช่ือของ
ตนเองหรืออาชีพมาร่วมตั้งช่ือเพจ เช่น เพจนายมด, เพจเที่ยวกับ
หมี, เพจวิศวะพาเที่ยว, เพจเภพาเที่ยว (เภ ย่อมาจาก เภสัชกร), 
เพจเที่ยวแบบมนุษย์เงินเดือน, เพจหมอ ๆ ตะลุยโลก เป็นต้น การ
ตั้งช่ือ ในลักษณะนี้เป็นการเสริมสร้างตัวตนและต้องการเพิ่มการ
เป็นที่จดจ า สอดคล้องกับทัศนะของธัญพิมล เทพไกรวัล [2] ที่
กล่าวว่าการน าเอาลักษณะทางกายภาพและลักษณะนิสัยมาใช้ใน  
การตั้งช่ือเฟซบุ๊กเพื่อแสดงความเป็นตัวตนให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่าตนเอง
เป็นเช่นนั้น ท้ังนี้ยังเพื่อให้ผู้อื่นยอมรับและสามารถจดจ าตนเองได้ 
 
4.2.2 มโนทัศน์การท่องเท่ียวเป็นสิ่งเสพติด  
           มโนทัศน์นี้พบรองลงมาเป็นอันดับ 2 โดยสะท้อนจากช่ือ
เพจที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อได้ออกไปท่องเที่ยวแล้ว นักท่องเที่ยวจะมี
ความต้องการออกไปท่องเที่ยวอีกและความต้องการจะมากขึ้นเรื่อย 
ๆ เนื่องจากเสพติดความสุข ความตื่นเต้น หรือความรู้สึกพึงพอใจที่
ได้ท่องเที่ยว จนไม่สามารถห้ามตัวเองไม่ให้ออกไปเที่ยวได้ 
ตัวอย่างเช่น เพจเที่ยวจนไม่มีจะแดก, เพจเที่ยววัวตายควายล้ม, 
เพจเที่ยวจนเสียสติ, เพจชีวิตติดเที่ยว, เพจเที่ยวจนแม่ด่า เป็นต้น 
จากช่ือเพจที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น มีค าที่บ่งบอกถึงการเสพติดการ
ท่องเที่ยวโดยไม่สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะได้ 
เช่น ไม่มีจะแดก, เสียสติ, วัวตายความล้ม, จนแม่ด่า เป็นต้น การ
ตั้งช่ือเพจในลักษณะนี้บ่งบอกถึงความถี่ในการท่องเที่ยวที่มากเกิน
กว่าปกติและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  
 
4.2.3 มโนทัศน์การท่องเท่ียวเป็นการแสวงหาสิ่งใหม่  
        มโนทัศน์นี้สะท้อนจากช่ือเพจที่แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยว
คือการหลงทางไปเจอสิ่งต่าง ๆ โดยมิได้มีการวางแผน เป็นการเปิด
ประสบการณ์ใหม่ เรียนรู้มุมมองใหม่จากสถานท่ีที่ไมเ่คยรูจ้ัก สัมผสั
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ความรู้สึกแปลกใหม่ ไม่คุ้นเคยเช่น เพจคนหลงทาง, เพจอาสาพา
ไปหลง, เพจหลงไปด้วยกัน, เพจพากันหลง : The Lost Wolves 
เป็นต้น การตั้งช่ือในลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นว่า การท่องเที่ยวโดย
การหลงทางท าให้ได้รับความรู้สึกตื่นตาตื่นใจ ความแปลก
ประหลาด ได้สัมผัสกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง จึงสะท้อนมโนทัศน์ว่า
การท่องเที่ยวเป็นการแสวงหาสิ่งใหม่ 
 
4.2.4 มโนทัศน์การท่องเท่ียวเป็นเร่ืองง่าย   
        มโนทัศน์นี้สะท้อนจากช่ือเพจท่ีแสดงให้เห็นว่า การท่องเที่ยว
เป็นเรื่องที่ง่าย คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ สามารถไปเที่ยวได้ 
ตัวอย่างเช่น เพจอยากไปก็ไป, เพจตัวคนเดียวก็เที่ยวได้, เพจอายุ
น้อย 100 ประเทศ, เพจพาเที่ยวแบบง่าย ๆ by mukura,  เพจ
Chill Journey :: เที่ยวอย่างชิว เป็นต้น หรือหากมีงบประมาณ
จ ากัดก็สามารถไปเที่ยวได้ เช่น เพจไม่กี่บาท, เพจตังค์นิดเดียวก็
เที่ยวได้, เพจงบน้อยค่อยค่อยเที่ยว เป็นต้น 
 
4.2.5 มโนทัศน์การท่องเท่ียวเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับ
คนใกล้ชิด   
        มโนทัศน์นี้สะท้อนจากช่ือเพจท่ีแสดงให้เห็นว่า การท่องเที่ยว
เป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ  ์กับคนใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก 
เพื่อน หรือครอบครัว ยกตัวอย่าง เช่น เพจแฟนพาเที่ยว, เพจไปกับ
แฟน 77 จังหวัด, เพจเที่ยวเป็นคู่ ,  เพจคู่ซี้ตะลอนโลก, เพจ
2Madames.com เที่ยวและไลฟ์สไตลแ์บบครอบครัว เป็นต้น การ
ท่องเที่ยวเป็นการได้ใช้ระยะเวลาหนึ่งด้วยกันได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้
ผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน จึงท าให้เกิดมโนทัศน์ที่สะท้อน
ว่าการท่องเที่ยวสร้างความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด 
 
4.2.6 มโนทัศน์การท่องเท่ียวคือการหลีกหนี   
        มโนทัศน์นี้สะท้อนจากช่ือเพจที่แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยว
เป็นหลีกหนีจากชีวิตประจ าวัน จากงานประจ า หรือจากวิถีชีวิตเดิม 
ๆ ยกตัวอย่างเช่น เพจลาพักเที่ยว, เพจGet out อย่างนีต้้องลาออก
, เพจหนีนายไป Journey,  เพจเที่ยวให้สุดหยุดที่ลาออก, เพจหนี
ออกจากบ้าน, เพจหนีงานไปเที่ยว, เพจเที่ยวจนวันลาหมด เป็นต้น 
จากตัวอย่างพบว่ามีการใช้ค าที่มีความหมายในท านองหลีกหนีจาก
เจ้านาย หลีกหนีงานประจ า หลีกหนีบ้านของตน เป็นต้น การหลีก
หนีนั้นมิ ได้ เป็นการหลีกหนีตลอดไป แต่ เป็นการหลีกหนีใน
ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลีกหนีเพื่อไป
พักผ่อนจากความเครียดในชีวิตประจ าวัน เมื่อครบระยะเวลาหนึ่ง
แล้ว จึงกลับมาสู่วิถีชีวิตเดิม การตั้งช่ือในลักษณะนี้จึงสะท้อนให้
เห็นว่าการท่องเที่ยวคือการหลีกหนี   
 
 
 
 
 

5. สรุปและอภิปรายผล 
         งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ภาษาและ มโน
ทัศน์การท่องเที่ยวจากช่ือเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก จากการศึกษา
พบว่า 
         ผลการศึกษาด้านการใช้ภาษามี 6 ลักษณะ ได้แก่  1. การ
ใช้ค าที่มีความหมายโดยตรง การใช้ภาษาในลักษณะนี้มักใช้ค าว่า 
เที่ยว, ท่องเที่ยว, Trip, Travel ฯลฯ ซึ่งเป็นค าที่หมายถึงการ
ท่องเที่ยวโดยตรง 2. การใช้ค าบอกลักษณะการใช้ภาษาในลักษณะ
นี้พบการใช้ค าบอกลักษณะ 2 ลักษณะ ได้แก่ ค าบอกลักษณะ
จ านวนบุคคล และค าบอกลักษณะความถี่ในการท่องเที่ยว 3. การ
ใช้ค าที่มีความหมายโดยนัยค าที่นิยมน ามาตั้งช่ือมักเป็นค าที่
เกี่ยวข้องกับ การถ่ายรูป, การหลงทาง, การหลีกหนี, การเดินทาง 
ซึ่งค าเหล่านี้ต้องอาศัยการตีความเช่ือมโยงของผู้อ่าน 4. การใช้ค า
สัมผัส พบ 3 ลักษณะ ได้แก่ ค าไทยสัมผัสกับค าไทย, ค าไทยสัมผัส
กับค าภาษาอังกฤษ, ค าภาษาอังกฤษสัมผัสกับค าภาษาอังกฤษ         
5. การดัดแปลงค า 6. การใช้พยัญชนะภาษาอังกฤษ 
        การตั้งช่ือเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊กมีส่วนในการติดตามและกด
ถูกใจเพจของผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก ในปัจจุบันนี้เฟซบุ๊กมีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น การติดตามข่าวสาร ค้นหา
ข้อมูล หรือแม้กระทั่งการใช้งานเฟซบุ๊กในช่วงเวลาว่างของวันกลาย
มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของเราโดยไม่รู้ตัว ความนิยม
ของเพจมักส่งผลให้เพจมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนจากเฟซบุ๊กและ
ได้รับค่าโฆษณาสินค้าต่าง ๆ ผ่านเพจท่องเที่ยวของตน ดังนั้นผู้ผลิต
จึงต้องหากลวิธีที่ท าให้เพจของตนได้รับความนิยม ซึ่งช่ือเพจก็เป็น
ปัจจัยอันดับต้นที่ท าให้ผู้อ่านตัดสินใจติดตามเพจ การตั้งช่ือเพจ
ท่องเที่ยวจึงต้องพยายามตั้งช่ือให้มีความน่าสนใจ ใช้ค าที่สามารถ
แทนแนวคิดส าคัญที่ต้องการเสนอ เพื่อดึงดูดความสนใจจาก
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก 
           ผลการศึกษาด้านมโนทัศน์การท่องเที่ยวพบ  6 มโนทัศน์ 
ได้แก่ 1. มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นการเสริมสร้างตัวตนและเพิ่ม
การเป็นที่จดจ า 2. มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นสิ่งเสพติด 3. มโน
ทัศน์การท่องเที่ยวเป็นการแสวงหาสิ่ งใหม่  4. มโนทัศน์การ
ท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่าย 5. มโนทัศน์  การท่องเที่ยวเป็นการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด  6. มโนทัศน์การท่องเที่ยวคือการ
หลีกหนี   
          จากการศึกษาการใช้ภาษาในการตั้งช่ือเพจท่องเที่ยว
ในเฟซบุ๊ก ท าให้เห็นว่าช่ือเพจท่องเที่ยวสามารถสะท้อนให้เห็นมโน
ทัศน์ของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน สอดคล้องกับทัศนะของอวยพร 
พานิช [7] ที่กล่าวถึงการตั้งช่ือเกี่ยวข้องกับความคิดดังนี้ การตั้งช่ือ
เป็นการรวมมโนทัศน์อันกว้างไกลตามหลักความคิดที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมความเช่ือและวัฒนธรรมการใช้ภาษา จากทัศนะข้างต้น
จึงกล่าวได้ว่าการใช้ภาษาผ่านการตั้งช่ือเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊กมี
ความเกี่ยวโยงกันในเรื่องการสะท้อนซึ่งกันและกันระหว่างภาษากับ
สังคม มโนทัศน์ที่เด่นชัดจากการตั้งช่ือเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊กคือ
การมองว่าการท่องเที่ยวเป็นการเสริมสร้างตัวตนและเพิ่มการเป็นที่
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จดจ า เนื่องจากมีการใช้ค าที่บอกลักษณะความเป็นตัวตนของ
เจ้าของเพจ เช่น การใช้ช่ือตนเองร่วมกับการตั้งช่ือเพจ ใช้ค าบอก
อาชีพของตน บอกลักษณะความชอบของตน เป็นต้น ซึ่งการใช้
ภาษาลักษณะนี้แสดงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลสะท้อนให้เห็น       
ความต้องการการเสริมสร้างตัวตนและเพิ่มการเป็นที่จดจ า       อีก
ทั้งยังพบมโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นสิ่งเสพติด เนื่องจากพบการใช้
ค าในลักษณะที่ไม่สามารถควบคุมตนเองให้ เที่ยวในระดับที่
เหมาะสมได้ เนื่องจากเสพติดความรู้สึกขณะที่ได้ออกไปท่องเที่ยว
ซึ่งสอดคล้องกับการเกิดรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จ านวนกว่า 1,824,042.35 ล้านบาท (Ministry of Tourism and 
Sports,2018) [9] และมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นทุกปี นอกจากนี้ยังมี
การใช้ค าที่สะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นการแสวงหาสิ่งใหม่
จากการหลงทาง การไม่ต้องวางแผนการท่องเที่ยว เมื่อต้องการไป
ท่องเที่ยวก็สามารถไปได้เลยทันที เนื่องจากมีมโนทัศน์ว่าการ
ท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่าย คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกฐานะ
สามารถไปเที่ยวได้ เช่น เพจคนเดียวก็เที่ยวได้, เพจอยากไปก็ไป, 
เพจไม่กี่บาท เป็นต้น อีกทั้งยังมีการใช้ค าที่แสดงถึงความสัมพันธ์ 
อาทิ คนรัก เพื่อน ครอบครัว ในการตั้งช่ือเพจ สะท้อนให้เห็นมโน
ทัศน์ การท่องเที่ยวเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด 
เนื่องจากการได้ออกไปท่องเที่ยวด้วยกันในสถานที่แปลกใหม่ ได้
เรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกันในระยะเวลาหนึ่งย่อมท าให้ได้
แลกเปลี่ยนความคิด พูดคุยท าความเข้าใจมุมมองของแต่ละคนมาก
ยิ่งขึ้น เป็นโอกาสให้คู่รัก เพื่อน หรือคนในครอบครัวได้เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังที่บทบรรณาธิการ วารสารรูสมิแล 
[4] ได้กล่าวถึงความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลก าหนดเวลาว่างเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่วาง
เอาไว้ หลังจากนั้นท ากิจกรรมต่าง ๆ ในสถานท่ีนั้น จากนั้นเมื่อครบ
เวลาที่ก าหนดก็เดินทางกลับบ้าน เมื่อเวลาผ่านไปก็ระลึกถึงการ
ท่องเที่ยวที่ผ่านการย้อนทวนความทรงจ า การใช้ค าที่สะท้อนถึง
การหลีกหนีก็ได้รับความนิยมในการน ามาตั้งช่ือเพจท่องเที่ยว
เช่นเดียวกัน สอดคล้องกับทัศนะของวรภัทร์ ธรรมเกรียงไกร [6] ที่
ได้กล่าวว่าหนึ่งในแรงจูงใจของการท่องเที่ยวของมนุษย์คือความ
ต้องการหลีกหนี พักผ่อน และผ่อนคลายจากงานประจ าหรือ
ความเครียดในชีวิตประจ าวัน ตัวอย่างเช่น เพจลาพักเที่ยว, เพจ
Get out อย่างนี้ต้องลาออก, เพจหนีนายไป Journey, เพจเที่ยวให้
สุดหยุดที่ลาออก เป็นต้น การใช้ภาษาลักษณะนี้จึงสะท้อนให้เห็น
มโนทัศน์ท่องเที่ยวคือการหลีกหน ี การศึกษาการใช้ภาษาตั้งช่ือเพจ
ท่องเที่ยวในเฟซบุ๊กนี ้ท าให้ทราบลักษณะการใช้ภาษาไทยและมโน
ทัศน์การท่องเที่ยวในปัจจุบันของคนไทย อันจะน าไปสู่การเป็น
ฐานข้อมูลในการศึกษาการใช้ภาษาในลักษณะต่าง ๆ และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการรวบรวมผลของงานวิจัยภายใต้แผนงานบูรณาการศาสตร์กราฟิกดีไซน์ร่วมกับกระบวนการจ าหน่ายและโฆษณา
สินค้าชุมชนด้วยการสร้างอัตลักษณ์สินค้า, การใช้เทคโนโลยีภาพเสมือน, สื่อดิจิทัลมีเดีย และการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยในการ
จ าหน่ายและโฆษณาสินค้าชุมชนของศูนย์เรียนรู้ชุมชน โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนาจังหวัดเชียงราย ภายใต้การด าเนินงานวิจัยจ านวน 
4 โครงการย่อย ด้วยการส ารวจความพึงพอใจประชาชนที่ใช้บริการ 100 คน และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มข้อมูลได้จ านวน 80 คน   
ผลการส ารวจ พบว่า งานวิจัยที่ 1 การปรับปรุงอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมีระดับความพึงพอใจปานกลาง (x̄=3.31, S.D.=1.03) งานวิจัยท่ี 2 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการของท้องถิ่นมีระดับความพึงพอใจมาก (x̄=4.02, S.D.=0.95) งานวิจัยที่ 3 
การสร้างสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมีระดับความพึงพอใจมาก (x̄=4.08, S.D.=0.85) และงานวิจัยที่ 4 เป็นวัดผลของโฆษณาสินค้าชุมชน
ผ่านสื่อออนไลน์มีระดับความพึงพอใจมาก (x̄=4.15, S.D.=0.78) ตามล าดับ ซึ่งกระบวนการสุดท้ายของงานวิจัย ทีมวิจัยได้ด าเนินกิจกรรม  
คืนความรู้ และส่งมอบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์สินค้า พร้อมสื่อดิจิทัลมีเดียให้แก่ชุมชน เพื่อให้ผลผลิตของงานวิจัยใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับการ
จ าหน่ายและเป็นสื่อโฆษณาสินค้าในโลกออนไลน์ต่อไป  

  
ค าส าคัญ: บูรณาการศาสตร์, กราฟิกดีไซน์, สินค้าชุมชน, จ าหน่าย, 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. 
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1. บทน า 
 จากอดีตด้วยพื้นฐานโครงการ “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็น
โครงการที่ให้ประชาชน ยกระดับรายได้และมาตรฐานความเป็นอยู่
ของประชาชนให้พึ่งตนเองและเป็นต าบลที่เข้มแข็ง [1,2] และใน
ปัจจุบัน แผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน [4] จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยังคงเน้นประเด็นหลัก คือการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์, การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีนโยบายโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ หรือ “1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย” เพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน แก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบตรงจุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในปี 2562 เรื่อง
การศึกษาความพร้อมและความต้องการพัฒนาจังหวัดเชียงรายโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ[5] ที่พบว่า
ประชาชนเชียงรายให้ความสนใจเดี่ยวกับภาคด้านบริการภาคธุรกิจ 
ใน 3 ประเด็นหลักคือ การสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน, การสนับสนุนทักษะความรู้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
การสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ 
 โปรแกรมวิชากราฟิกดี ไซน์  ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหน่วยงาน
ระดับสาขาวิชาฯ ท าการจัดการเรียนการสอนและให้ความรู้
ประชาชนเกี่ยวกับการผลิตสื่อดิจิทัลและกราฟิกดีไซน์ มีการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนด้วยศาสตร์และความรู้ของสาขาวิชาฯ และได้
ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสื่อและสินค้าตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
[6] จึงได้เกิดภารกิจในการด าเนินการบูรณาการศาสตร์กราฟิก
ดีไซน์เพื่อเข้ามาช่วยเหลือสินค้าชุมชนกลุ่มโอทอปในด้านการ
จ าหน่ายและโฆษณา ให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดการค้า ตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 
2561 – 2564. ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ
เชิงสุขภาพ [3] 
 โดยทั่วไปสินค้าโอทอปของจังหวัดเชียงรายจะเป็นกลุ่มสินค้าที่
มีความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา มีการผสมผสานศิลปวัฒนธรรม 
เช่น การแต่ งกาย อาหาร วิถีการด ารงชีวิต  ลงในตัวสินค้ า 
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา “โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา” 
ตั้งอยู่ที่ต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์รวมภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์สืบสานศาสตร์ล้านนา เผยแพร่
ความรู้วิชาแพทย์ทางเลือก และนอกจากนั้นยังเป็นศูนย์พัฒนา
อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้แก่คนในชุมชน โดยมีพระเมธาวินทร์ 
แสนธิ เป็นผู้ฝึกสอนแก่ประชาชนท่ีสนใจ โฮงฮอมผญ๋า ได้เริ่มมีการ
ผลิตสินค้าจัดจ าหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจด้านสุขภาพ และบริการ
บ าบัดรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรแบบล้านนา เช่น ชะเอม เถา
เอ็นอ่อน ฝางเสน ก าแพงเจ็ดช้ัน ฯลฯ  

 ทั้งนี้ ทีมนักวิจัยพิจารณาถึง (1) จุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการของโฮงฮอมผญ๋า พบว่า (1.1) ลักษณะของโฮงฮอมผญ๋าบน
พื้นฐานความเป็นวัฒนธรรมล้านนา และสินค้ากลุ่มออร์แกนิค      
มีศูนย์การเรียนรู้ และการรวบรวมความรู้ ท าให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความสนใจและเชื่อมั่น, (1.2) การบริการนวดบ าบัดมีผู้มารับบริการ
จ านวนมากด้วยคุณภาพของทักษะวิชาการนวดบ าบัด ตลอดจน
คุณภาพสินค้ายาสมุนไพรที่มีคุณภาพในการบรรเทา/รักษาอาการ
ปวดเมื่อย, (2) จุดอ่อนด้านผลิตภัณฑ์และบริการของโฮงฮอมผญ๋า 
พบว่า ผลิตภัณฑ์และบริการยังขาดอัตลักษณ์ ด้านความสวยงาม 
โดดเด่น และ (3) โอกาสด้านผลิตภัณฑ์และบริการ คือ (3.1) มี
ความพร้อมของคนชุมชนที่มีเครือข่ายและความร่วมมือกัน (3.2) 
ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนมีความน่าเช่ือถือ และ (3.3) 
ผลิตภัณฑ์ของโฮงฮอมผญ๋าเน้นลูกค้ากลุ่มวัยท างานและผู้สูงวัย 
 ด้วยวิเคราะห์ปัจจัยข้างต้น  จึงเป็นแนวทางในการเข้าสู่
กระบวนการแก้ปัญหาอัตลักษณ์ของสินค้าในด้านความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์ และการสร้างสื่อบรชาสัมพันธ์บทพื้นฐานงาน
กราฟิกดีไซน์ ด้วยการพัฒนาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้สินค้ามี
ความสวยงาม โดดเด่น น่าใช้ น่าจดจ า และการน าเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อการสนับสนุนการโฆษณาสินค้า โดยคาดหวังว่างานวิจัยจะ
สามารถท าให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และเพิ่มปริมาณยอดขายได้  
 
2. วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 2.1 เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าให้เหมาะสมตามอัตลักษณ์ 
 2.2 เพื่อน าเทคโนโลยีเสมือนจริงใช้งานร่วมกับสินค้าและบริการ 
 2.3 เพื่อสร้างสื่อมัลติมีเดียส าหรับการโฆษณาสินค้า 
 2.4 เพื่อวัดผลการโฆษณาสินค้าชุมชนผ่านสื่อออนไลน์ 
 
3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
3.1 ประชากรศึกษา 
 3.1.1 ประชากร ประชาชนทั่วไป ท่ีเคยใช้บริการของ ฮอมผญ๋า 
โฮงยาหมอเมืองล้านนา ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบลนางแล อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย อายุระหว่าง 15 ปี – 80 ปี จ านวน 100 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จ านวน 80 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอ ิญจากประชากร 100 คน ก าหนดขนาดของกลุ ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.2.1 แบบส ารวจการใช้บริการฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมือง
ล้านนา ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
 3.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบด้วย 
  - แบบสอบถามความพึงพอใจการปรับปรุงอัตลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
  - แบบสอบถามความพึงพอใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ภาพเสมือนร่วมกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
  - แบบสอบถามความพึงพอใจสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
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  - แบบสอบถามความพึงพอใจการวัดผลสื่อโชเชียลเพื่อ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
 3.2.3 นวัตกรรม ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ 1 บรรจุภัณฑ์สินค้า ฉลาก และโลโก้ ซึ่งได้ท าการ
พัฒนาปรับปรุงกลุ่มของบรรจุภัณฑ์ จากรูปแบบเดิมที่เป็นขวดขนาด
ใหญ่ โลโก้สินค้าจดจ าและเข้าใจได้ยาก มีการออกแบบใช้ขวดบรรจุ
ภัณฑ์ให้เหมาะสมแก่การพกพา ออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ โดย
ดึงอัตลักษณ์ของสถานประการให้เห็นอย่างชัดเจน ดังรูปภาพที่ 1 
 
 

 
 

 การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และรูปลักษณ์ 
 
รูปที ่1 การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สินค้า ฉลาก และโลโก้สินค้า 
 
 ส่วนที่ 2 แอพลิเคชันภาพเสมือนร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่ง
ได้จัดท าดิจิทัลมีเดียเสมือนจริงร่วมกับสถานที่โดยท าการถ่ายภาพ 
360 องศาในพื้นที่ ๆ เป็นจุดน่าสนใจ และมีแผนที่จ าลองสถานที่
พร้อมทั้งแสดงกิจกรรมการให้บริการนวดร่วมกับผลิตภัณฑ์ยา
สมุนไพรให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยว เข้ามาใช้แอบพลิเคชันเพื่อเข้า
เยี่ยมชมบรรยายการ และเรียนรู้วัฒนธรรมแบบเสมือนจริง ดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2 แอบพลิเคชันผ่านเว็บ https://scit.crru.ac.th/webvr/hpy/ 
 ส่วนที่ 3 ภาพถ่ายดิจิทัล และสื่อมีเดียเคลื่อนไหว จัดท าภาพ
ถ่ายภาพสินค้าในรูปแบบต่างๆ และใช้เทคนิคการถ่ายภาพ ตอลอด
จนการวางองค์ประกอบศิลป์ เพื่อท าการเผยแพร่ในสื่อโซเชียล และ
มอบให้กับสถานประกอบการในการประยุกต์น าไปใช้งานในการท า

แผ่นพับ โปสเตอร์ โปสการ์ด หรือ ใช้ส าหรับจัดท าสื่อเพื่อการ
น าเสนอสินค้า นอกจากนั้นได้มีการน าภาพถ่ายมาประยุกต์เป็น
ภาพเคลื่อนไหว และจัดท าวิดีโอสั้น เพื่อใช้ส าหรับโฆษณาสินค้า
ผ่านเว็บไซต์และสื่อโซเชียลต่างๆ ดังรูปที่ 3 และรูปท่ี 4  
 

 
 

รูปที ่3 ภาพถ่ายดิจิทัลสินค้า 
 

 
 

รูปที ่4 ภาพเคลื่อนไหวส าหรับการโฆษณาสินค้าในระบบออนไลน์ 
 
3.3 กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดของการการท าวิจัยบูรณาการศาสตร์กราฟิกดีไซน์
ร่ วมกับกระบวนการจ าหน่ ายและโฆษณ าสินค้ า ชุมชน  มี
องค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน ดังรูปที่ 5 โดยอธิบายรายละเอียด
อธิบายดังนีค้ือ  
 ส่วนที่ 1 การศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ได้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการยังขาดซึ่งอัตลักษณ์ ด้านความสวยงาม 
โดดเด่น และน่าใช้สอย ตลอดจนจ านวนและความหลากหลายของ   
สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีจ านวนน้อย 
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รูปที ่5 กรอบแนวคิดและขั้นตอนการด าเนินงาน  

 
 ส่วนที่ 2 บูรณาการศาสตร์กราฟิกดีไซน์ร่วมกับการปรับปรุง
และผลักดันสินค้าและบริการรองรับกับความต้องการของตลาด  
และการโฆษณาในโลกยุคปัจจุบัน โดยจะท าการปรับปรุงอัตลักษณ์
ของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมส าหรับการใช้งาน และการตลาด ท า
การพัฒนาสื่อมีเดียในการน าเสนอและประชาสัมพันธ์ และผลิตสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อรองรับกับการใช้งานท่ีหลากหลาย 
 ส่วนท่ี 3 การวัดผลของการวิจัยด้วยการวัดผลความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการในกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน ซึ่งประกอบด้วย
การวัดผลความพึงพอใจทั้ง 4 งานวิจัย คือ การปรับปรุงอัตลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการของท้องถิ่น, การสร้างสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และวัดผลของโฆษณาสินค้าชุมชนผ่านสื่อออนไลน์ 
 ในส่วนขั้นตอนการด าเนินการได้มีการวางแผนในช่วงกรอบ
ระยะเวลาดังรูปที่ 5 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1) การวางแผน ได้ประชุมวางส ารวจและเก็บข้อมูลการใช้
บริการฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  และ
จัดเก็บข้อมูล ซึ่งได้การผลสรุปความต้องการ และทัศนคติของ
ผู้รับบริการต่อผลิตภัณฑ์และบริการของท้องถิ่น โดยใช้ระยะเวลา
ในการด าเนินการ 1 เดือน 
 2) การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นกระบวนการปรับปรุง
และพัฒนา โดยใช้ข้อมูลที่ท าการส ารวจมาวิเคราะห์ผล เป็น
เป้าหมายส าหรับสร้าง 
 - การปรับปรุงและพัฒนาอัตลักษณ์ของสินค้า คือ กลุ่มของ
บรรจุภัณฑ์สินค้า ได้แก่ ฉลาก แบรนด์ บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้ม เป็นต้น   
 - การพัฒนาแอพลิเคชันการโฆษณาจากเทคโนโลยีความจริง
เสมือน ให้รู้สถานท่ี ข้อมูล และลักษณ์ของการให้บริการ 

 - การสร้างและพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เช่น 
ภาพถ่าย โปสเตอร์ออนไลน์ คลิปวีดีโอสั้น เป็นต้น 
 3) ช่องทางสื่อโชเชียลมีเดียส าหรับการโฆษณา โดยท าการ
ทดลองประชาสัมพันธ์ และวัดผลจากความพึงพอใจของผู้ที่ได้พบ
เห็นจากช่องทางออนไลน์  
 4) การตรวจสอบผล การจัดเก็บข้อมูลหลังการด าเนิน ซึ่งได้การ
ผลสรุปความต้องการ และทัศนคติของผู้รับบริการ 
 
3.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มากลั่นกรองแยกเยอะข้อมูล
ในรูปแบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นพื้นฐาน คือ 
การหาค่าเฉลี่ย (x̄)  การเฉลี่ยเบี่ยงแบน (S.D.) การเรียงล าดับ
ข้อมูลมาก/น้อย เป็นต้น และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับของลิเคิร์ทสเกล ซึ่งมีเกณฑ์ตามตารางที่ 1 เกณฑ์การให้
คะแนนและเกณฑ์การประเมินการค่าเฉลี่ย ต่อจากนั้นจะน าค่าที่ได้
กรอกเข้าสู่โปรแกรมเอ็กเซลเพื่อใช้วิเคราะห์ค านวนผล และท า
รายงานสารสนเทศ 
 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การประเมินการค่าเฉลี่ย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด = 5  มากที่สุด 4.21 – 5.00 

มาก = 4  มาก 3.41 – 4.20 
ปานกลาง = 3  ปานกลาง 2.61 – 3.40 

น้อย = 2  น้อย 1.81 – 2.60 
น้อยที่สุด = 1  น้อยที่สุด 1.00 – 1.80 
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4. สรุปผลการวิจัย 
จากการวางแผนงานเพื่อส ารวจผู้ใช้บริการฮอมผญ๋า โฮง

ยาหมอเมืองล้านนา ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ซึ่งได้ข้อมูลการส ารวจดังน้ี 
ล าดับขั้นที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้บริการ และผลิตภัณฑ์ 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล 

1. ภูมิล าเนา ร้อยละ 
  คนในจังหวัดเชียงราย 79.00 
  คนต่างจังหวัด 21.00 

รวม 100.00 
2. เพศ ร้อยละ 

  ชาย 54.00 
  หญิง 46.00 

รวม 100.00 
3. อาย ุ ร้อยละ 

  ระหว่าง 20 – 40 ป ี 41.00 
  ระหว่าง 41 – 60 ป ี 34.00 
  ต่ ากว่า 20 ปี 13.00 
  60 ปขีึ้นไป 12.00 

รวม 100.00 
4. ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 

  ปริญญาตร ี 38.00 
  มัธยมตอนปลายหรืออนุปรญิญา 25.00 
  ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 19.00 
  ปริญญาโท 17.00 
  ปริญญาเอก 1.00 

รวม 100.00 
5. อาชีพ ร้อยละ 

  พนักงานบริษัท 17.00 
  รับจ้างท่ัวไป 17.00 
  เกษตรกร 16.00 
  อื่นๆ 15.00 
  รับราชการ 12.00 
  ว่างงาน 9.00 
  ค้าขาย 9.00 
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5.00 

รวม 100.00 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ร้อยละ 

  ระหว่าง 6,001 – 10,000 บาท  51.00 
  ระหว่าง 3,001 – 6,000 บาท 19.00 
  ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท 15.00 
  น้อยกว่า 3,000 บาท 12.00 
  มากกว่า 20,000 บาท 3.00 

รวม 100.00 
7. ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

  ผู้เข้าเยี่ยมชม ท่องเที่ยวหรือทัศนศึกษา  39.00 
  ผู้ซื้อผลติภณัฑ์สินค้าสมุนไพรประเภทยานวด 25.00 
  ผู้รับบริการด้านการนวดแผนโบราณ 23.00 
  อื่นๆ 8.00 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าโอทอป 3.00 
  เจ้าของหรือผู้ด าเนินการกิจการ 2.00 

รวม 100.00 
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลส ารวจเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน 
1. การรู้จักผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน  ร้อยละ 
การแนะน าและบอกต่อ  40.96 
ข่าวสารจากโทรทัศน ์ 28.83 
ข้อมูลจากสื่อประชาสมัพันธ์จังหวัด 19.68 
ข่าวสารจากอินเตอร์เนต็ 10.53 
ข่าวสารจากวิทย ุ 0.00 
*หมายเหต ุสามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ  
2. ปริมาณการเข้าใช้บริการ (ตอบเพียงข้อเดียว) ร้อยละ 
มาเป็นครั้งท่ี 2 39.00 
มาเป็นครั้งแรก 26.00 
มาเป็นครั้งคราว 25.00 
มาทุก 3 – 6 เดือน 8.00 
มาทุกเดือน 2.00 
มาทุกอาทิตย ์ 0.00 

รวม 100.00 
3. สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สร้างความประทับใจที่สุด ร้อยละ 
รับบริการ (นวด) 52.00 
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร 35.00 
เรียนรู้วิชาชีพ 13.00 

รวม 100.00 
4. สินค้าที่ได้ท าการเลือกซื้อ ร้อยละ 
ยาหม่อง  28.61 
น้ ายาท าความสะอาด 21.88 
ยาขับลม 13.74 
ไม่เคยซื้อ 13.60 
เครื่องว่านยาแช่ 11.78 
ลูกประคบ 8.70 
อื่นๆ เช่น กาแฟสมุนไพร, น้ ามันนวด... เป็นต้น 1.68 
ยาหม่อง  28.61 

รวม 100.00 
5. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เลือกซ้ือ ร้อยละ 
นวดบ าบัดคลายเส้น 28.04 
นวดประคบร้อน 21.00 
อบสมุนไพร 19.62 
ไม่เคยใช้บริการ 18.34 
นวดสมุนไพร 13.01 
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รวม 100.00 
6. พบเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ร้อยละ 
อื่นๆ ค าบอกเล่า มาตามเพื่อน ฯลฯ 29.03 
ไม่เคยพบเห็น 21.02 
ประชาสมัพันธ์ผ่านเฟสบุค 19.48 
ประชาสมัพันธ์ผ่านโปสเตอร ์ 11.13 
ประชาสมัพันธ์ผ่านไลน ์ 4.37 
ประชาสมัพันธ์โทรทัศน ์ 1.39 
ประชาสมัพันธ์ผ่านวิทย ุ 0.00 
*หมายเหต ุสามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ  
 

สรุปผลจากตารางที่ 1  และตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มลูกค้า
ส่วนมากเป็นคนในจังหวัดเชียงราย ประเภทกลุ่มผู้เข้าเยี่ยมชม 
ท่องเที่ยวหรือทัศนศึกษา อายรุะหว่าง 20 – 60 ปี มีอาชีพหลัก คือ 
พนักงานบริษัท รับจ้างทั่วไป และเกษตรกร ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน อยู่ระหว่าง 6,001 – 10,000 บาท ในส่วนด้านการเข้าใช้
บริการ ผู้ใช้บริการส่วนมากรู้จักผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน จาก
การแนะน าและบอกต่อ สอดคล้องกับการพบเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์
สินค้าและบริการ ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มการเข้าใช้บริการมากกว่า
หนึ่งครั้ง ซึ่งส่วนมากประทับใจบริการเรื่องการนวด คือ นวดบ าบัด
คลายเส้น และ นวดประคบร้อน หากซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร จะเป็น
กลุ่มของผลิตภัณฑ์ยาหม่อง และน้ ายาท าความสะอาด  

 
ล าดับขั้นที่ 2 การวัดผลนวัตกรรม 

จากข้อมูลข้างต้นจึงเป็นเข้าสู่กระบวนการของนวัตกรรม
คือ 1) การออกแบบกลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า ฉลาก และโลโก้ ของยา
หม่อง 2) การสร้างแอพลิเคชันภาพเสมือนร่วมกับผลิตภัณฑ์และ
บริการ คือ บรรยากาศของสถานที่ การนวดบ าบัดคลายเส้น และ
นวดประคบร้อน 3)  ผลิตภาพถ่ายดิจิทัล และสื่อมีเดียเคลื่อนไหว 
ของผลิตภัณฑ์และบริการ 
 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจการปรับเปลี่ยนและออกแบบกลุ่มบรรจุ
ภัณฑ์สินค้า ฉลาก และโลโก้ ของยาหม่อง 

รายการ x̄ S.D. ความพึง
พอใจ 

1. ผลิตภัณสินค้า ยาหม่อง    
1.1 ขนาดของสินค้า 3.20 0.95 ปานกลาง 
1.2 ราคาของสินคา้ 3.30 1.13 ปานกลาง 
1.3 สสีันของสินค้า 3.45 1.15 มาก 

ผลิตภัณฑ/์บริการสื่อถึงอัตลักษณ์ในด้านต่าง 
1. อัตลักษณ์โดยรวมต่อการเลือก
ซื้อเป็นของที่ระลึก 

3.80 1.06 มาก 

2. ด้านธรรมชาติของท้องถิ่น 3.75 1.07 มาก 
3. ด้านศิลปวัฒนธรรมลา้นนา 3.55 1.10 มาก 
4. ด้านวิจิตรศลิป ์ 3.35 1.19 มาก 

5. ด้านศาสนา 3.35 1.04 ปานกลาง 
6. ด้านความเชื่อ 3.10 0.91 ปานกลาง 
7. ด้านพิธีกรรม 3.30 1.13 ปานกลาง 
8. ด้านการท่องเที่ยว 3.25 0.91 ปานกลาง 
9. ด้านภาษาล้านนา 3.25 0.85 ปานกลาง 
10. ด้านศิลปหัตกรรม 3.20 1.40 ปานกลาง 
11. ด้านประเพณีส าคญั 3.15 1.09 ปานกลาง 
12. ด้านบุคลส าคัญของจังหวัด 2.95 1.00 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.31 1.03 ปานกลาง 
 

จากตารางที่  3 การน าผลิตภัณฑ์ที่มีผู้รู้จักและซื้อใน
ปริมาณมาก คือ ยาหม่อง มาท าการปรับปรุงอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์
และบริการของท้องถิ่นชนิดนี้ และผลการปรับปรุงอัตลักษณ์พบว่า 
ในด้านของลักษณะสินค้าสร้างความพึงพอใจในด้านของสีสันของ
สินค้าอยู่ในระดับมาก (x̄=3.45, S.D.=1.15) ส่วนอัตลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ สามารถเรียงล าดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้ 
ผลิตภัณฑ์สินค้า/บรกิารมีอัตลักษณโ์ดยรวมต่อการเลือกซื้อเป็นของ
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) ตามล าดับในตารางที่ 3 ในส่วน
ความคิดเห็นอื่นๆ พบว่า การปรับปรุงเป็นเอกลักษณ์ สามารถ
เข้าใจถึงศิลป์ของล้านนา ควรเพิ่มเติมของอัตลักษณ์ของศิลปะ
ล้านนาแบบโบราณ รวมถึงเรื่องของราคาที่ไม่แพงจนเกินไป เพื่อชัก
จูงและสร้างความสนใจในการซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกต่อไป 
 
ตารางที่  4 ความพึงพอใจของเทคโนโลยีภาพเสมือนร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์และบริการของท้องถิ่น 

รายการ x̄ S.D. ความพึง
พอใจ 

1. ชื่อผลิตภัณสินค้า/บริการ        
   1.1 ขนาดของภาพเสมือนมี
ความเหมาะสมกับการสื่อสาร 

4.55 0.83 มากที่สุด 

   1.2 ภาพเสมือนมสีวยงาม 4.00 0.79 มาก 
   1.3 ความละเอียดหรือความ
คมชัดของภาพเสมือน 

3.80 1.20 มาก 

รวม 4.12 0.94 มาก 
2. ความสะดวกในการเข้าถึงผลงาน 
   2.1 อัตราความเร็วของการ
โหลดภาพและข้อมูลที่แสดงผล 

3.45 0.83 มาก 

   2.2 ความเหมาะสมของการ
ออกแบบตัวเชื่อมโยง (Link) 

3.85 1.18 มาก 

รวม 3.65 1.00 มาก 
3. เนื้อหาสาระและการน าเสนอข้อมูล 
   3.1 การเรียงล าดับเนื้อหา 4.10 1.02 มาก 
   3.2 เนื้อหาสาระครบถ้วน 3.95 1.10 มาก 
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   3.3 ความชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.25 1.07 มากที่สุด 
รวม 4.10 1.06 มาก 

4. การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน 
   4.1 สนับสนุนให้ผู้ซื้อติดตาม
หรือสืบหาข้อมูลเพิ่มเติม 

4.15 0.75 มาก 

   4.2 ใช้กับอุปกรณ์สมาทโฟน
ทุกรูปแบบ 

4.10 0.79 มาก 

รวม 4.13 0.77 มาก 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.02 0.95 มาก 

 
สรุประดับความพึงพอใจตามหัวข้อประเด็นเรียงล าดับจะ

พบว่า การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานระดับมาก (x̄=4.13, S.D.=0.77), 
ช่ือผลิตภัณสินค้ า/บริการระดับมาก (x̄=4.12 , S.D.=0.94) 
รองลงมาคือ เนื้อหาสาระและการน าเสนอข้อมูลระดับมาก (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) รายละเอียดในตารางที่ 4 ในส่วน ด้านความ
คิดเห็นอื่นๆ พบว่า มีความต้องการให้ระบบประมวลผลได้เร็วขึ้น, 
ถ้าใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จะท าให้ผู้ซื้อได้ทดลองกับมิติการ
น าเสนอแบบใหม่, ผู้สูงวัยใช้งานไม่คล่อง 
 
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 
ส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการของท้องถิ่น 
 

รายการ x̄ S.D. ความพึง
พอใจ 

1. ด้านการออกแบบ       
   1.1 ความคิดสร้างสรรค ์ 4.30 0.98 มากที่สุด 
   1.2 ความเหมาะสมของ
รูปแบบอักษร 

4.20 0.83 มาก 

   1.3 การจัดวางองค์ประกอบ
ศิลป์ท่ีเหมาะสม 

4.00 0.65 มาก 

   1.4 เลือกใช้สีและเทคนิคส ี 3.90 0.85 มาก 
   1.5 ความปราณีตสวยงาม 3.90 0.97 มาก 

รวม 4.06 0.86 มาก 
2. ด้านเนื้อหา       
   2.1 เนื้อหาถูกต้องเหมาะสม 4.20 0.83 มาก 
   2.2 สื่อความหมายและความ
เข้าใจได้ง่าย 

4.65 0.59 มากที่สุด 

รวม 4.43 0.71 มากที่สุด 
3. รูปภาพประกอบ       
   3.1 รูปภาพมีขนาดเหมาะสม  3.80 0.89 มาก 
   3.2 รูปภาพท่ีใช้มีความ 4.05 0.51 มาก 

สวยงามและภาพคมชัด 
รวม 3.93 0.70 มาก 

4. การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน       
   4.1 สื่อสารกับผู้ซื้อตดิตามหรือ
สืบหาข้อมลูเพิ่มเติม 

3.75 1.41 มาก 

รวม 3.75 1.41 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.08 0.85 มาก 

 
 

ผลสรุป ในประเด็นหลักจะพบประเด็นของความพึงพอใจ
จากผู้ใช้งานล าดับดังนี้  ด้านเนื้อหาระดับมากที่สุด (x̄=4.42 , 
S.D.=0.71), ด้านการออกแบบระดับมาก (x̄=4.06, S.D.=0.85), 
รูปภาพประกอบระดับมาก (x̄=3.92 , S.D.=0.70) และ การ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานระดับมาก (x̄=3.75, S.D.=1.40) และค่า
ประเมินความพึงพอใจโดยรวมของการสร้างและพัฒนาสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการของท้องถิ่น 
พบว่า ความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก (x̄=4.08 , S.D.=0.85) 
รายละเอียดในตารางที่ 5 ในส่วนความคิดเห็นอื่นๆ พบว่า ภาพที่
น าเสนอมีความสะดุดตาบ่งบอกถึงสาระและความเข้าใจสินค้า, ควร
มีรูปแบบสินค้าหลากหลายแนวทาง, สินค้าบางภาพควรถ่ายภาพที่
เสริมความเข้าใจด้านอารมณ์ที่มีต่อสินค้าให้มากขึ้น 
 
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจวัดผลการโฆษณาสินค้าชุมชนผ่านสื่อ
ออนไลน์ 
 

รายการ x̄ S.D. ความพึง
พอใจ 

1. สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน ์
   1.1 ความคิดสร้างสรรค ์ 4.05 0.69 มาก 
   1.2 ความเหมาะสมของ
รูปแบบอักษร 

4.05 0.83 มาก 

   1.3 การจัดวางองค์ประกอบ
ศิลป์ท่ีเหมาะสม 

4.25 0.64 มากที่สุด 

   1.4 เลือกใช้สีและเทคนิคส ี 4.05 0.89 มาก 
รวม 4.12 0.72 มาก 

2. ด้านเนื้อหา    
   2.1 สื่อความหมาย การรับรู้
และท าความเข้าใจได้ง่าย 

4.25 0.91 มากที่สุด 

   2.2 สื่อสารกับผู้ซื้อตดิตามหรือ
สืบหาข้อมลูเพิ่มเติม 

4.15 0.67 มาก 

รวม 4.20 0.79 มาก 
3. รูปภาพประกอบ    
   3.1 มีขนาดที่เหมาะสม  4.25 0.91 มากที่สุด 
   3.2 ความสวยงามและคมชัด 3.95 0.69 มาก 

รวม 4.10 0.80 มาก 
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4. ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า    
   4.1 เลือกช่องทางและช่วงเวลา
ที่เหมาะสม 

4.45 0.69 มากที่สุด 

   4.2 ผลการตอบรับ และการ
เข้าถึงของผู้รับชม 

4.00 0.92 มาก 

รวม 4.23 0.80 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.15 0.78 มาก 
 
ผลสรุปประเด็นหลักจะพบประเด็นของความพึงพอใจ

จากผู้ใช้งาน เรียงล าดับได้ดังนี้ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์
ระดับมาก (x̄=4.12, S.D.=0.72), ด้านเนื้อหาระดับมาก (x̄=4.20, 
S.D.=0.79), รูปภาพประกอบระดับมาก (x̄=4.10, S.D.=0.80) 
และช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าระดับมากที่สุด (x̄=4.23 , 
S.D.=0.80) และค่าประเมินความพึงพอใจโดยรวมของการใช้สื่อ  
โชเชียลมีเดียยกระดับการขายผลิตภัณฑ์และบริการของท้องถิ่น 
พบว่า ความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก (x̄=4.15 , S.D.=0.78) 
รายละเอียดดังตารางที่ 6 ส่วนความคิดเห็นอ่ืนๆ พบว่า สื่อมีเดียไม่
ควรใส่ราคาลงไปเพราะราคามีการเปลี่ยนแปลงได้, โปรโมชันมีการ
เปลี่ยนแปลงควรเล่นให้สื่อที่น าเสนอชักชวนให้มีการอยากซื้อขาย, 
ท าได้ดีและควรพัฒนาต่อยอด 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการส ารวจข้อมูลของผู้มาใช้บริการพบความแตกต่าง
ของกลุ่มข้อมูลไม่มากนัก ได้แก่ กลุ่มลูกค้าส่วนมากเป็นประชาชน
ในจังหวัดเชียงราย เป็นกลุ่มลูกค้าที่ เข้าเยี่ยมชม ท่องเที่ยว หรือ
ทัศนศึกษา จัดเป็นกลุ่มช่วงวัยท างาน ที่มีอายุระหว่าง 20 – 40 ปี 
มีอาชีพใน 3 กลุ่มหลัก คือ พนักงานบริษัท รับจ้างทั่วไป และ
เกษตรกร ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 6,001 – 10,000 บาท
ในส่วนด้านการเข้าใช้บริการ ผู้ใช้บริการส่วนมากรู้จักผลิตภัณฑ์
และบริการชุมชนจากการแนะน าและบอกต่อ ซึ่งสอดคล้องกับการ
พบเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ผู้ใช้บริการมีแนวโน้ม
การเข้าใช้บริการมากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งส่วนมากประทับใจบริการ
เรื่องการนวด คือ นวดบ าบัดคลายเส้น และ นวดประคบร้อน หาก
ซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ยาหม่อง และ
น้ ายาท าความสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจุดอ่อนส าคัญ 3 
ด้านหลักของสินค้าโอทอปไทย ได้แก่ (1) การตลาด เนื่องจากสินค้า
ไม่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และสินค้าในชนิดเดียวกันมีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน ไม่มีความแตกต่าง บรรจุภัณฑ์ หีบห่อไม่สวยงามและ
ทันสมัย, (2) การตั้งราคาไม่สอดคล้องกับต้นทุนของสินค้า ท าให้
ประสบปัญหาทางการเงินจนเกิดภาวะขาดทุน และ (3) ช่อง
ทางการจ าหน่ายที่ไม่เข้าถึงผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถ
เข้าถึงสินค้า และไม่มีการท าการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
ท าให้ผู้บริโภคไม่รู้จัก แบรนด์และสินค้า 

จากการด าเนินการวิจัยด้วยการบูรณาการศาสตร์ทาง
กราฟิกดีไซน์กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน แม้จะไม่ได้แก้ปัญหาทั้งสาม

ส่วน แต่ได้ด าเนินการด้านการตลาด ซึ่งพบว่า การด าเนินการมีผล
ตอบรับด้วยการส ารวจความพึงพอใจในระดับปานกลางของการ
ดึงอัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น หีบห่อสวยงามและ
ทันสมัยขึ้น และช่องทางการจ าหน่าย ซึ่งพบว่า การประชาสัมพันธ์
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน สามารถสร้างความพึงพอใจให้เกิด
ความสนใจในระดับมาก เป็นการประชาสัมพันธ์แบบใหม่ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย เช่น เรื่องการพัฒนาความจริงเสมือนเพื่อ
การน าาเที่ยว กรณีศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวหัวหิน[7] และ
งานวิจัยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดื่มด่ าเสมือนจริงด้วยการเล่า
เรื่องดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี [8] เป็นต้น ในประเด็นความน่าสนใจ การรับรู้ถึงบรรยากาศใน
สถานที่จริง และต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ เสมือนไปสถานที่จริง
โดยผู้น าทาง สามารถใช้งานได้ทุกที่และหลากหลายช่วงเวลา    
นอกจากนั้นการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และช่องทางการสื่อสาร  
ถือเป็นสิ่งส าคัญ การส่งผลงาน เช่น ภาพถ่าย โปสเตอร์แบบดิจิทัล 
คลิปวีดีโอสั้น และมัลติมีเดีย ผ่านช่องทางสื่อสารในสังคมออนไลน์ 
สามารถเข้าถึงกลุ่มคนในช่วงอายุระหว่าง 20 – 40 ปี และอายุ
ระหว่าง 41 - 60 ปีได้ผลที่ดี (ตามข้อมูลที่ได้ส ารวจข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล) สิ่งเหล่านี้ท าให้การน าเสนอในรูปแบบร่วมกับ
สื่อออนไลน์ สามารถให้ระดับความพึงพอใจในระดับมาก เช่นกัน    
  
6. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 การน าเสนอและขายบนเว็บไซต์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้วิจัยให้
ความสนใจด าเนินการต่อไป ดังนั้นการบริการวิชาการให้แก่สังคม
บนพื้นฐานงานวิจัยสามารถที่จะมุ่งเน้นต่อยอดไปในด้านของการ
ผลิตสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการค้าภาคชุมชน เช่น 
Facebook หรือเลือกใช้ช่องทางการขายออนไลน์ เช่น Shopee, 
Lazada เนื่องจากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ท่ีกลุ่มลูกค้าเลือกใช้จ านวน
มาก และสะดวกในการค้นหา สิ่งเหล่านี้อาจจะท าให้ได้ลูกค้ากลุ่ม
ใหม่ในปริมาณที่สูงขึ้น 
 วิจัยยังไม่ได้ทิ้งประเด็นการสร้างสื่อน าเสนอในรูปแบบดังเดิม 
คือ โปสเตอร์ แผ่นพับ และภาพถ่าย ซึ่งถือเป็นสื่อทางกราฟิกดีไซน์
ขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันสามารถส่งผ่านให้กับกลุ่มลูกค้าได้ในรูปแบบ
ของโปสการ์ด หรือโปสเตอร์ออนไลน์ หรือ มีมเรื่องสั้นให้ติดตาม 
นอกจากนั้นปัจจุบันเทคโนโลยีในการถ่ายภาพมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
เมื่อน ามาร่วมกับเทคนิคการถ่ายภาพ และเทคโนโลยีออนไลน์ที่
เหมาะสม จะสามารถดึงดูความสนใจและโน้มน้าวลูกค้าให้เลือกชม 
หรือ ตัดสินใจในการซื้อได้เช่นกัน  
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจ รวบรวมค าพ้องรูปภาษาจีนที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 4 เล่ม และศึกษาความสามารถในการใช้ค าพ้องรูป
ภาษาจีนในด้านการอ่านของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบทดสอบ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ แบบทดสอบความสามารถในการใช้ค าพ้องรูปภาษาจีน 
ผลการวิจัยพบว่า หนังสือแบบเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 4 เล่ม มีค าพ้องรูปภาษาจีนปรากฏอยู่ จ านวน 72 ค า โดยแยกปรากฏอยู่ในหนังสือแบบเรียน  
《汉语教程》（第一册：上）จ านวน 33 ค า หนังสือแบบเรียน《汉语教程》（第一册：下）จ านวน 50 ค า หนังสือแบบเรียน
《汉语阅读教程》（第一册）จ านวน 52 ค า และหนังสือแบบเรียน《汉语阅读教程》（第二册）จ านวน 71 ค า ส่วนใหญ่เป็นค า
พยางค์เดียวซึ่งสามารถน าไปประสมกับค าอื่นเพื่อให้เกิดความหมายใหม่และเกิดเสียงอ่านในรูปแบบที่แตกต่างออกไปตามบริบทได้ นักศึกษา
สว่นใหญ่มีความเข้าใจและสามารถใช้ค าพ้องรูปภาษาจีนในระดับค าที่ส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในหนังสือแบบเรียนได้ สามารถอ่านออกเสียงได้อย่าง
ถูกต้อง แต่เมื่อค าพ้องรูปภาษาจีนปรากฏอยู่ในระดับประโยค หรือประสมกับค าอื่นที่ใช้ในบริบทที่แตกต่างจากที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียน 
นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากค าพ้องรูปภาษาจีนที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนไม่ได้มีการอธิบาย
ความหมายและรูปแบบในการอ่านออกเสียงของค าเหล่านั้นอย่างชัดเจน ซึ่งการอ่านออกเสียงค าพ้องรูปเหล่านั้นต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลาย
อย่าง เช่น ค าที่มาประสม ความหมายในบริบทท่ีต้องการจะสื่อสาร เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ: ค าพ้องรูปภาษาจีน, การใช้ค าพ้องรูปภาษาจีน, ความสามารถในการใช้ค าพ้องรูปภาษาจีน 
 
 

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  
 
1. บทน า 

 ภาษาจีนกลางเป็นภาษาหนึ่งซึ ่งมีบทบาทส าคัญต่อเวทีโลก 
จากสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้ภาษาจีนกลางได้รับความสนใจจากผู้คนมากขึ้น การเรียนการ
สอนภาษาจีนในประเทศไทยมีสืบเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน และ
พัฒนาขึ ้นอย่างต ่อเนื ่อง แต่เนื ่องด ้วยภาษาจีนเป็นภาษาที ่มี
ลักษณะพิเศษ แตกต่างจากภาษาไทยทั ้งในด้านการออกเสียง 
ไวยากรณ ์ ค าศัพท์และตัวอักษร ส่งผลให้การเรียนการสอน
ภาษาจีนกลางในประเทศไทยยังคงมีป ัญหาอยู ่ค ่อนข้างมาก 
ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของภาษาจีน คือ มีค าพ้องรูป（多音

字）อยู่เป็นจ านวนมาก ซึ ่งค าประเภทนี ้มิได้ส่งผลกระทบต่อ
นักเรียนต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนเพียงเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบใน
การใช้ภาษาจีนของผู้ที ่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่อีกด้วย ท าให้
นักวิชาการในประเทศจีนเล็งเห็นถึงความส าคัญของค าพ้องรูปใน
ภาษาจีน และเริ่มศึกษาค้นคว้าค าพ้องรูปภาษาจีนในด้านต่าง ๆ 
มากขึ้น Hu Zhiyong (1996) [1] กล่าวว่า ในการเรียนภาษาจีน 
มีคนจ านวนไม่น้อยที่มีปัญหาด้านการอ่านตัวอักษรจีน มักจะอ่าน
ตัวอักษรจีนผิด โดยเฉพาะตัวอักษรที่มีเสียงอ่านหลายเสียง หาก
ไม ่ระม ัดระวังในการอ ่านก ็อาจจะท าให ้เก ิดความส ับสนได้   
  ในการเรียนการสอนภาษาจีนหรือการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร 
มักจะพบกับการอ่านภาษาจีนผิดหรืออ่านไม่ได้มาตรฐานอยู่บ่อย ๆ 
เนื่องจากในภาษาจีนกลางมีค าที่อ่านได้หลายเสียง แปลได้หลาย
ความหมายอยู ่เป็นจ านวนมาก ซึ ่งแต่ละค าจะมีเส ียงอ่านและ
ว ิธ ีก ารใช ้ที ่แตกต ่างก ันออกไปตามบร ิบทที ่ต ้องการจะสื ่อ
ความหมาย หากไม่ระมัดระวังในการอ่านหรือออกเสียงให้ถูกต้อง 
อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดได้ในการสื ่อสารได ้ จากการส ารวจ
เบื ้องต้นพบว่า ตัวอักษรจีนที ่ใช้บ ่อยในชีวิตประจ าวัน จ านวน 
3500 ตัว มีค าพ้องรูปภาษาจีนอยู่ 521 ตัว (Liu Songhan, 1995) 
[2] ซึ่งเป็นจ านวนที่ค่อนข้างมาก และถือเป็นเนื้อหาที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งในการเรียนการสอนภาษาจีนส าหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษา
แม่ นอกจากนี้ยังถือเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการเรียนการ
สอนภาษาจีนกลางในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะปัญหา
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 
  ค าพ้องรูปภาษาจีน คือค าหรือตัวอักษรจีนที่สามารถอ่านออกเสียงได้
หลายแบบ โดยมีความหมายและรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกันออกไปตาม
บริบทและหน้าที่ของค า เช่น ค าว่า“都”สามารถอ่านได้สองเสียง คือ 
du1 (เมืองหลวง เมืองใหญ่ มหานคร) และ dou1 (ค าวิเศษณ์ - ล้วน 
ทั้งหมด)“得”สามารถอ่านได้สามเสียง คือ de  (ค าช่วย) de2 (ได้รับ 

เหมาะสม เสร็จสิ้น) และ dei3 (จ าเป็นจะต้อง) เป็นต้น หลี่เจิ้น  (Li Zhen, 
2009) [3] เสนอแนวคิดไว้ว่า “ค าหลายเสียงหลายความหมาย หมายถึง 
ตัวอักษรจีนที่มีเสียงอ่านสองเสียงหรือสองเสียงขึ้นไป เสียงอ่านที่
แตกต่างกันแสดงถึงความหมายที่ต่างกัน” สอดคล้องกับแนวคิดของหลี่
หลินฮุย (Li Linhui, 2010) [4] ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ค าพ้องรูป คือ ค าที่มีรูปที่
แน่นอน มีเสียงอ่านสองหรือมากกว่าสองเสียง ค าพ้องรูปมีลักษณะเป็นค า
ที่ออกเสียงต่างกันและมีหลายเสียงหลายความหมาย” ลักษณะของ
ค าพ้องรูปภาษาจีนที่มีเสียงอ่านหลายเสียงและเสียงอ่านที่แตกต่างกัน
แสดงถึงความหมายที่แตกต่างกันตามแต่บริบท นั้น ๆ ถือเป็นจุดยากใน
การเรียนภาษาจีนของนักเรียนต่างชาติ หนังสือแบบเรียน ต าราหรือ
เอกสารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนมักมีค าพ้องรูปปรากฏอยู่ 
จากการส ารวจค าพ้องรูปที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนของจ้าว หมิงหยาง  
(Zhao Mingyang, 2013) [5] ซึ่ งได้ท าการส ารวจหนั งสือแบบเรียน
ภาษาจีนท่ีเนื้อหามีลักษณะครอบคลุมทุกด้าน จ านวน 6 เล่ม พบว่า
ค าพ้องรูปภาษาจีนที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนแต่ละเล่มมีจ 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》

ตามล าดับ ซึ่งค าพ้องรูปภาษาจีนที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนแต่ละเล่ม
ต่างก็มีรูปแบบการอ่านที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทที่ต้องการน าไปใช้ 
ด้วยลักษณะที่ค่อนข้างซับซ้อนของค าพ้องรูปที่สามารถอ่านออกเสียงได้
มากกว่าหนึ่งเสียงและความหมายที่แตกต่างกันไปตามเสียงอ่านและ
บริบทที่น าไปใช้ รวมถึงความแตกต่างของแบบเรียนแต่ละเล่มที่มี
ค าพ้องรูปภาษาจีนปรากฏอยู่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้นักศึกษาต่างชาติที่
เรียนภาษาจีนเกิดการสบัสนในการอ่านและน าไปใช้ ว่าน อิ๋งและจ้าว เสีย
นเต๋อ (Wan Ying, Zhao Xiande, 2011) [6] ได้ท าการส ารวจการอ่าน
ออกเสียงค าพ้องรูปภาษาจีนของนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยครุ
ศาสตร์ฮว๋าจง จ านวน 30 คน พบว่า นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่ยังขาด
ทักษะในการอ่านค าพ้องรูปภาษาจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าพ้องรูปที่มี
ความหมายแตกต่างกัน มีอัตราการผิดพลาดในการอ่านสูงถึง 40%  เห็น
ได้ว่าค าพ้องรูปภาษาจีนถือเป็นจุดยากและเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้
ภาษาจีนของผู้เรียนตา่งชาติรวมถึงผู้เรียนชาวไทย หากผู้เรียนสับสน อ่าน
และน าไปใช้ไม่ถูกต้อง อาจจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิด ความหมายที่
ต้องการจะสื่อสารผิดเพี้ยนไปได้ ทั้งนี้ในแบบเรียนที่ใช้ในการเรียนการ
สอนภาษาจีนก็มีค าพ้องรูปปรากฏอยู่ เป็นจ านวนมากเช่นกัน ซึ่ ง
ค าพ้องรูปภาษาจีนท่ีปรากฏในแบบเรียนถือเป็นจุดหนึ่งที่สร้างความ
สับสนและเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ภาษาจีนของผู้ เรียนชาวไทย 
  การเรียนภาษาจีนในยุคปัจจุบัน ผู้เรียนส่วนใหญ่เรียนเพื่อให้มี
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ความสามารถในการใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันกับชาวต่างชาติที่ ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารและ
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง ค าพ้องรูปภาษาจีนถือเป็น
สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการสื่อสาร หากผู้เรียนไม่สามารถอ่านออก
เสียงค าพ้องรูปภาษ าจีน ได้ถูกต้องตามบริบทที่ ต้ องการสื่ อ
ความหมาย และน าไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร อาจท าให้ผู้รับสารไม่
เข้าใจความหมาย หรือเข้าใจความหมายเป็นอย่างอื่น เช่น ค าว่า 出
差 (chu1chai1) อ่าน เป็น  chu1cha4 ค าว่ า 得到 (de2dao4) 
อ่านเป็น dei3dao4 หรือ dedao4 เป็นต้น ค าพ้องรูปภาษาจีนที่
ปรากฏในหนังสือแบบเรียนมักก ากับเสียงอ่านที่ถูกต้องตาม
ความหมายในบทเรียน แต่เมื่อผู้เรียนน าไปใช้ในสถานการณ์อื่น หรือ
ค าพ้องรูปนั้นปรากฏร่วมกับค าศัพท์ตัวอื่น ผู้เรียนอาจเกิดความ
สับสนและไม่สามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ส ารวจและรวบรวมค าพ้องรูปภาษาจีนที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียน 
และศึกษาความสามารถในการอ่านค าพ้องรูปในภาษาจีนของ
นักศึกษา โดยวัดผลจากคะแนนในการท าแบบทดสอบความสามารถ
ในการอ่านค าพ้องรูปภาษาจีน เพื่อน าผลการส ารวจมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีน เพื่อให้ผู้เรียนน าไป
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

2.1  เพื่อส ารวจและรวบรวมค าพ้องรูปภาษาจีนที่ปรากฏใน
หนังสือแบบเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และใช้เป็นข้อมูลในการน าไป
ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

2.2  เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้ค าพ้องรูปภาษาจีน    
ด้านการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       พิบูล
สงคราม 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ช้ันปีที่ 2  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการอ่านภาษาจีน 1 (CN231) ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 29 คน 
 
 
 
 

 3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ ค าพ้องรูปภาษาจีนที่ปรากฏใน
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) เทา่นั้น 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการใช้ค าพ้องรูป
ภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พิบูล
สงคราม” นี ้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 4.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ช้ันปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาการอ่านภาษาจีน 1 (CN231) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 29 คน 
 4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบทดสอบ ซึ่งแบ่งเป็น 2 
ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบทดสอบ ประกอบด้วย
ระยะเวลาที่เรียนภาษาจีน มีเช้ือสายจีนหรือไม่ ผลสอบวัดระดับ
ภาษาจีน (ถ้ามี) และเคยไปศึกษาที่ประเทศจีนหรือไม่ 
 ตอนท่ี 2 แบบทดสอบเพื่อวดัความสามารถในการอ่านค าพ้องรูป
ภาษาจีน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถ
ในการอ่านค าพ้องรูประดับค า จ านวน 15 ข้อ และแบบทดสอบเพื่อ
วัดความสามารถในการอ่านค าพ้องรูประดับประโยค จ านวน 15 ข้อ 
 ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
ค าพ้องรูปภาษาจีนและการสร้างแบบทดสอบ โดยมีขั้นตอนการ
สร้างเครื่องมือดังน้ี 

4.2.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ค าพ้องรูปภาษาจีน ทั้งด้านการใช้ การแบ่งประเภท และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง  

4.2.2 รวบรวมข้อมูลค าพ้องรูปภาษาจีนที่ปรากฏในหนังสือ
แบบเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

4.2.3 น าโครงสร้างแบบทดสอบ ท่ีออกแบบโดยอ้างอิงจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ และเน้นข้อมูลที่ได้จากหนังสือแบบเรียนที่ใช้ในการ
เรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 4 เล่ม ไปให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้อง  

4.2.4 หาค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามกับวัตถุประสงค์ที่
ต้องการศึกษา (IOC) โดยให้ผู้ เช่ียวชาญแต่ละท่านพิจารณาข้อ
ค าถามเป็นรายข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย แบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ  แบบทดสอบความสามารถในการอ่านค าพ้องรูประดับค า 
จ านวน 20 ข้อ และ แบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการอ่าน
ค าพ้องรูประดับประโยค จ านวน 20 ข้อ   
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4.2.5 น าคะแนนการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง โดยข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จะมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 0.67 ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ข้อสอบจ านวน 40 ข้อ พบว่ามีค่า IOC = 1 จ านวน 40 ข้อ แสดงว่า
ข้อสอบใช้ได้จริง จ านวน 40 ข้อ    

4.2.6 น าแบบทดสอบไปทดลองกับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ซึ่งไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน  

4.2.7 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าความยากง่าย (P) 
และค่าอ านาจจ าแนก (R) ของข้อสอบเป็นรายข้อ โดยคัดเลือก
ข้อสอบที่มีค่า (P) ตั้งแต่ 0.20 – 0.80 และค่า R ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 
ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (R) ของ
ข้อสอบเป็นรายข้อ พบว่า ข้อสอบมีค่าความยากง่าย (P) อยูร่ะหว่าง 
0.00 - 0.70 และค่าอ านาจจ าแนก (R) อยู่ระหว่าง -0.04 - 1.00 มี
ข้อสอบที่มีความยากและง่ายเกินไป จ านวน 10 ข้อ คงเหลือ
แบบทดสอบที่มีความยากง่ายเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้จริง  
จ านวน 30 ข้อ  

4.2.8 น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์การหาค่าความยากง่ายและคา่
อ านาจจ าแนกที่คัดไว้จ านวน 30 ข้อ มาหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้
สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-21) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.94 แสดงว่ามี
ความเชื่อมั่นสูงมาก 

4.2.9 จัดพิ มพ์แบบทดสอบฉบับสมบู รณ์ เพื่ อน าไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.3.1  เก็บรวบรวมข้อมูลค าพ้องรูปภาษาจีนจากเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้
ค าพ้องรูปภาษาจีน 

4.3.2  ด าเนินการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชา
ภาษาจีน จ านวน 29 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย โดยการ
ท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ค าพ้องรูปภาษาจีน  

4.3.3  รวบ รวม ข้ อมู ลที่ ได้ จ าก ก ารท า แ บ บ ท ด ส อบ วั ด
ความสามารถในการใช้ค าพ้องรูปภาษาจีนของกลุ่มเป้าหมายเพื่อท า
การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล      
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการตรวจแบบทดสอบด้วยตนเอง และ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการใช้ค าพ้องรูปภาษาจีน
ของกลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบทดสอบและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านค าพ้องรูปภาษาจีนจาก
คะแนนในการท าแบบทดสอบโดยค่าร้อย โดยจ าแนกข้อมูลออกเป็น 
3 ส่วนคือข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบทดสอบ ผลการทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านค าพ้องรูปภาษาจีนในระดับค า และผลการ
ทดสอบวัดความสามารถในการอ่านค าพ้องรูปภาษาจีนในระดับ
ประโยค 
 
 
 

5. ผลการวิจัย  
5.1  ผลการส ารวจและรวบรวมค าพ้องรูปที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียน 
จากการส ารวจและรวบรวมค าพ้องรูปภาษาจีนที่ปรากฏในหนังสือ

แบบเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ        พิบูล
สงคราม จ านวน 4 เล่ม พบว่า มีค าพ้องรูปภาษาจีนปรากฏอยู่จ านวน
ทั้งสิ้น 72 ค า โดยแยกปรากฏในหนังสือแบบเรียนแต่ละเล่ม ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 จ านวนค าพ้องรูปที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนภาษาจีน 

หนังสือแบบเรียน จ านวนค า ค าพ้องรูปภาษาจนีที่ปรากฏ 

汉语教程 

（第一册：

上） 

33 
吧 别 长 大 的 得 地 都 

发 分 给 行 好 还 喝 和 

几 间 角 教 觉 咖 了 吗 

没 哪 难 少 数 相 要 重 

中 

汉语教程 

（第一册：

下） 

50 
吧 别 便 差 长 答 大 当 

的 得 地 都 发 分 干 给 

过 行 好 还 喝 和 会 几 

假 间 角 教 结 觉 咖 拉 

乐 了 吗 没 哪 难 漂 散 

少 舍 为 兴 要 应 正 只 

中 种 

汉语阅读教程

（第一册） 
52 吧 别 便 差 长 答 大 当 

的 得 地 都 发 分 干 给 

更 过 行 好 还 喝 和 会 

几 系 假 间 角 教 觉 咖 

乐 了 吗 没 哪 难 漂 少 

舍 数 为 相 兴 要 应 正 

只 中 种 重 

汉语阅读教程

（第二册） 
71 吧 背 别 便 差 长 传 答 

大 担 当 倒 调 的 得 地 

都 发 分 干 给 更 过 行 

好 还 喝 和 划 会 几 系 

假 间 角 教 结 尽 圈 卷 

觉 咖 空 拉 落 乐 了 吗 

没 哪 难 漂 铺 切 曲 散 

少 舍 数 为 相 血 兴 要 

应 扎 着 正 只 中 种 

 
 
5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ  

 แบบทดสอบแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบทดสอบและแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการ
อ่านค าพ้องรูปภาษาจีน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 29 คน 
สามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบทดสอบ 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1. ระยะเวลาที่เรียนภาษาจีน 

น้อยกว่า 
1 ปี 

0 0 

1-3 ปี 17 58.62 

4-6 ปี 12 41.38 

มากกว่า 
6 ปี 

0 0 

2. เคยสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) หรือไม่ 

ไม่เคย 28 96.55 

เคย 
(สอบผ่านระดับ 4) 

1 3.45 

3. มีเชื้อสายจนีหรือไม่   

ไม่ม ี 23 79.31 

ม ี 6 20.69 

          3.1 ใช้ภาษาจีนสื่อสารกับคนในครอบครัวหรือไม ่

      ใช้ 0 0 

      ไม่ใช้ 29 100 

4. เคยไปศึกษาท่ีประเทศจีนหรือไม่ 

ไม่เคย 29 100 

เคย 0 0 
 
 จากตารางที่  2 พบว่า ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ผลจากแบบทดสอบในตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบทดสอบ พบว่านักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาภาษาจีนมาแล้ว 
1 - 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.62 ศึกษาภาษาจีนมาแล้ว 4 - 6 ปี ร้อย
ละ 41.38 ส่วนใหญ่เชื้อสายไทย คิดเป็นร้อยละ 79.31 มีนักศึกษาที่
มีเช้ือสายจีนเพียง 6 คน ร้อยละ 20.69 ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาจีนในการ
สื่อสารกับคนในครอบครัว นอกจากนี้พบว่านักศึกษาที่สอบวัดระดับ
ภาษาจีน (HSK) ผ่านระดับ 4 มีเพียง 1 คน ร้อยละ 3.45   ศึกษา
ภาษาจีนมาแล้วเป็นเวลา 4 - 6 ปี โดยผู้ตอบแบบทดสอบท้ังหมดยัง
ไม่มีผู้ใดเคยไปศึกษาที่ประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 ผลคะแนนการท าแบบทดสอบส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2   

ช่วง
คะแนน 

แบบทดสอบส่วนที่ 1  

(ระดับค า 15 
คะแนน) 

แบบทดสอบส่วนที่ 2 

 (ระดับประโยค 15 
คะแนน) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

0 - 5 0 0 2 6.90 

6 - 10 19 65.52 22 75.86 

11 - 
15 

10 34.48 5 17.24 

 รวม 29 100 29 100 
 
 จากตารางที่  3 พบว่า ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ผลจากแบบทดสอบในตอนที่  2 แบบทดสอบเพื่อวัด
ความสามารถในการใช้ค าพ้องรูปภาษาจีน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน พบว่า
ผลช่วงคะแนนในการท าแบบทดสอบส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นการทดสอบวัด
ความสามารถการอ่านค าพ้องรูปภาษาจีนในระดับค า นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีช่วงคะแนนอยู่ที่ 6 - 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 65.52 รองลงมาคือ ช่วงคะแนน
ระหว่าง 11 - 15 คะแนน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48 ไม่
มีนักศึกษาได้คะแนนต่ ากว่า 6 คะแนน ผลคะแนนจากการท า
แบบทดสอบส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความสามารถการอ่าน
ค าพ้องรูปภาษาจีนในระดับประโยค นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลช่วง
คะแนนอยู่ที่ 6-10 คะแนน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 75.86 
รองลงมาคือช่วงคะแนนระหว่าง 11 - 15 คะแนน จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.24 และมีผู้ที่ได้คะแนนอยู่ที่ช่วงคะแนนระหว่าง 0 - 
5 คะแนน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 
 
ตารางที่ 4 ผลคะแนนรวมในการท าแบบทดสอบ (รวม 30 คะแนน) 

ช่วงคะแนน จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

0 - 5 0 0 

6 - 10 1  3 .45 

11 - 15 5 17.24 

16 - 20 1 7 58.62 

21 - 25 6 20.69 

26 - 30 0 0 

รวม 29 100 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลคะแนนรวมในการท าแบบทดสอบ
ทั้งหมด 2 ส่วน ซึ่งมีคะแนนรวม 30 คะแนน พบว่าช่วงคะแนนที่
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ท าได้มากที่สุด อยู่ในช่วงคะแนนระว่าง  
16-20 คะแนน มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 58.62 รองลงมา
คือช่วงคะแนนระหว่าง 21-25 คะแนน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.69 ช่วงคะแนน 11-15 คะแนน มีจ านวน 5 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 17.24 และกลุ ่มช่วงคะแนนที ่ได ้น ้อยที ่ส ุด ค ือ 6-10 
คะแนน มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45   
 จากการวิ เคราะห์ ผลคะแนนในการท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถการอ่านค าพ้องรูปภาษาจีนของนักศึกษาพบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถท าคะแนนของแบบทดสอบส่วนที่ 1 ได้
อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี ช่วงคะแนน 11 - 15 คะแนน มีจ านวน 10 
คน ไม่มีผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 6 คะแนน เนื่องจากแบบทดสอบใน
ส่วนที่  1 เป็นการทดสอบวัดความสามารถการอ่านค าพ้องรูป
ภาษาจีนในระดับค าและส่วนใหญ่ เป็นค าพ้องรูปที่ปรากฏใน
แบบเรียนซึ่งนักศึกษาเคยเรียนมาแล้ว นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถจ า
เสียงอ่านและความหมายได้ ในทางกลับกัน ผลคะแนนในการท า
แบบทดสอบในส่วนที่ 2 นักศึกษามีผลคะแนนลดลง ช่วงคะแนน 11 
- 15 คะแนน มีเพียง 5 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนภาษาจีนมาแล้ว 
4-6 ปี ความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีนค่อนข้างดี และมีผู้ที่ได้คะแนนต่ า
กว่า 6 คะแนน 2 คน ซึ่งเป็นเพราะค าพ้องรูปในแบบทดสอบส่วนที่ 
2 ส่วนใหญ่เป็นค าพ้องรูปที่ใช้ในบริบทที่แตกต่างจากที่ปรากฏใน
หนังสือแบบเรียน และเป็นการใช้ค าพ้องรูปในระดับประโยค ซึ่งเป็น
ระดับที่ยากขึ้น การอ่านออกเสียงค าเหล่านี้ ให้ถูกต้องจะต้อง
พิจารณาถึงหลายปัจจัย เช่น ค าที่มาประสม ต าแหน่งและหน้าท่ีของ
ค าในประโยค ความหมายในบริบทท่ีต้องการจะสื่อสาร เป็นต้น 
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย   

 ค าพ้องรูปภาษาจีน คือ ตัวอักษรจีนที่สามารถอ่านออกเสียงได้
หลายแบบ เมื่อน าไปประกอบร่วมกับค าอื่นหรือใช้ในต าแหน่งที่แตกต่าง
กัน จะมีความหมายและรูปแบบในการใช้จะแตกต่างกันตามไปบริบท
และหน้าที่ของค า เนื่องจากหนังสือแบบเรียนท้ัง 4 เล่ม เป็นหนังสือ
แบบเรียนขั้นพื้นฐาน ค าพ้องรูปภาษาจีนที่ปรากฏส่วนใหญ่เป็นค า
พยางค์เดียว สามารถน าไปประสมกับค าอื่นเพื่อให้เกิดความหมายใหม่
ได้ ซึ่งค าพ้องรูปเหล่านี้มักอธิบายความหมายของค าและเสียงอ่านตาม
บริบทของประโยคหรือวลีนั้น ๆ โดยไม่ได้อธิบายอย่างละเอียด และเป็น
ค าพ้องรูปที่ประกอบกับค าอื่นกลายเป็นค าศัพท์ที่ผู้เรียนสามารถจดจ า

แ ล ะ อ่ า น อ อ ก เสี ย ง ได้  เ ช่ น  长大 (zhang3da4)，很长 

(hen3chang2)，干净 (gan1jing4)，干什么 (gan4shen2me) 
เป็นต้น จากการส ารวจความสามารถในการอ่านค าพ้องรูปภาษาจีนของ
นักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความสามารถในการอ่านค าพ้องรูปภาษาจีน
ในระดับค าและวลีได้ในระดับที่ค่อนข้างดี แต่ในทางกลับกันเมื่อพบ
ค าพ้องรูปภาษาจีนปรากฏในรูปประโยคหรือประกอบกับค าอื่นที่มี
บริบทแตกต่างจากหนังสือแบบเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่าน
ออกเสียงได้ถูกต้อง เนื่องจากเสียงอ่านจะแตกต่างกันไปตามบริบทและ
หน้าที่ของค า ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจของว่านอิ๋งและจ้าวเสีย
นเต๋อ (Wan Ying, Zhao Xiande, 2011) [6] ซึ่งได้ท าการส ารวจการ
อ่านออกเสียงค าพ้องรูปภาษาจีนของนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยครุ
ศาสตร์ฮว๋าจง จ านวน 30 คน พบว่า นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่ยังขาด
ทักษะในการอ่านค าพ้องรูปภาษาจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าพ้องรูปที่มี

ความหมายแตกต่างกันตามบริบท ซึ่งมีอัตราการผิดพลาดในการอ่านสูง
ถึง ร้อยละ 40  ดั งนั้น การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนควรให้
ความส าคัญกับการอ่านค าพ้องรูป มีกระบวนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนให้
ความส าคัญกับเสียงอ่าน ซึ่งอาจให้ความหมายที่แตกต่างกันตามบริบท 
สามารถจ าเสียงอ่าน แยกแยะความหมายและน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง   
 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  

8.1  ผู้สอนควรมีการอธิบายการใช้ค าพ้องรูป โดยยกตัวอย่างจาก
หนังสือและช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างของการออกเสียง ช้ีให้เห็นว่า
เสียงอ่านที่แตกต่างกันมีความส าคัญหรือจ าเป็นอย่ างไร เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถใช้ค าพ้องรูปภาษาจีนได้อย่างถกูต้องเหมาะสม  

8.2  ควรจัดท าคู่ มื อค าพ้องรูปภาษาจีนควบคู่ กับหนั งสือ
แบบเรียนหรือเอกสารที่ใช้ในการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออก
เสียงได้อย่างถูกต้อง 

8.3  งานวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาความสามารถในการใช้
ค าพ้องรูปภาษาจีนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งยังไม่มีกระบวนการในการน าผลการศึกษามา
พัฒนาทักษะการอ่านค าพ้องรูปภาษาจีน นักวิจัยสามารถน าผลการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปสร้างกระบวนการในการพัฒนาทักษะหรือ
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภาษาจีนได้    
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บทคัดย่อ 

การวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ และ 2) ศึกษาอิทธิพลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักศึกษาที่เช่าหอพักเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวนทั้งสิ้น 400 ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถามในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าความถี่ ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
หอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ มากที่สุด คือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 รองลงไปคือด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.89 และด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ตามล าดับ และผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของ
นักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่ด้านราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย  ลักษณะทางกายภาพ ไม่มีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ ต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
ค าส าคัญ: 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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1. บทน า  
ที่อยู่อาศัย เป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน 

นับเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มนุษย์จึงแสวงหาที่อยู่
อาศัยที่มีความปลอดภัย และเอื้ออ านวยความสะดวกในการ
ด ารงชีวิตมากท่ีสุด การเลือกที่อยู่อาศัยจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะ
ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในช่วงวัยเรียนที่เป็น
นักศึกษา ซึ่งถือเป็นช่วงวัยที่ก าลังเติบโตไปเป็นก าลังของชาติ จึง
จ าเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งสถานศึกษา
และที่ อยู่ อาศั ย  (พั ชรี   โชคบ ารุ งศิลป์ , 2554) [1] ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงสาขาวิทย
บริการจังหวัดเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาสาขา
เพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติภาคเหนือจังหวัด
เพชรบูรณ์  สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี  วิทยาลัยการอาชีพชนแดน และ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจั งหวัด เพชรบูรณ์ จากข้อมูล
สารสนเทศ (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์, 2561) [2] จาก
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ปี  พ.ศ. 2561 ระบุว่า มีจ านวนนักศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จ านวน 7,731 คน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. จ านวน 7,171 คน 
ระดับ ปวส. จ านวน 3,773 คนระดับปริญญาตรี จ านวน 85 คน 
และสังกัดกระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬ า จ านวน 637 คน 
(ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์, 2561) ซึ่งหอพักเอกชนยัง
เป็นที่ต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัย เนื่องจากการที่ทางหอพัก
ในก ากับของมหาวิทยาลัย มีรองรับไม่เพียงพอต่ออัตราของนักศึกษา 
ดังนั้นหอพักเอกชนจึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ส าหรับนักศึกษา  
  ปัจจุบันในจังหวัดเพชรบูรณ์มีที่อยู่อาศัยประเภทให้เช่า
มาก โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้แหล่งสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น หอพัก บ้าน
เช่า อพาร์ทเมนท์ แมนช่ัน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษาที่มีที่พักห่างไกลจากสถานศึกษา ผู้ประกอบการหอพัก
เอกชนจึงต้องมีการพัฒนาหอพักให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้
เช่าหอพัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดและการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ และศึกษาอิทธิพลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยผลที่ได้รับจากการวิจัยสามารถเพิ่มความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการตัดสินใจเช่าหอพัก ตลอดจนทราบถึงความต้องการของ
นักศึกษาผู้ เช่าหอพัก เพื่อน ามาเป็นแนวทางปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาดของผู้ประกอบการหอพักเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันทางการตลาด อีกทัง้ยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงหอพัก ให้
มีการพัฒนาการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 
และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถน า

ผลการวิจัยไปใช้ในการก าหนดกลยทุธ์ เพื่อพัฒนาธุรกิจหอพักเอกชน
ต่อไปได้ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเช่า
หอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. ศึกษาอิทธิพลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
3. วิธีการวิจัย 

การศึกษาการวิจัยนี้เป็นการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ประชากรที่น ามาใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาที่ เช่า
หอพักเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ค านวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเช่ือมั่น 95% จากสูตร n=N/(1+ Ne2); 
N=12,031, e=0.05, จะได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 388 คน จึงก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 400 คน เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560) [3] มีวิธีการสุ่มตัวอย่างดังนี้  ขั้นที่ 1 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สัดส่วนของประชากรแต่ละ
กลุ่มเป็นตัวแบ่งได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  จ านวน 214 คน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ
ภาคเหนือจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 21 คน และวิทยาลัยเทคนิค
เพชรบูรณ์ จ านวน 165 คน ขั้นที่ 2 ใช้การสุ่มแบบบังเอิญให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามและ กลุ่มตัวอย่างเต็มใจตอบแบบสอบถาม  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลเบื้องต้นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 5 ข้อ ประกอบไปด้วย ค าถามด้าน 
เพศ อายุ ระดับช้ันการศึกษา รายได้ต่อเดือน และสถาบันที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อค าถาม 
จ านวน 30 ข้อ 3) การตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อค าถาม จ านวน 15 ข้อ 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ผู้วิจัยท าการทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยทดสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของเนื้ อหา (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน และพบว่า มี
ค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คือ
มากกว่า 0.05 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560) [3] และทดสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือการวิจัยด้านความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยการน า
แบบสอบถามไปทดสอบใช้ (Try Out) จ านวน 30 ตัวอย่าง และหาค่า
ความเช่ือมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค พบค่าความเช่ือมั่น 
ดังนี้ ดา้นผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 0.70 ด้านราคา เท่ากับ 0.90 ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย เท่ากับ 0.82 ด้านส่งเสริมการตลาด เท่ากับ 0.87 ด้าน
บุคลากร เท่ากับ 0.88 ด้านกระบวนการ เท่ากับ 0.87 ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ เท่ากับ 0.92 ด้านการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชน เท่ากับ 
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0.86. ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ค่าความเช่ือมั่นต้องมากกว่า 0.70 (กัลยา วา
นิชย์บัญชา, 2546) [4] 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าความถี่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
 
4. ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  พบ
ผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.8 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.3 

โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 46 
และก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.5 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 9,001-11,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 24.3 และศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 53.5 ตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการ
ตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่า
หอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอันดับที่ 1 คือ 
ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.88 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 
 

ตารางที ่1  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัด    
              เพชรบูรณ์               

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ความคิดเห็น 

 SD. แปลความ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 3.89 .57 มาก 
2. ด้านราคา 3.82 .61 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (ท าเลที่ตั้ง) 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 เคราะห์ อิทธิพลปั จจัยส่ วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ในการวิเคราะห์อิทธิพลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อ
พิจารณาทั้งระดับและทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปร ด้วยวิธี
สหสัมพันธ์เพียร์สัน และพบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีค่า
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.513 ถึง 0.693 สามารถแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที ่2  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร               
ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันโพรดักซ์โมเมน  

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) (r) 
 pur p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 
การตัดสินใจเช่า (pur) 1        
ผลิตภณัฑ ์(p1) .639** 1       
ราคา (p2) .588** .655** 1      
ช่องทางการจัดจ าหน่าย  (p3) .579** .640** .644** 1     
การส่งเสริมการตลาด (p4) .607** .613** .592** .534** 1    
บุคลากร (p5) .620** .601** .559** .588** .580** 1   
กระบวนการ (p6) .693** .610** .620** .617** .612** .664** 1  
ลักษณะกายภาพ (p7) .593** .572** .553** .513** .611** .611** .636** 1 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผู้วิจัยได้น าเอาตัวแปร 
x1 – x7  มาท าการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ และก าหนด
สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ขึ้นเพื่อท านายหรืออธิบายค่าของตัวแปร
ตาม ซึ่งจะอยู่ในรูปสมการดังนี้ 
 สมการแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปร
อิสระ 
        Y = β0 + β1 ผลิตภัณฑ์ + β2 ราคา + β3 ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย + β4 การส่งเสริมการตลาด + β5 บุคลากร + β6 
กระบวนการ + β7 ลกัษณะกายภาพ + e 
 

สมการประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ 

  (การตัดสินใจเช่าหอพัก) = a + b1 ผลิตภัณฑ์ + b2 ราคา 
+ b3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย + b4 การส่งเสริมการตลาด + b5 
บุคลากร + b6 กระบวนการ + b7 ลกัษณะกายภาพ 
 

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธี Enter มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 3-4 

  

ตารางที ่3  Model Summaryb               

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .770a .593 .586 .31896 1.892 
a. Predictors: (Constant), p7, p3, p4, p5, p2, p1, p6 
b. Dependent Variable: purchase 
 
 

จากตารางที่ 3 พบค่า Adjusted R2  = .586 นั่นหมายถึง 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด สามารถใช้อธิบายการตัดสินใจเช่า
หอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร้อยละ 58.6   

ค่า Durbin-Watson = 1.892 เป็นค่าที่ใช้ตรวจสอบค่า
ความคลาดเคลื่อนว่ามีความเป็นอิสระต่อกัน โดยค่า Durbin-
Watson มีค่าระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) [4] 

ดั งนั้น ได้ค่ า  Durbin-Watson = 1.892 จึ งสรุปว่า ค่ า
ความคลาดเคลื่อนมีความเป็นอิสระต่อกัน 

ค่า R = .770 หมายถึง ค่า Y จริงกับ  มีความสัมพันธ์
กัน .770 หรือ การตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์จริง กับ การตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ที่พยากรณ์จากสมการประมาณค่าถดถอยเชิง
พหุคูณ มีความสัมพันธ์กันสูง (.770) 
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ตารางที ่4  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุของตัวแปรการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชน               

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .951 .126  7.557 .000   

p1 .158 .043 .185 3.704 .000 .417 2.396 
p2 .044 .039 .055 1.116 .265 .433 2.311 
p3 .045 .036 .061 1.266 .206 .453 2.206 
p4 .096 .037 .123 2.621 .009 .470 2.130 
p5 .099 .040 .120 2.479 .014 .445 2.247 
p6 .240 .041 .299 5.846 .000 .396 2.526 
p7 .071 .038 .087 1.850 .065 .473 2.115 

R2  = .586, F= 81.650, Sig = .000  

a. Dependent Variable: purchase 
 

จากตารางที่ 4 สามารถสร้างสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ได้ดังนี้  

 (การตัดสินใจเช่าหอพักเอกชน) = 0.951 + 0.240 

(ปัจจัยด้านกระบวนการ) + 0.158 (ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์) + 0.099 

(ปัจจัยด้านบุคลากร) + 0.096 (ปัจจัยด้านการส่งเสรมิการตลาด) 

จากสมการข้างต้นสรุปได้ว่า หากเพิ่มปัจจัยด้านกระบวนการ 

1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยด้านอื่น ๆ คงที่ การตัดสินใจเช่าหอพัก

เอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.240 

หน่วย หากเพิ่มปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยด้าน

อื่น ๆ คงที่ การตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์ จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.158 หน่วย หากเพิ่มปัจจัยด้านบุคลากร 1 

หน่วย ในขณะที่ปัจจัยด้านอื่น ๆ คงที่ การตัดสินใจเช่าหอพักเอกชน

ของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.099 หน่วย หาก

เพิ่มปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 1 หนว่ย 

ในขณะที่ปัจจัยด้านอื่น ๆ คงที่ การตัดสินใจเช่าหอพักเอกชน

ของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.096 หน่วย 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
    1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.8 และ
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.3 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 18-20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 46 และก าลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือน 9,001-11,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.3 และศึกษาอยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.5 
ตามล าดับ 
      2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
หอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอันดับที่ 1 คือ 
ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 รองลงไปคือด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.88 ตามล าดับ 
 3. การตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีการรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการ เป็นอันดับที่ 1 คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 3.92 รองลงมาคือ พฤติกรรมหลังการเช่า คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 3.86 การประเมินผลทางเลือก และการตัดสินใจเช่า คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 3.85 ตามล าดับ 

4. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ด้วยวิธี Enter พบว่า ตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์การ
ตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ และ
ช้ีให้เห็นว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ ซึ่งมีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับต่ ากว่า .01 ในขณะที่ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านลักษณะกายภาพ มีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่มากกว่า .05 ดังนั้นท้ัง 3 ปัจจัยนี้จึงไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทั้งนี้แสดงว่าปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าวไม่สามารถพยากรณ์การ
ตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ 

5.ตัวแปรต้นที่ มี อ านาจพยากรณ์ ดีที่ สุ ด คื อ ปั จจัยด้ าน
กระบวนการ รองมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด และปัจจัยด้านบุคลากร ตามล าดับ ท าให้ตัวแปรทั้ง 4 ตัว
นี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชน
ของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ร้อยละ 58.6 หรือมีอ านาจ
พยากรณ์ร้อยละ 58.6 
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6. อภิปรายผล 
1. ปัจจัยด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชน

ของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ หอพักมีการก าหนดกฎเกณฑ์
ระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนมีการบริการด้านต่าง ๆ ได้รวดเร็ว เช่น 
บริการซ่อมแซมปัญหาของวัสดุ อุปกรณ์ภายในห้องพัก หอพักมีการ
แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนก่อนการช าระค่าเช่า และหอพัก
มีช่องทางการช าระเงินค่าเช่าหลากหลาย (เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย) ในการก าหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบต่าง ๆ ที่ชัดเจน ท างาน
อย่างเป็นระบบ มีการแก้ไขปัญหาหรือมีการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่
รวดเร็ว และตรงต่อเวลา ท าให้ผู้เช่ารู้สึกประทับใจ และมีความพึง
พอใจที่จะเช่า สอดคล้องกับ  ณัจยา สยามิภักดิ์ (2557) [5] ที่กล่าวว่า 
ในเรื่องล าดับขั้นตอนการติดต่อเช่าห้องพัก ความรวดเร็วในการท า
สัญญาเช่า มีการแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายชัดเจนก่อนช าระค่าเช่า 
พนักงานท างานอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้เช่าได้อย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากการท างานอย่างเป็นระบบของพนักงาน ย่อมท าให้
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท าได้รวดเร็วและตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น และท า
ให้สามารถระบุได้ว่าปัญหาลักษณะนี้จะสามารถท าการแก้ไขได้ภายใน
กี่วัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศุภามาส ก้อนพิลา (2560) [6] 
ที่ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการเช่าห้องพัก ใน
เขตต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า
ด้านกระบวนการ มีความส าคัญต่อการตัดสินใจในการเลือกเช่าห้องพัก
อยู่ในระดับมาก  

2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชน
ของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ได้แก่ หอพักมีขนาดของห้องพักและมีพื้นที่ใช้สอยที่
เหมาะสม หอพักมีพื้นที่จอดรถเพียงพอ รูปแบบของหอพักมีความ
ทันสมัย ห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เตียง ตู้เสื้อผ้า, โทรทัศน์
, เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น หอพักมีบริการ อินเทอร์เน็ต เคเบิ้ลทีวี 
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ และหอพักมีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น 
ลูกกรง, กล้องวงจรปิด (เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย) ซึ่งในธุรกิจ
บริการนั้นปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ล้วนแล้วแต่เป็น
การให้บริการที่จัดเตรียมไว้ให้ลูกค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการหอพักจึง
ควรตระหนักถึงการบริการต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจ เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของ
มนุษย์ได้คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้ าและลูกค้าจะได้รับ
ผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ 
(2541) [7] สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลัดดาวัลย์ ประกอบมูล 
(2556) [8] ที่ศึกษาปัจจัยที่ ใช้ในการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัจจัยที่ใช้ใน
การตัดสินใจเลือกเช่าหอพัก อยู่ในระดับความส าคัญมาก  

3. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
หอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ หอพักมีส่วนลดให้ในกรณี

ที่จ่ายเงินตรงตามก าหนด มีการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
แก่ผู้เชา่มีส่วนลดค่าเช่าเมื่อแนะน าลูกค้ารายใหม่ และหอพักมีระบบ
ผ่อนผันค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าในกรณีฉุกเฉิน (เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย) เนื่องจากการส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อสื่อสาร
เกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรม
การซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายท าการขาย และการ
ติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลาย
ประเภทซึ่งอาจใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือก็ได้ แต่ต้องใช้หลักการ
เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน ชนายุส เช่ียวเชิงการุณ 
(2556) [9] และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิศชนก สุนทรพฤกษ์ 
(2559) [10] ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัยใน
หอพักของผู้ บริ โภคในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกพักอาศัยในหอพักของผู้บริโภคในเขตสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)  

4. ปัจจัยด้านบุคลากร มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของ
นักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ เจ้าของหอพักหรือผู้ดูแลหอพักมี
การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแก่ผู้เช่า มีพนักงานให้บริการตลอด สามารถ
เรียกใช้บริการได้สะดวก เจ้าของหอพักหรือผู้ดูแลหอพักมีมนุษย
สัมพันธ์ เอาใจใส่ มีความสุภาพในการให้บริการ และมีพนักงานท าความ
สะอาดบริเวณหอพักทุกวัน (เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย) ซึ่ง
แสดงว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านบุคลากรมีผลต่อการตัดสินใจ
เช่าหอพักเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากเจ้าของหอพักหรือผู้ดูแล 
รวมไปถึงพนักงานของหอพัก มีความส าคัญที่จะสร้างความน่าเช่ือถือ
ให้กับหอพัก มีความเป็นกันเอง เอาใจใส่ผู้เช่า ให้บริการด้วยความสุภาพ 
ท าให้ผู้เช่าตัดสินใจที่จะเช่าพักอาศัยหรือเช่าพักต่อไป สอดคล้องกับ 
พจนารถ  อิ่มสอน และไพบูลย์  อาชารุ่งโรจน์ (2558) [11] ที่กล่าวว่า 
ด้านบุคลากรพนักงานและการให้บริการดี ก็ท าให้ผู้เช่าอพาร์ทเมนท์
รู้สึกสบายใจ และไม่ได้อยากย้ายไปที่อื่น และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ศุภามาส ก้อนพิลา (2560) ที่ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดใน
การเลือกใช้บริการเช่าห้องพัก ในเขตต าบลช้างเผือก อ าเภอเมื อง 
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่าด้านบุคลากร มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกเช่าห้องพักอยู่ในระดับมาก 
 
7.ข้อเสนอแนะ  
    จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์และเป็น
แนวทางส าหรับผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่สนใจท าธุรกิจเกี่ยวกับ
หอพักเอกชน ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่สนใจ ควรมี
กระบวนการด้านการก าหนดกฎเกณฑ์ระเบียบของหอพักท่ีชัดเจน มี
การบริการที่รวดเร็ว เช่น บริการซ่อมแซมปัญหาของวัสดุ อุปกรณ์
ภายในห้องพัก มีการแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน ก่อน
การช าระค่าเช่า ควรแจกแจงบิลค่าเช่าในแต่ละเดือนด้วยการพิมพ์ 

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

175 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

ไม่ควรเขียนด้วยลายมือ เพราะผู้เช่าอาจเข้าใจผิดในตัวเลขได้ และมี
ช่องทางการช าระเงินค่าเช่าหลากหลาย เช่น การโอนเงินผ่านระบบ 
mobile banking จะได้สะดวกมากขึ้น 

2. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่สนใจ ควรดู
ความเหมาะสมของขนาดห้องพักและมีพื้นท่ีใช้สอย มีพื้นที่จอดรถให้
เพียงพอต่อความต้องการ การจัดรูปแบบของหอพักมีความทันสมัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เตียง ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ 
โทรทัศน์  ตู้ เย็น ให้มีความเหมาะสมกับราคาค่าเช่า มีบริการ
อินเทอร์เน็ต เคเบิ้ลทีวี เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ และมีระบบรักษา
ความปลอดภัย เช่น ลูกกรง กล้องวงจรปิด เป็นต้น ซึ่งหากทาง
ผู้ประกอบการมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ ก็อาจท าให้ผู้
เช่าสบายใจและยินดีที่จะเช่าพักต่อไปมากขึ้น 
 3. ด้านส่งเสริมการตลาดผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่สนใจ 
ควรให้ส่วนลดในกรณีที่จ่ายเงินตรงตามก าหนด หรือมีส่วนลดค่าเช่า
เมื่อแนะน าลูกค้ารายใหม่ตามความเหมาะสม มีการแจ้งข่าวสารที่
เป็นประโยชน์แก่ผู้เช่า และมีระบบผ่อนผันค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าในกรณี
ฉุกเฉิน 
 4. ด้านบุคลากร เจ้าของหอพักหรือผู้ดูแลหอพักควรมีการให้
ค าปรึกษาช่วยเหลือแก่ผู้เช่า มีมนุษยสัมพันธ์ เอาใจใส่ มีความสุภาพ
ในการให้บริการ มีพนักงานให้บริการตลอด สามารถเรียกใช้บริการ
ได้สะดวก เผื่อกรณีมีปัญหาระบบสาธารณูปโภคขัดข้องหรือมีปัญหา
เร่งด่วนเกิดขึ้น จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที และมีพนักงานท าความ
สะอาดบริเวณหอพักทุกวันเพื่อความสะอาดและน่าอยู่ของหอพัก 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะประชากรที่ เป็ น
นักศึกษาท่ีเช่าหอพักเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้
ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลมุและกว้างมากยิง่ขึ้น การวิจัยครั้งต่อไปควร
มีการศึกษาประชากรที่เป็นกลุ่มคนท างาน เพื่อหาความแตกต่าง
ระหว่างแนวคิดในการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชน 

2. การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาความคาดหวัง 
หรือความต้องการของนักศึกษาที่ เช่าหอพักเอกชนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อให้ทราบความคาดหวัง หรือความต้องการต่อการ
ให้บริการของหอพักเอกชน เพื่อปรับปรุงแก้ไขบริการให้ดีขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยความไว้วางใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3) วิเคราะห์อิทธิพลของความ
ไว้วางใจและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภค 
ที่เคยซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก  จ านวน 400 ราย  เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าความถี่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านความไว้วางใจ
สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้  โดยด้านความจริง ด้านความเช่ือ  ด้านความเข้าใจ  ด้านการ
บริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับต่ ากว่า 0.05  ในขณะที่ด้าน
เวลาไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงกล่าวได้ว่าด้านเวลาไม่สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้   
2) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่าสามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ โดย 
ด้านการจัดจ าหน่าย  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านส่งเสริมการตลาด  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับต่ ากว่า 0.05 ในขณะที่ด้านราคาไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงกล่าวได้ว่าด้านราคา ไม่สามารถพยากรณ์การตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้  3) ปัจจัยด้านความไว้วางใจและปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับต่ ากว่า 0.05  ทั้งนี ้แสดงว่าทั้ง 2 ปัจจัยดังกล่าว
สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ 
 
ค าส าคัญ: ความไวว้างใจ, 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  
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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. 
 
1. บทน า  
 สังคมของโลกได้เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมโลกาภิวัฒน์ กล่าวคือ  
สังคมที่ไร้พรมแดน  โลกทั้งใบถูกเช่ือมโยงเข้าด้วยกันโดยการ
สื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่มุมไหน
ของโลกก็สามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  
จากความเจริญก้าวหนา้ทางด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ 
รวมถึงระบบเครือข่ายสัญญาณทั้งแบบไร้สายและมีสาย เทคโนโลยี
เหล่านี้ ได้ เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ 
ด้านการเงินธนาคาร ด้านการคมนาคม ด้านการสื่อสารความบันเทงิ 
และด้านธุรกิจการค้าขาย (อุมาพร  บุญชัย, 2560) [1] จากการ
ขยายตัวของระบบการสื่อสารทั่วโลก ท าให้เกิดการท าธุรกรรมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การขายสินค้าออนไลน์ และการโอนเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท าให้ระบบการค้า ในปัจจุบันมีความแตกต่างไป
จากเดิม หรือที่เรียกกันว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)  
ซึ่งก าลังแพร่หลายในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากร้านขายสินค้า
ออนไลน์ที่ มี จ านวนเพิ่ มอย่างต่อ เนื่ องเป็นจ านวนมากและ 
ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่หันมาใช้ช่องทาง พาณิชย์
อิ เล็กทรอนิกส์  (E-commerce) ในการจ าหน่ ายสินค้ า การ
ประชาสัมพันธ์ และบริการ ท าให้ผู้คนสามารถเลือกซื้อสินค้าและ
บริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ท าให้เกิดการขยายตัวของการค้า
ผ่านทางโลกออนไลน์ท่ัวโลก  ท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง 
 เฟซบุ๊ก (Facebook) คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  สามารถสร้างพื้นที่ ส่วนตัว ส าหรับแนะน าตัวเอง
ติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ทั้งเเบบ ข้อความ ภาพ เสียง และ วีดีโอ 
รวมไปถึงท ากิจกรรมอื่น ๆ ผ่านแอพลิเคชั่น (Applications) ที่มีอยู่
อย่างมากมาย (งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา, 2561) [2]      
แอพลิเคช่ันยังแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ เช่นเพื่อความบันเทิง  
เกมส์ หรือไม่ว่าจะเป็นเชิงธุรกิจ แอพลิเคช่ันของเฟซบุ๊ก ก็มีให้ใช้งาน 
เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ เฟซบุ๊ก จึงได้รับความนิยมไปทั่วโลก และ
ในประเทศไทย เฟซบุ๊ก ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับที่ หนึ่ ง  
จากการส ารวจของเฟซบุ๊ก Facebook IQ ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัย
ของเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มลูกค้า SMEs 4 ใน 5 ราย เริ่มสร้างธุรกิจ
จากเฟซบุ๊ก 87% สามารถเติบโตได้ 73% พบว่า เติบโตอย่าง
แข็งแกร่งเพราะเครื่องมือของเฟซบุ๊ก 93% ระบุว่า เฟซบุ๊กเป็น

แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ SMEs เข้าถึงลูกค้า และ 83% สร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้แก่ ชุมชน (MOGONLINE, 2020) [3] อย่างไรก็
ตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนมองว่าส่งผลดี 
ต่อผู้ประกอบการ และผู้บริโภคนั้น  แต่ท้ายที่สุดก็ยังไม่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์แบบ จาก
ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคที่
แท้จริง  ในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องส่งผลกระทบต่อการ 
ท าธุรกิจ และท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกในด้านลบ การศึกษาของ 
พิศุทธิ์ อุปถัมภ์ (2557) [4] พบว่า ความไว้วางใจและลักษณะของ
ธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์มากที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ที่ประกอบธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์และผู้ที่
สนใจ ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับความไว้วางใจของผู้บริโภคและ
ลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต้องท าให้ผู้บริโภคมีความ
เช่ือมั่น เช่ือถือในข้อมูล จะต้องก าหนดราคาสินค้าหรือบริการ 
ในราคาที่เหมาะสม มีการแนะน าผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและมีคุณค่า 
และให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคอย่างคุ้มค่า  
 ส่งผลให้ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องปรับตัวและเข้าถึงผู้บริโภค
ในการท ากลยุทธ์ทางการตลาดและสร้างความน่าเช่ือถือในการ
สั่งซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค 
 จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง         
มีประชากรทั้งหมด 994,540 คน เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็น
อันดับที่ 4 ของภาคเหนือ ในปี 2561 ซึ่งมีผู้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศจ านวน  849,317 คน มีผู้ ใช้อิน เทอร์ เน็ตจ านวน  
402,169 คน และเมื่อเทียบกับปี 2560 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ านวน 
368,556 คน ซึ่งปี 2561 มีจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากกว่า 
ปี 2560 จ านวน 33,613 คน (ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ,  
2561) [5] ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์
ใหม้ากข้ึนเพื่อจะได้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ
สินค้า  และเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการบนเฟซบุ๊ก 
น าข้อมูลไปปรับปรุงคุณภาพและการวางแผนกลยุทธ์ในการ 
ท าธุรกิจผ่านเฟซบุ๊กได้อย่างเหมาะสม   
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาปัจจัยความไว้วางใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก

ของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์  
2. ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจ 

ซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. วิเคราะห์อิทธิพลของความไว้วางใจและส่วนประสมทาง

การตลาดทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
3. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ประชากรที่ผู้วิจัยเลือก
ศึกษา คือ ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ค านวณหา
ขนาดตัวอย่างโดยไม่ทราบจ านวนประชากร ก าหนดค่าความ
เช่ือมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในการเลือก
ตัวอย่างเท่ากับ 0.05 จากสูตร n=Z2P(1-P)/e2;Z=1.96, P=0.5, 
e=0.05 ค านวณได้  384.16 คน (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2560) [6]   
ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน แต่อย่างไรก็ตามเพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจึงท าการเก็บทั้งหมด 400 คน ท าการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)  
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 400 คน ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดพื้นที่โดยเก็บข้อมูลในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดย แจกแบบสอบถามและท าการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
แบบสอบถาม ใช้ในการวัดลักษณะประชากรศาสตร์ ความไว้วางใจ 
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก 
ซึ่งแบบสอบถามที่สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยส่วนที่ 1–4 
เป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-ended question) และส่วนท่ี 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 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความไว้วางใจของผู้บริโภค  ส่วนท่ี 3 ข้อมูล
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ตัดสิ น ใจซื้ อสินค้ าผ่ าน เฟซ บุ๊กของผู้บ ริ โภค  และส่ วนที่  5 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล  หลั งจากผู้ วิ จั ย ได้ รวบรวมข้อมู ล
แบบสอบถามครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้แล้ว  ผู้วิจัยจึงท าการ
ตรวจสอบความถูกต้อง  สมบูรณ์ของข้อมูล  และน ามาประมวลผล
ผ่านวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  โดยวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้
บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และข้อมูลพฤติกรรม
การซื้อสินค้า โดยอธิบายและน าเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (2) สถิติเชิงอ้างอิง 
(Inferential Statistics) วิ เคราะห์ ความสัมพั นธ์ของข้อมู ลที่

เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์สถิติความถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ อหาอิทธิพลระหว่าง 
ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ  ( Independent Variable) กั บ ตั ว แ ป ร ต า ม 
(Dependent Variable)   
 
4. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของความไว้วางใจและส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบผลการวิจัยดังนี้ 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ซื้อสินค้า
ผ่านเฟซบุ๊ก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง คิดเป็นร้อยละ 71.5 และ 
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 28.5 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.5  ระดับการศึกษา พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 66.3  มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นิสิต-นักศึกษา  
คิดเป็น ร้อยละ  49.8  ผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ซื้อสินค้าผ่าน
เฟซบุ๊กส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000  บาท คิดเป็น
ร้อยละ 53.0 ความถี่ในการใช้บริการซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กส่วนใหญ่  
เดือนละ 1 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ  31.3  ประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ
ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  คิดเป็นร้อยละ  63.7 และ
จ านวนเงินที่ซื้อสินค้าในแต่ละครั้งส่วนใหญ่น้อยกว่า 500 บาท   
คิดเป็นร้อยละ  47.8 
 4.2 ผลการศึกษาปัจจัยความไว้วางใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ความไว้วางใจผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ในการซื้อสินค้าผ่าน             
เฟซบุ๊กด้านความไว้วางใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับเวลาในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้ามากที่สุด  มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.75 รองลงมาคือ  
ความไว้วางใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับการบริการในการตัดสินใจซื้อ
สินค้า มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.73  ความไว้วางใจของผู้บริโภค
เกี่ยวกบัความจริงในการตัดสินใจซื้อสินค้า มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.71 ความไว้วางใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับความเข้าใจในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และมีความ
ไว้วางใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับความเช่ือในการตัดสินใจซื้อสินค้า  
มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ตามล าดับ 
 4.3 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่าน    
เฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ มากที่สุดคือด้านการจัด
จ าหน่าย มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 รองลงมาคือ ด้านราคา  
มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ด้านผลิตภัณฑ์ มีคะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.79 และด้านการส่งเสริมการตลาด 3.65 ตามล าดับ 
 4.4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของความไว้วางใจและส่วนประสม
ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของ
ผู้บริโภคในจังหวดัเพชรบูรณ์ 
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 การวิเคราะห์อิทธิพลความไว้วางใจและส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตั ว

แปรเพื่อพิจารณาทั้งระดับและทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปร  
ด้วยวธิีสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันโพรดักซ์โมเมน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient 
 ความจริง ความเชื่อ ความ

เข้าใจ 
การบริการ เวลา ผลิตภัณฑ์ ราคา จ าหน่าย ส่งเสริม

ตลาด 
ตัดสินใจ

ซ้ือ 
ความจริง 1          
ความเชื่อ .697** 1         
ความเข้าใจ .597** .645** 1        
การบริการ .666** .697** .675** 1       
เวลา .637** .626** .586** .742** 1      
ผลิตภัณฑ์ .616** .603** .621** .679** .660** 1     
เวลา .629** .609** .584** .648** .679** .747** 1    
จ าหน่าย .590** .565** .615** .614** .626** .722** .736** 1   
ส่งเสริมตลาด .620** .625** .579** .670** .652** .728** .735** .681** 1  
ตัดสินใจซ้ือ .599** .591** .590** .591** .513** .672** .646** .697** .649** 1 

 
จากตารางที่  1 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีค่า
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.513 ถึง 0.747  
ผลการวิเคราะหอ์ิทธิพลของความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือ
สินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ผู้วิจัยไดน้ าเอาตวัแปรความไว้วางใจ  x1 – x5 มาท าการวเิคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคณู และก าหนดสมการถดถอยเชิงพหคุณู 
(Multiple Regression Analysis) ขึ้นเพื่อท านายหรืออธิบายค่าของ
ตัวแปรตาม ซึ่งจะอยู่ในรูปสมการดังนี ้
  สมการแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปร
อิสระ 

     Y = β0 + β1 ความจริง + β2 ความเช่ือ + β3 ความเข้าใจ 
+ β4 การบริการ + β5 เวลา + e 

สมการประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปร
อิสระ  

    (การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก) = a + b1 ความจริง + 
b2 ความเช่ือ + b3 ความเขา้ใจ + b4 การบริการ + b5 เวลา  
 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของปัจจัยความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยวิธี Enter มี
รายละเอียด ดงัตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยพหคุณูของตัวแปรปัจจยัความไว้วางใจ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 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 

R=.687, R2  = .466 , F= 70.513, Sig = .000  Durbin-Watson = 1.925, SEE= .52263 
 
 

a. Dependent Variable: ตัดสินใจซื้อ 
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 จากตารางที ่2 พบค่า Adjusted R2 = 0.466 นั่นหมายถึง ความ
ไว้วางใจสามารถใช้อธิบายการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของ
ผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร้อยละ 46.6   
 ค่า Durbin-Watson = 1.925 เป็นค่าที่ใช้ตรวจสอบค่าความ
คลาดเคลื่อนว่ามีความเป็นอิสระต่อกัน โดยค่า Durbin-Watson  
มีค่าระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561) [7] ดังนั้นได้ค่า 
Durbin-Watson = 1.925  จึ งส รุป ว่ า  ค่ าความคลาด เคลื่ อน 
มีความเป็นอิสระต่อกัน 
 ค่า R = 0.687 หมายถึง ค่า Y จริง กับ       มีความสัมพันธ์กัน 
0.687 หรือ  การตัดสินใจซื้ อสินค้ าผ่ านเฟซบุ๊ กของผู้ บริ โภค 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์จริง กับ การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของ
ผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่พยากรณ์จากสมการประมาณ 
ค่าถดถอยเชิงพหุคูณ มีความสัมพันธ์กันสูง (0.687)  
 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ตัวแปรอิสระที่มี
อ านาจพยากรณ์ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านความจริง ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.239 รองมาคือ ปัจจัยด้านความ
เข้าใจค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.234 ปัจจัย
ด้านความเช่ือ ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.160  
ปัจจัยด้านบริการ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 
0.157 ท าให้ตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้
ร้อยละ 46.6 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 46.6 และมีค่าความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ±0.175 ซึ่งสามารถสร้างสมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้ดังนี้  

(การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก) = 0.688 + 0.270 

(ปัจจัยด้านความจริง) + 0.255 (ปัจจัยด้านความเข้าใจ) + 0.170 

(ปัจจัยด้านความเชื่อ) + 0.163 (ปัจจัยด้านการบริการ) 
 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
       ผู้วิจัยได้น าเอาตัวแปรความไว้วางใจ x1 – x4 มาท าการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคูณ และก าหนดสมการถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ขึน้เพื่อท านายหรืออธิบายค่าของ
ตัวแปรตาม ซึ่งจะอยู่ในรูปสมการดังนี ้
 สมการแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปร
อิสระ 
     Y = β0 + β1 ผลิ ตภัณ ฑ์  + β2 ราค า + β3 การจั ด
จ าหน่าย + β4 การส่งเสริมการตลาด + e 
 สมการแสดงค่าความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปร
อิสระ 
   (การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุก๊) = a + b1 ผลิตภณัฑ ์+  
b2 ราคา + b3 การจัดจ าหน่าย + b4 การส่งเสรมิการตลาด 
 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่ งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย
วิธี Enter มีรายละเอียด ดังตารางที ่3 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ค่า Adjusted R2 =0.563 นั่นหมายถึง 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสามารถใช้อธิบายการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร้อยละ 56.3   

 ค่า Durbin-Watson = 1.851 เป็นค่าที่ใช้ตรวจสอบค่าความ
คลาดเคลื่อนว่ามีความเป็นอิสระต่อกัน โดยค่า Durbin-Watson มีค่า
ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5  (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561) [7] ดังนั้นได้ค่า 
Durbin-Watson = 1.851 จึงสรุปว่า ค่าความคลาดเคลื่อนมีความ
เป็นอิสระต่อกัน 

  ค่า R = 0.753  หมายถึง ค่า Y จริง กับ       มีความสัมพันธ์กัน 
0.753 หรือ การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัด
เพชรบูรณ์จริง กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่พยากรณ์จากสมการประมาณค่าถดถอย 
เชิงพหุคูณ  มีความสัมพันธ์กันสูง (0.753) 
    ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ตัวแปรอิสระที่มี
อ านาจพยากรณ์ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.343  รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน

 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยพหคุณูของตัวแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .443 .156  2.841 .005   

ผลิตภณัฑ ์ .238 .062 .217 3.815 .000 .339 2.947 
ราคา .096 .061 .092 1.575 .116 .323 3.097 
จ าหนา่ย .380 .060 .343 6.372 .000 .378 2.643 
ส่งเสริมตลาด .179 .051 .191 3.526 .000 .374 2.671 

R= .753, R2  = .563, F= 129.544, Sig = .000  Durbin-Watson = 1.851, SEE= .47255 
a. Dependent Variable: ตดัสินใจซื้อ 
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ผลิตภัณฑ์ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.217 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ
พยากรณ์เท่ากับ 0.191  ท าให้ตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้ สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร้อยละ 56.3 หรือมีอ านาจ พยากรณ์ร้อยละ 
56.3 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ±0.156 ซึ่ง
สามารถสร้างสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ได้ดังนี้  

             (การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก) = 0.433 + 0.380 

(ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย) + 0.238 (ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์) + 

0.179 (ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด)  

 
5. สรุปและอภิปรายผล  
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.5 
และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 28.5 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.5  มีระดับการศึกษา 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
คิดเป็นร้อยละ 66.3 และมีอาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นิสิต-นักศึกษา  
คิดเป็นร้อยละ 49.8 ผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก
ส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
53.0 ความถี่ในการใช้บริการซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กสว่นใหญ่  เดือนละ 
1 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 31.3 ประเภทสินค้าที่เลือกซื้อเสือ้ผ้าเครื่องแต่งกาย  
คิดเป็นร้อยละ 63.7 และจ านวนเงินที่ ซื้ อสินค้าในแต่ละครั้ ง 
น้อยกว่า 500 บาท  คิดเป็นร้อยละ 47.8 
 2. ระดับความคิดเห็นโดยรวมด้านความไว้วางใจของ
ผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ในการซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลาในการตัดสินใจซื้อสินค้า
มากที่สุดมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.75 รองลงมาคือ ความไว้วางใจ
ของผู้บริโภคเกี่ยวกับการบริการในการตัดสินใจซื้อสินค้า 3.73  
ความไว้วางใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับความจริงในการตัดสินใจซื้อ
สินค้า  3.71  ความไว้วางใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับความเข้าใจในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า  3.69  และมีความไว้วางใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ความเชื่อในการตัดสินใจซือ้สินค้า  3.59   
 3. ระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มากที่สุดคือด้านการจัดจ าหน่าย มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 รองลงมาคือ ด้านราคา มีคะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80 ด้านผลิตภัณฑ์ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.65   
 4. อิทธิพลความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน 
เฟซบุ๊ก ของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าตัวแปรอิสระที่มี
อ านาจพยากรณ์ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านความจริง (Beta= 0.239) 
รองมาคือ ปัจจัยด้านความเข้าใจ (Beta= 0.234) ปัจจัยด้านความเช่ือ 

(Beta= 0.160) ปัจจัยด้านบริการ (Beta= 0.157) และปัจจัยด้านเวลา 
(Beta=0.006) ตามล าดับ ท าให้ตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้  สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค 
ในจังหวัดเพชรบรูณ์ ได้ร้อยละ 46.6 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 46.6  
 5. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของ
ผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตัวแปรต้นที่มีอ านาจพยากรณ์ดีที่สุด 
คือ ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (Beta=0.343) รองมาคือ ปัจจัย 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Beta=0.217) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Beta=0.191) ท าให้ตัวแปรทั้ ง 3 ตัวนี้  สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้  ร้อยละ 56.3 หรือมีอ านาจพยากรณ์ 
ร้อยละ 56.3  
 5.2 อภิปรายผล 
 1. ปัจจัยด้านความไว้วางใจ พบว่าสามารถพยากรณ์การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ 
โดยปัจจัยด้านความจริง ปัจจัยด้านความเชื่อ  ปัจจัยด้านความเข้าใจ  
ปัจจัยด้านการบริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก 
ของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่
ปัจจัยด้านเวลาไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  จึงกล่าวได้ว่าปัจจัยด้านเวลา
ไม่สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตินา  จันทร์หวร 
(2559) [8] เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟช็อป 
ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรมของผู้บริโภคระดับช้ันมัธยมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ปัจจัยความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟช็อปผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรมของ
ผู้บริโภคระดับช้ันมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพิศุทธิ์ อุปถัมภ์ (2557) [4] เรื่องความไว้วางใจและ
ลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสงัคมออนไลนส์่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า ความไว้วางใจและลักษณะธุรกิจผ่านสื่อ
สังคมออนไลนส์่งผลต่อความความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน ์
 2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า สามารถ
พยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้  โดยปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย  ด้านผลิตภัณ ฑ์   
ด้านส่งเสริมการตลาด  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก
ของผู ้บร ิโภคในจังหวัด เพชรบ ูรณ ์อย ่างม ีน ัยส าค ัญทางสถ ิติ 
ในขณะที่ปัจจัยด้านราคาไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงกล่าวได้ว่าปัจจัย
ด้านราคาไม่สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก 
ของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง
กับงานวิจัยของภูษณ สุวรรณภักดี (2561) [9] เรื่องอิทธิพลของ
ความไว้วางใจ ทัศนคติ และส่วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตัดส ินใจซื ้อเสื ้อผ ้าแฟชั ่นผ ่านสื ่อส ังคมออนไลน ์ของผู ้บร ิโภค 
ในจังหวัดสงขลา  ที่พบว่า  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา  ในขณะที่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

 

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

182 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

ด้านราคา ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพรพรรณ ตาลประเสริฐ (2561) [10] เรื่อง อิทธิพลของ
การตลาดแบบดิจิทัลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่มธุรกิจการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พบว่า 
การตลาดแบบดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่องอิทธิพลความไว้วางใจและส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์  
 เนื่องจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่าย
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริ โภคในจังหวัด
เพชรบูรณ์มากที่สุด รองลงมาคือ  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านการส่งเสริม
การตลาด ผู้วิจยัขอเสนอแนะดังนี ้
 1. ผู้ประกอบการควรให้ส าคัญกับปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการจัดจ าหน่าย เนื่องด้วยผู้บริโภคให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับเวลาในการเลือกซื้อสินค้าเพราะประหยัดเวลาในการ
เดินทางไปซื้อสินค้าด้วยตัวเอง อยู่ที่ไหนก็สามารเลือกซื้อสินค้าได้  
และสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา 
 2. ผู้ประกอบการควรให้ส าคัญ กับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์เนื่องด้วยผู้บริโภคให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
รายละเอียดของสินค้าครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ซื้อสินค้า สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคาและการแสดงรูปสินค้า
ให้ชัดเจน เมื่อซื้อสินค้าแล้วลูกค้าได้รับสินค้าตรงกับรูปภาพที่แสดง
ในเฟซบุ๊ก 
 3. ผู้ประกอบการควรให้ส าคัญกับการส่งเสริมการตลาดเนื่อง
ดว้ยผู้บริโภคให้ความส าคัญเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่าง
สม่ าเสมอ มีการอัปเดทข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูล
ของสินค้าตลอด  รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ตรงตามความ
ต้องการ  เช่น  ลด  แลก  แจก  แถม  และผู้ขายสินค้าสามารถช่วย
แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ทันที  กรณีเกิดข้อผิดพลาด  เช่น  สินค้า 
ไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ  สินค้าไม่ถึงลูกค้าตามที่ก าหนด เป็นต้น ควรมี
บริการหลังการขาย  ติดตามลูกค้าเกี่ยวกับการใช้สินค้าเพื่อให้ลูกค้า
เกิดความประทับใจ  รู้สึกว่าอยู่กับลูกค้าตลอดเวลา และเกิดความ
ไว้วางใจ 
  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป   
 จากการศึกษาวิจัย อิทธิพลของความไว้วางใจและส่วนประสม
ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซ บุ๊กของ
ผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้วิจัยขอเสนอแนะประเด็นส าหรับ
การท าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้  
 1. การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรขยายพื้นที่ไปยังจังหวัด
อื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับความไว้วางใจของ
ผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านเฟซบุ๊ก  

 2. การวิจัยในอนาคตผู้วิจัยควรท าการศึกษาเพิ่มเติม หรือศึกษาเกี่ยวกับ 
ตัวแปรอื่น ๆ ทีม่ีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านเฟซบุก๊  
 3. การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรศึกษาเกี่ยวกับประเภท
สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อในเฟซบุ๊ก
เพื่อเป็นข้อมูลใหก้ับผู้ประกอบการได้เข้าใจกลุ่มลูกค้ามากยิ่งข้ึน 
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ปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่สง่ผลต่อการกลับมาใช้ซ า้ของผู้เช่าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมหนักในเขตจังหวัดปทุมธาน ี

Factors service quality and perceived value affecting reuse of heavy industrial 
machinery tenants in Pathum Thani province 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาสภาพของปัจจุบันของคุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้ของ
ผู้ใช้และการกลับมาใช้ซ้ าในเขต จังหวัด ปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักในเขต จังหวัด ปทุมธานี ในการวิจัยเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกก าหนดการศึกษาผ่าน
ข้อมูลด้านความคิดเห็นของนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  และจากบุคลากรของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 5 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและวิจัยเชิงปริมาณจ านวน 385 ฉบับ ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากผู้วิจัย ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณแบบของคอแครน สุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการบริการ ปัจจัยด้านการรับรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ซ้ า ซึ่งได้ผลการ
วัดค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามถูกวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

ผลการวิจัย พบว่า 
1.องค์ประกอบหลักที่ประสบปัญหาที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี ใน

ภาพรวมได้แก่ ปัจจัยคุณภาพการบริการและปัจจัยคุณค่าที่รับรู้ 
2.ปัจจัยคุณภาพการบริการ ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี มีตัวแปร

พยากรณ์ได้แก่ ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้ามีความสัมพันธ์สูงที่สุด (β = 0.384) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ (β = 0.346) ปัจจัย
ด้านการตอบสนองลูกค้า (β = 0.166) ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (β = 0.074) มีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านคุณค่าที่รับรู้  พบว่า ด้านคุณค่าที่รับรู้ด้านคุณภาพ มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุด (β = 0.565) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านคุณค่าทางด้านอารมณ์ (β = 0.367) มีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามล าดับ  

 
ค้าส้าคัญ: คุณภาพการบริการ, คุณค่าที่รับรู,้  การกลับมาใช้ซ้ า, 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 

 

1. บทน้า 
    สถานการณ์ของธุรกิจการก่อสร้างขยายตัวเป็นส่วนหนึ่งในการ
ช้ีวัดการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย [1] 
สมัยก่อนวิทยาการต่างๆยังไม่ก้าวหน้า การก่อสร้างต้องใช้
แรงงานคน เป็นหลัก ท าให้งานบางอย่างยาก ต้องใช้ระยะเวลาใน
การก่อสร้างนาน ความประณีตไม่สม่ าเสมอ มีความปลอดภัยต่ า  
ต่อมาเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น การก่อสร้างใน ปัจจุบันนี้ ได้
น าเครื่องทุ่นแรง หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการก่อสร้าง
เป็นจ านวนมาก นับวัน เครื่องจักรกล ยิ่งมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ 
เพราะท างานได้มาตรฐานตรงตามข้อก าหนดการก่อสร้าง มี ความ
ปลอดภัยมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายค่าแรงคนงาน และลดเวลาการ
ท างาน ท าให้การก่อสร้างเสร็จตาม เวลาที่ก าหนด  เครื่องจักรกล
ในงานก่อสร้างที่ใช้กันมากในปัจจุบันนี้ได้แก่ รถเครน ซึ่งได้มีผู้
ประกอบกิจการ รถเครนให้เช่า เป็นจ านวนมากในแต่ละจังหวัด 
การประกอบธุรกิจรถเครนให้เช่า ถือว่าเป็นธุรกิจที่ ต้องใช้เงิน
ลงทุนมากแต่ถือว่าได้ผลตอบแทนสูงพอสมควร เมื่อเทียบกับการ
ลงทุนเพราะในช่วงหลายปี ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ [2] 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณ
ค่าที่ รับรู้ที่ส่ งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้ เ ช่า เครื่ องจั กร
อุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี โดยคุณภาพการบริการ
ลูกค้าหลักๆเช่น  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ความ
น่าเช่ือถือ  การตอบสนองลูกค้า การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า  การ
เข้าใจและรู้จักลูกค้า [3] และ คุณค่าที่รับรู้ คุณค่าที่รับรู้ด้านราคา 
คุณค่าที่รับรู้ด้านคุณภาพ คุณค่าทางด้านอารมณ์ [4]  ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่มีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของ
ลูกค้า และอยากทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ้ า โดย

ค านึงถึง ความไว้เนื้อเช่ือใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อของลูกค้า
ของลูกค้าที่มีต่อเรา อันจะน าไปสู่การกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี เพื่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน [4] 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      1. เพื่อศึกษาสภาพของปัจจุบันของคุณภาพการบริการและคุณ
ค่าที่รับรู้ของผู้ใช้และการกลับมาใช้ซ้ าในเขต จังหวัด ปทุมธานี  
      2. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผล
ต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักในเขต 
จังหวัด ปทุมธาน ี
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
     ในการวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ย เก็บข้อมูลจากบุคลากรและมี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่
ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ใน
เขต จังหวัดปทุมธานี  

3.1 ขอบเขตด้านประชากร ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) คือ การวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยใช้วิธีศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
การสัมภาษณ์จากบุคลากรของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก 
ในเขต จังหวัดปทุมธานี ด้วยข้อค าถามแบบปลายเปิด จ านวน 5 
คน เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป ของบุคลากรของผู้เช่าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี และการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจ ด้วยแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้น
และได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังน้ีคือ    
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ขอบเขตด้านเนื้อหา  
เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา โดยการ

ทบทวนเอกสารจาก เอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษา
เฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อก าหนดตัวแปรที่ใช้ใน การวิจัยส าหรับการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) โดยการเป็นค าถาม ปลายเปิดที่มี
ความส าคัญพร้อมกับลักษณะของค าถามที่มีความยืดหยุ่น และ
พร้อมที่ จะมีการปรับเปลี่ยนค าถามให้มีความสอดคล้องกับผู้ให้
สัมภาษณ์ใน แต่ละ สถานการณ์ที่มีเหตุการณห์รือมสีภาพแวดลอ้ม
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

เชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านตัวแปรของการ
วิจัยไว้ 2 ประเภท ดังนี ้  

1) ตัวแปรต้น คือ คุณภาพการบรกิารแบ่งเป็น 5 ด้าน 
ได้แก่- ความเป็นรูปธรรมของการบริการ- ความน่าเชื่อถือ- การ
ตอบสนองลูกค้า- การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า- การเข้าใจและรูจ้ัก
ลูกค้า  

1.1 คุณค่าที่รับรู้ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ - คุณค่าทีร่ับรู้
ด้านราคา- คณุค่าที่รับรู้ด้านคณุภาพ - คุณค่าทางด้านอารมณ์
  

 2) ตัวแปรตาม คือ การกลบัมาใช้ซ้ าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานีแบ่งเป็น 3 
ด้าน ได้แก่- ความไว้เนื้อเชื่อใจ- ความพึงพอใจ- การบอกต่อ  
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง และผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัที่ใช้ในการวิจัย
เรื่องปัจจัยคณุภาพการบริการและคุณค่าทีร่ับรู้ทีส่่งผลต่อการ
กลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักรอตุสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัด
ปทุมธานี นั้นผู้วิจัยได้ จ าแนกไว ้2  กลุ่ม ดังนี ้

1. เชิงปริมาณ   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธาน ีจ านวน 385 
คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ไม่

ทราบจ านวนที่แน่นอนจึงใช้สูตร [5]  n =
2

24

z

e
     ดังนั้นจึงได้

จ านวน  n คือ 385 คน 
2. เชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) วิธีการเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่างของการวิจัยเชิง
คุณภาพนั้นได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เจ้าของกิจการ
โรงงาน 1 คน ผู้จัดการฝ่าย 1 คน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 คน และ
ผู้ใช้บริการจริง อีก 2 คน รวมแล้วเป็นจ านวน 5 คน เป็นการ
สัมภาษณ์ถึงสภาพทั่วไปของปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่
รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรม
หนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี เพื่อก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นค าถามปลายเปิด ที่มีความส าคัญ
พร้อมกับลักษณะของค าถามที่มีความยืดหยุ่น และพร้อมที่จะมี

การปรับเปลี่ยนค าถามให้มีความสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ในแต่
ละ สถานการณ์ที่มีเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ใน
เขต จังหวัดปทุมธาน ี

ขอบเขตด้านระยะเวลา ศึกษาตั้งแต่เดือน เมษายน 
2562 ถึง ตุลาคม 2563 

 
4. วิธด้ีาเนินการวิจัย 
    ขั้นตอนที่ 1 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ในครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ   
 ส่วนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การศึกษาในครั้งนี้มีกรอบมีกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวิจัย ท าให้เกิดความชัดเจนเชิงทฤษฎี ดังนั้นในส่วนแรก
ผู้วิจัยเริ่มจากการทบทวน เอกสาร ต าราวิชาการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต ทั้งในและ
ต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการและ
คุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี เพื่อน ามาพัฒนาเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ส่วนท่ี 2 การพัฒนาแบบสัมภาษณ์จากกรอบแนวความคิด 
นิยามศัพท์ และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ในการรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพให้มีความถูกต้องและชัดเจน 
 ส่วนท่ี 3 ท าการศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณเ์ชิงลึกดว้ยแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างการสัมภาษณ์ แบบเฉพาะเจาะจง เป็น
การที่ผู้ศึกษาใช้วิจารณญาณของตนเองว่าจะเลือกใคร โดยที่ผู้
ศึกษาคิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ซึ่งผู้ศึกษาเลือก
กลุ่มประชากรที่ศึกษา จ านวน 5 คน จะน าไปจัดท าข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง
จะน าไปจัดท าเครื่องมือแบบสอบถามตามองค์ประกอบของ
โครงสร้างตัวแปรสังเกตได้ 
    ขั้นตอนท่ี 2 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ กลุ่มตัวอย่างของบุคคลทั่วไปในเขตปทุมธานี ที่
เคย เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี เป็น
ผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามแบบปิดหรือปลายปิด (Close-
ended question) เป็นค าถามที่ผู้วิจัยได้ตั้ งแล้วมีค าตอบให้
เลือกตอบค าถามให้เลือกตอบ เป็นค าถามที่สั้นและง่ายที่ผู้วิจัยได้
ตั้งไว้แล้วมีค าตอบ (Choice) ให้เลือกตอบแต่ได้มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ไว้แล้วเพื่อให้ข้อมูล
มีความละเอียดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หลักเกณฑ์การ
เลือกพนักงานท่ีให้ข้อมูล ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ    

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามคือ เพศ อายุ ประกอบอาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับ
การศึกษา เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการ 

ได้แก่ 1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2. ความน่าเช่ือถือ 3. 
การตอบสนองลูกค้า 4. การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 5. การเข้าใจ
และรู้จักลูกค้า  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ คุณค่าที่รับรู้ แบ่งเป็น 3 
ด้าน ได้แก่ 1. คุณค่าที่รับรู้ด้านราคา 2. คุณค่าที่รับรู้ด้านคุณภาพ 
3. คุณค่าทางด้านอารมณ์ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็น 3 
ด้าน ได้แก่ 1. ความไว้เนื้อเชื่อใจ 2. ความพึงพอใจ 3. การบอกต่อ 

ขั้นตอนที่ 3 น าตัวแปรที่ได้จากการจัดกลุ่มตัวแปร มาสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่ใช้เก็บกับกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ และทดสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือการวิจัย โดยทดสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา ( Index of Item 
Objective Congruence IOC)  โดยผู้ เ ช่ียวชาญ 3 ท่าน และ
ทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือการวิจัยด้ านความเ ช่ือมั่ น 
(Reliability) ด้วยการน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วน าไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างวิจัย  ดังนี้  
ตรวจสอบคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.95 ซึ่งนับว่ามีคุณภาพ 
สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง 
 ขั้นตอนที่  4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วมาทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยโดยการทดสอบหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างค าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา ( index of 
item objective Congruence: IOC) และน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย จ านวน 30 ตัวอย่าง และหาค่าความเ ช่ือมั่นด้ วยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบัค (Cronbachs, alpha Coefficient) 
และน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยโดย
กลุ่มประชากรที่ใช้ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนจ านวน 385 คน [5]   
 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณ
ค่าที่ รับรู้ที่ส่ งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้ เ ช่า เครื่ องจั กร
อุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยใช้มาตรวัดแบบ 
Rating Scale 5 ระดับ หรือตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s 
Scale) ในการวัดระดับปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้
ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก 
ในเขต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี ้

1 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย น้อยที่สุด 
2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย น้อย 
3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย ปานกลาง 
4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย มาก 

     5 คะแนน หมายถึงเห็นด้วย มากที่สดุ 

เพื่อใช้วัดข้อมูลปัจจัยคณุภาพการบริการและคณุค่าที่
รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักรอตุสาหกรรม
หนัก ในเขต จังหวัดปทุมธาน ี

ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละ
ระดับในการอภิปรายผลได้มาจากสูตรการ ค านวณความกว้างของ
อันตรภาคชั้นมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้  

การวิเคราะห์ระดับความส าคัญโดยก าหนดเกณฑ์การ
ใช้น้ าหนักแปลความหมายของข้อมูลดังนี้ ใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยใช้สูตรเบส (Best, 1981 อ้างถึงใน บรรเทิง ศรี
อาจ ,2558) 

ระดับคา่เฉลีย่  =   ค่าคะแนนสูงสดุ - คะแนนต่ าสุด 
                             จ านวนช้ัน 
การศึกษาในครั้งนี้แบ่งจ านวนช้ันระดับความส าคัญ

ออกเป็น 5 ระดับ คือ น้อยท่ีสุด น้อยปานกลาง มาก และมากทีส่ดุ 
โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5 คะแนน ต่ าสุดเท่ากับ 1 คะแนน 
แทนคา่   =  5 – 1 
 
  =  0.80 

ผลการแบ่งคะแนนเพื่อแปลความหมายตามค่าเฉลี่ย
ของปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการ
กลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัด
ปทุมธานี  
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพ
การบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี  มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพ
การบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี  มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพ
การบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพ
การบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี  น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพ
การบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี  น้อยท่ีสุด 
 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี จากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีของ (ศักดิ์ กองสุวรรณ และเชษฐ์ภณัฏ 
ลีลาศรีสิริ (2556)ผู้วิจัยใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ 
หรือตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ในการวัดระดับ
ความคิดเห็นการเลือกใช้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต 
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

5 
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1 คะแนน  หมายถึง  ระดับการกลับมาใช้ซ้ า น้อยที่สุด 
2 คะแนน  หมายถึง  ระดับการกลับมาใช้ซ้ า น้อย  
3 คะแนน  หมายถึง  ระดับการกลับมาใช้ซ้ า ปานกลาง 
4 คะแนน  หมายถึง  ระดับการกลับมาใช้ซ้ า มาก 
5 คะแนน   หมายถึง  ระดับการกลับมาใช้ซ้ า มากที่สดุผลการ
แบ่งคะแนนเพื่อแปลความหมายตามค่าเฉลี่ยของระดบัการกลับมา
ใช้ซ้ า คือ 

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง ระดบัการกลับมาใช้ซ้ า มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง ระดบัการกลับมาใช้ซ้ า มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง ระดบัการกลับมาใช้ซ้ า ปาน
กลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง ระดบัการกลับมาใช้ซ้ า น้อย 
ค่าเฉลี่ย1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับการกลับมาใช้ซ้ า น้อยท่ีสุด    

5. ผลการวิจัย  
    สรุปผลการศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่
ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักใน
เขต จังหวัดปทุมธานี

 5.1 สรุปสภาพทั่วไปของปัจจัยคุณภาพการบริการ
และคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมหนักในเขต จังหวัดปทุมธานี จากการค้นคว้าหา
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เอกสารสิ่งพิมพ์ วารสารงานวิจัย พบว่า 
สภาพทั่วไปในปัจจุบันนี้ มีปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่
รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรม
หนักในเขตจังหวัดปทุมธานี คือ 1) ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ 2)ความน่าเช่ือถือ 3) การตอบสนองลูกค้า 4) การให้ความ
มั่นใจแก่ลูกค้า 5) การเข้าใจและรู้จักลูกค้า และคุณค่าที่รับรู้ คือ 
1) คุณค่าที่รับรู้ด้านราคา 2) คุณค่าที่รับรู้ด้านคุณภาพ 3) คุณค่า
ทางด้านอารมณ์ ซึ่งจะท าให้ตลาดมีแนวโน้มการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง    

5.2 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการ ที่
ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ใน
เขต จังหวัดปทุมธานี มีตัวแปรพยากรณ์ 5 ตัว ดังนี้ 1. ปัจจัยด้าน
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2. ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ 3. 
ปัจจัยด้านการตอบสนองลูกค้า   4. ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจ
แก่ลูกค้า 5. ปัจจัยด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า มีความสัมพันธ์กับ
การกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต 
จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปร
พยากรณ์เหล่านี้สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรปัจจัย
คุณภาพการบริการ โดยรวม คิดเป็นร้อยละ 80.9 (R2 = 0.807) 
ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 321.596, Sig = .000*)  

ซึ่งว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการ  ด้านการเข้าใจและรู้จัก
ลูกค้ามีความสัมพันธ์สูงที่สุด  (β = 0.384) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ (β = 

0.346) ปัจจัยด้านการตอบสนองลูกค้า (β = 0.166) ปัจจัยด้าน
การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า   (β = 0.074) มีความสัมพันธ์กับการ
กลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัด
ปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ถัดลงมาตามล าดบั 
ส่วนคุณภาพการบริการ  ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี (β = 0. 042) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ดังนั้นสรุปตัวแปรที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานีได้ดังนี้ ปัจจัย
คุณภาพการบริการ ที่ส่ งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้ เ ช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านการ
เข้าใจและรู้จักลูกค้า 2) ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ 3) ปัจจัยด้าน
การตอบสนองลูกค้า 4) ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 
ตามล าดับ             

5.3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุระหว่างปัจจัย
คุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี 1) ปัจจัยด้านคุณค่าที่
รับรู้ด้านราคา 2) คุณค่าที่รับรู้ด้านคุณภาพ 3) ปัจจัยด้านคุณค่า
ทางด้านอารมณ์ ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี *มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ว่า ปัจจัยด้านคุณค่าที่รับรู้ ที่
ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ใน
เขต จังหวัดปทุมธานี มีตัวแปรพยากรณ์ 3 ตัว ดังนี้ 1) ปัจจัยด้าน
รูปลักษณ์ทางกายภาพ 2) ปัจจัยด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 3) 
ปัจจัยด้านการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า มีความสัมพันธ์กับการ
กลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัด
ปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปร
พยากรณ์เหล่านี้สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุมีขนาดไม่เกิน 20 กิโลกรัม ใน
จังหวัดปทุมธานีโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 79.40 (R2 = 0.793) ซึ่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 489.901, Sig = .000*)  

ซึ่งว่า ปัจจัยด้านคุณค่าที่รับรู้  ด้านคุณค่าที่รับรู้ด้าน
คุณภาพ มีความสัมพันธ์สูงที่สุด (β = 0.565) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านคุณค่าทางด้าน
อารมณ์ (β = 0.367) มีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้ซ้ าของผู้
เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้านคุณค่าที่
รับรู้  ปัจจัยด้านคุณค่าที่รับรู้ด้านราคา ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
กลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัด
ปทุมธานี (β = 0.007)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ดังนั้นสรุปตัวแปรที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่า

เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี ได้ดังนี้ 
ปัจจัยด้านคุณค่าที่รับรู้  ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านคุณค่าที่
รับรู้ด้านราคา 2) ปัจจัยด้านคุณค่าที่รับรู้ด้านคุณภาพ ตามล าดับ 

 
6. อภิปรายผล 
    ระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพการให้บริการ จากผล
การศึกษา พบว่า ผู้เลือกใช้บริการเช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก 
ในเขต จังหวัดปทุมธานี ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ โดยรวมอยู่ใน
ระดับความส าคัญมากที่สุด กล่าวคือ ระดับความคิดเห็นปัจจัย
คุณภาพการให้บริการ ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ ผู้เลือกใช้บริการ
เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานีคิดว่า
ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือมีส่วนช่วยการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักในเขตจังหวัดปทุมธานี มากที่สุดซึ่ง
สอดคล้องกับวรชนก เต็งวงษ์วัฒนะ (2558) [6] ได้ศึกษาคุณภาพ
การให้บริการ การตระหนักถึงราคาภาพลักษณ์ตราสินค้า และการ
บอกต่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุของ
บริษัทเอกชนภายในประเทศไทยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
การวิจัยในครั้งนี้ผลของการวิจัย พบว่า ปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ 
ด้านการให้ความมั่นใจและ ด้านการตระหนักถึงราคา มีเกณฑ์ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุของบริษัทเอกชน
ภายในประเทศไทยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลได้พบว่า
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับกาญจน์สิตา โฆสิตธัญญสิทธ์ิ 
(2559) [7] ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ให้
บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครือ่งดืม่ 
พบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นปัจจัยด้านการ บริการ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการบริการและ ด้านพนักงานที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะด้านการบริการซึ่งสอดคล้องสุวรรณา เพียรมานะ 
(2561) [8] ได้ศึกษาอิทธิพลของ ความพึงพอใจ ความไว้ใจ 
คุณภาพการ บริการ ที่มีผลต่อการบอกต่อของลูกค้าร้าน JSK การ
วิจัยนี้ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับมาก
ที่สุด ตามด้วยด้านช่อง ทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้าน
การส่งเสริมการตลาด ส าหรับความไว้วางใจที่มีต่อร้าน JSK ลูกค้า
มีระดับความไว้ใจในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพการ
บริการ ด้านความน่าเช่ือถือ มี คุณภาพในระดับมากท่ีสุด ตามด้วย
ด้านการสร้างความมั่นใจ ด้านการตอบสนอง และด้านการเอาใจ 
ใส่ต่อลูกค้า และการบอกต่อ มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด   ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และคุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง ด้าน
การเอาใจใส่ต่อลูกค้า มีอิทธิพลต่อการบอกต่อของ ลูกค้าร้าน JSK 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05สอดคล้องกับ Soleimani 
AG, and Einolahzadeh H,(2018) [9] ได้ศึกษาคุณภาพการ
บริการตามความตั้งใจที่จะกลับมาซื้อซ้ า ผลการวิจัยพบว่าตัวแทน
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพน าไปสู่ความตั้งใจที่จะกลับมายัง
ปลายทางด้วยความพึงพอใจและภาพลักษณ์ของจุดหมาย
ปลายทาง นอกจากนี้คุณภาพบริการมีผลกระทบโดยตรงต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าและมีความสัมพันธ์โดยตรงในเชิงบวกระหว่าง
ความพึงพอใจของลูกค้าและค าพูดจากปากต่อปาก ความหมาย
เชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ของผลลัพธ์ เหล่านี้ถูกกล่าวถึง  
สอดคล้องกับ Rahim, A. Ganiyu (2016) [10] ได้ศึกษาการอยู่
รอดในระยะยาวและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสาย
การบินนั้นเช่ือมโยงกับคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการสาย
การบินและความสามารถในการสร้างความพึงพอใจและสร้าง
ความสัมพันธ์ระยะยาว จากการศึกษาพบว่าการรับรู้คุณภาพการ
บริการมีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารและจากการขยายความ
ภักดีต่อสายการบิน ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพการบริการจึงเป็น
ปัจจัยเสริมในการสร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืนและความสามารถ
ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิน ดังนั้นเราจึงแนะน าให้
ผู้ประกอบการสายการบินพัฒนาและใช้กลยุทธ์การบริการเชิง
ตลาดเพื่อระบุความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเพื่อให้
บริการได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการสายการบินควรวัด
คุณภาพการบริการเป็นประจ าเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะรักษา
ความคาดหวังของผู้โดยสารและพิจารณาปรับแต่งผลิตภัณฑ์และ
บริการของพวกเขา (เท่าที่จ าเป็น) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและ
ความภักดีของลูกค้า  
 
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
    จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางส าหรับ
ธุรกิจของผู้ให้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัด
ปทุมธานี ในการพิจารณาการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัย
คุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ า
ของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักในเขต จังหวัดปทุมธานี มี
ดังนี ้
    1. ผลการวิจัย พบว่าสรุปสภาพทั่วไปของการกลับมาใช้ซ้ าของ
ผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักในเขตจังหวัดปทุมธานี 1) ความ
ไว้เนื้อเช่ือใจ 2) ความพึงพอใจ 3) การบอกต่อ พบว่า การกลับมา
ใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักในเขตจังหวัดปทุมธานี 
นั้นต้องมีปัจจัยด้านความไว้เนื้อเช่ือใจเพราะ จากการสัมภาษณ์ 
พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 5 คน มีความคิดเห็นไปทางเดียวกัน คือ 
ความไว้เนื้อเช่ือใจนั้นทางบริษัทต้องท างานให้ลูกค้าเช่ือใจโดยการ
ให้บริการด้วยความซื่อตรง ตรงไปตรงมา และจริงใจด าเนินงาน
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะความปลอดภัยขณะท างาน
ปัจจัยด้านความพึงพอใจ มีความคิดเห็นไปทางเดียวกัน คือ ความ
พึงพอใจนั้นอาจจะตอบยากนิดนึงแต่ทางบริษัทจะดูผลที่ออกมา
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คือการตอบรับในด้ านต่างจากการกลับมาใ ช้ซ้ าและจาก
แบบสอบถามในเรื่องการให้บริการของพนักงานบริษัทและมีการ
ฝึกอบรมความรู้ต่าง ๆเพื่อให้พนักงานตอบค าถามได้ถูกต้องและมี
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาปัจจัยด้านการบอก
ต่อ มีความคิดเห็นไปทางเดียวกัน คือการบอกต่อนั้นส่วนใหญ่จะมี
การแนะน าครอบครัว มิตรสหาย เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลอื่น ๆ 
ให้ใช้บริการจากบริษัท จะแนะน าให้เพื่อนและคนที่ใช้บริการ
ประจ าแต่ถ้ามีข้อผิดผลาดตรงไหนพูดในแง่ลบยินดีที่จะช่วยแก้ตา่ง
ให้ซึ่งปัจจัยใน 3 ด้านนี้จะท าให้มีการกลับมาใช้ซ้ าของผู้ เ ช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักในเขตจังหวัดปทุมธานีต่อไป ซึ่งปัจจัย
คุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ า
ของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักในเขตจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 5 
คน จาก การสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง และ ใช้ค าถามปลายเปิด มี
ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการ
และคุณค่าที่รับรู้ ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมหนักในเขตจังหวัดปทุมธานี  
    2. ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยในการกลับมาใช้บริการซ้ าคือ 
ปัจจัยด้าน คุณค่าที่รับรู้ ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย 
พบว่า ปัจจัยด้าน คุณค่าที่รับรู้ มีจ านวน 3 ด้าน โดยเรียงล าดับ
จากมากที่สุด ปัจจัยด้าน คุณค่าที่รับรู้ด้านคุณภาพ ปัจจัยด้าน
คุณค่าทางด้านอารมณ์ ส่วน ปัจจัยด้านคุณค่าที่รับรู้ด้านราคาไม่
ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ใน
เขต จังหวัดปทุมธาน ี 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
 1. ในการศึกษาครั้ งนี้จ ากัดเฉพาะผู้ เ ช่า เครื่ องจักร
อุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานีเท่านั้น ดังนั้น ควรมีการ
กระจายกลุ่มตัวอย่างไปยังองค์กรอื่นๆ ด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
แตกต่าง และมี ความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  
 2. ควรใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรจังหวัดอื่นๆ
ด้วย เช่น การสัมภาษณ์ผู้บริโภค ในจังหวัดอื่นๆเพื่อน าข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของพนักงาน บริษัท ผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ต่อไปในอนาคต  
 3. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ และปัจจัยแรงจูงใจในการบริการลูกค้า
อาหรับของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพกับประสิทธิภาพในการ
ให้บริการลูกค้าอาหรับของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชน และ3) ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าอาหรับของ
บุคลากร โรงพยาบาลเอกชน กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 397 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นด้านการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการรับรู้ 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) การรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพจากแหล่งข้อมูลสื่อบุคคล และแหล่งข้อมูลสื่อมวลชนมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับ
ประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าอาหรับของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
3) ปัจจัยแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบ เงินเดือน สถานะทางอาชีพ สภาพการท างาน ชีวิตส่วนตัว และวิธีปกครองบังคับบัญชาส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ: 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.บทน า 
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีช่ือเสียงด้านการท่องเที่ยว
และเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนท่ัวโลกในการเดินทางมาพักผ่อน 
ความนิยมของไทยเห็นได้จากการติดอันดับผลการส ารวจของสถาบัน
และนิตยสารต่างๆหลายครั้งในรอบทศวรรษท่ีผ่านมา กอรปกับด้าน
สาธารณสุขก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ระบบสาธารณสุขพื้นฐาน
และการรักษาของไทยพัฒนาขึ้นเป็นล าดับ มีการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนด้านการแพทย์และพยาบาลจนสามารถผลิตบุคลากรที่
มีคุณภาพได้เป็นจ านวนมาก กระทรวงสาธารณสุขระบุว่าในปี 2560
ประเทศไทยสามารถผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย
แบ่งเป็นการผลิตบุคลากรแพทย์ ประมาณ 3,121 คนต่อปี จากคณะ
แพทยศาสตร์ 21 แห่งทั่วประเทศ และสามารถผลิตบุคลากรด้าน
พยาบาล ประมาณ 1.1 หมื่นคนต่อปี นักเทคนิคการแพทย์และ
แพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆอีกราว 2,000 คน [1] แสดงถึงศักยภาพ
ในการผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ ขณะเดียวกันประเทศไทย
เป็นประเทศเศรษฐกิจที่พึ่งพาธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งท ารายได้เข้าประทศ
เป็นจ านวนมาก โดยมีรายได้จากลูกค้าต่างชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะ
ตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยพบว่ารายได้ของธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนที่มาจากกลุ่มคนไข้ต่างชาติมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.0
ของรายได้ทั้งหมดของโรงพยาบาลเอกชนในปี 2554 เป็นกว่าร้อยละ 
27.0ในปี 2558 และคาดว่าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30.0 ในปี 2560 
ข้อมูลการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยของชาวตะวันออกกลางในปี
2562 พบว่า มีจ านวน 702,559 ราย ท ารายได้เข้าสู่ประทศเป็นเงิน 
57,094.46 ล้านบาท  [ 2 ]) โดยมีปัจจัยหนุนมาจากกระแสการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ยังคงได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่ว
โลก และไทยก็ เป็นหนึ่ งในประเทศจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนื่องจากมีความได้เปรียบคู่แข่งชาติอื่นๆในด้าน 
ความสามารถในการรักษาของแพทย์ไทยที่ได้รับการยอมรับ ด้าน
ราคาเมื่อเทียบกับชาติอื่นและการต้อนรับที่ดีของไทยที่ได้รับการช่ืน
ชมเรื่องยิ้มแย้มและมิตรไมตรี [ 3 ]) อีกทั้งธุรกิจบริการสุขภาพมี
แนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากการที่นักธุรกิจกลุ่มทุนราย
ใหญ่ยังคงลงทุนต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรวมทีมบุคลากรทั้งทีมแพทย์ 
พยาบาล และบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าภายในปี 3-5 ปีข้างหน้า 
จะมีการเปิดโรงพยาบาลเอกชนไทย “ราว10 แห่ง” โดยในจ านวนนี้
เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ประมาณ 5 แห่ง ในพื้นที่
กรุงเทพฯ ทั้ งหมด วัตถุประสงค์ เพื่ อรองรับคนไข้ระดับ  “ไฮ
เอนด์” ทั้งไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะต่างชาติที่เดินทางเข้ามารับ
การรักษาในไทยจ านวนมาก [ 4 ]) นอกจากนี้ประเทศไทยยังติด
อันดับ 7 ประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกปี  2562        
[5] ท าให้สร้างความมั่นใจได้ว่าไทยมีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นแนวหน้า
ด้านการบริการสุขภาพระดับอาเซียนและจะเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจ
บริการสุขภาพระดับนานาชาติได้ 
 ภาครัฐของไทยเล็งเห็นโอกาสในการประสานความร่วมกันจาก
ภาคบริการสุขภาพและภาคธุรกิจ  บรรจุแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว ในนโยบายด้ าน
สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี(พ.ศ.2560-2579) ก าหนดให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นหนึ่ง
ยุทธศาสตร์ โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเป็นฝ่ายผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้
เป็นศูนย์สุขภาพนานาชาติ โดยการพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศเพื่อดูและและยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพในด้าน
ต่างๆ ดูแลสุขภาพเชิงท่องเที่ยวและต่อยอดในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 4 
ด้าน ประกอบด้วย 1. ศูนย์กลางบริการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) 2. ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ที่ต่อ
ยอดกับการบริการสปาและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3. ศูนย์กลาง
การศึกษา วิชาการ และงานวิจัย ( Academic Hub ) 4. ศูนย์กลาง
ยาและผลิตภัณฑ์ (Product Hub) ที่เกี่ยวกับสุขภาพ 
 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพ คือ การมีบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมส าหรับการให้บริการ มี
คุณภาพชีวิตทีดีในที่ท างาน ในประเทศไทยพบว่าพยาบาลซึ่งเป็น
หนึ่งในกลุ่มบุคลากรที่ส าคัญของโรงพยาบาล มีอัตราการย้ายงาน
หรือลาออกจากวิชาชีพค่อนข้างสูง โดยสาเหตุเกิดจากวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ และการขยายตัวของโรงพยาบาลเอกชนจากนโยบาย การ
เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติซึ่งท าให้เกิดการแข่งขันสูงระหว่าง
ธุรกิจโรงพยาบาล รวมถึงภาระงานท่ีหนักเกินไป ไม่สมดุลกับจ านวน
บุคลากร ท าให้ สุ ขภาพทรุด โทรม เกิดความ เจ็บป่ วยและมี
ความเครียดสะสม [6] แม้กระทั่ งบุคลากรด้านอื่น เช่น ล่าม
แปลภาษา ผู้ช่วยพยาบาลและนักเทคนิครังสีก็ประสบปัญหาที่
คล้ายคลึงกัน เป็นสาเหตุการย้ายงานไปที่ใหม่ซึ่งมีความจูงในในการ
ท างานมากกว่าที่ จะได้ รับความก้าวหน้าในอาชีพและได้ รับ
ค่าตอบแทนท่ีสูงขึ้น 
 ผู้วิจัยในฐานะเป็นหนึ่งในบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานบริการ
สุขภาพภาคเอกชนพบว่าบางครั้งผู้ เข้ารับบริการมีข้อติติงและ
บุคลากรเองก็ไม่สามารถให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองตอบความ
ต้องการของผู้เข้ารับบริการได้ จึงมีความจ าเป็นในการศึกษาวิจัย
ปัจจัยกับการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
(Medical Hub) และแรงจูงใจของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ เพื่อน าผลที่ได้มาใช้พัฒนาการให้บริการของ
บุคลากรโรงพยาบาลเอกชนให้ดียิ่งขึ้นและเตรียมความพร้อมรองรับ
ที่ไทยเป็นศูนย์การสุขภาพนานาชาติ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ
และปัจจัยแรงจูงใจในการบริการลูกค้าอาหรับของบุคลากร
โรงพยาบาลเอกชนใน เขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่ อศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางบริการ
สุขภาพกัประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าอาหรับของบุคลากร 
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาปัจจัย
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แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าอาหรับของ
บุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ บุคลากรโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล 
เจ้าหน้าท่ีบริการทางการแพทย์และเจ้าหน้าท่ีบริการโรงพยาบาลของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 54,245 คน[ 1 ] 
กลุ่มตัวอย่างที่น ามาวิจัยครั้งนี้  397 คน โดยการก าหนดขนาด
ตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ วิธีการเก็บข้อมูล โดยสุ่มตัวอย่างแบบช้ัน
ภูมิ (Stratified sampling) ตามสัดส่วนขนาดของกลุ่มประชากรใน
แต่กลุ่มงานความรับผิดชอบและก าหนดระดับความเช่ือมั่นท่ี .95 
 3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา กลุ่มงานและประสบการณ์การ
ท างาน แบบสอบถามจัดท าแบบลักษณะค าถามเป็นแบบค าตอบ
หลายตัวเลือก(Multiple Choices) ให้เลือกตอบข้อที่เหมาะสมที่สุด 
 ส่วนที่  2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของบุคลากร
โรงพยาบาลเอกชนด้านการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ ปัจจัยแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการให้บริการของ
โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามจัดท าแบบ
มาตราส่วนประมาณ โดยมีการแปรความหมาย 5 ระดับ 
 3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      3.3.1 ความถี่ (Frequency)และร้อยละ (Percentage) เพื่อ
ใช้อธิบายข้อมูลที่ ได้ จากแบบสอบถามส่วนที่  1  ข้อมูลทาง
ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      3.3.2 ค่าเฉลี่ย (X) ใช้อธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ ได้จาก
แบบสอบถามส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรโรงพยาบาล
เอกชนในกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ ปัจจัยแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการให้บริการของ
โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร   
     3.3.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) 
เพื่อใช้อธิบายค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ส่วนที่  2 ระดับความเห็นของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ 
ปัจจัยแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการให้บริการของโรงพยาบาล
เอกชนในกรุงเทพมหานคร  
    3.3 .4 ค่ าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เพี ยร์สัน  (Pearson’s 
Correlation) เพื่อใช้เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
รับรู้การเป็นศูนย์กลางสุขภาพกับประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า
อาหรับ 

    3.3.5 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) เพื่อใช้พยากรณ์ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
 
4. ผลการวิจัย 

การวิ เค ราะห์ ข้ อมู ลของการวิจัย เรื่ อ งปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร จากผู้ตอบแบบสอบถาม 397 คนด้วยความถี่ 
(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 และประสบการณ์การท างาน ซึ่งแสดง
เป็นความถีแ่ละร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล ดังตาราง 1 
 ตาราง  1 แสดงจ านวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
จ านวน   ร้อยละ  
  

1. เพศ   
 ชาย   72 18.14 
 หญิง 325 81.86 
2. อายุ   
 ไม่ เกิน 25ปี 31 7.81 
 25-30 ปี 96 24.18 
 31-35 ปี 139 35.01 
 36-40 ปี 73 18.39 
 41-45 ปี 42 10.58 
 45 ปี ข้ึนไป 16 4.03 
3. การศึกษา   
 ต ่ากว่าปริญญาตรี 56 14.11 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 302 76.07 
 ปริญญาโท 39  9.82 
4. กลุ่มงาน   
 เจ้าหน้าท่ีรักษาพยาบาล 234 58.94 
 เจ้าหน้าท่ีบริการทางการแพทย์ 55 13.85 
 เจ้าหน้าท่ีบริการโรงพยาบาล 108 27.20 
5. รายได้   
 ต ่ากว่า 20,000 บาท 45 11.34 
 20,000 – 30,000 บาท 113 28.46 
 30,001– 40,000 บาท 135 34.01 
 40,001– 50,000 บาท 104 26.20 
6. ประสบการณ์การท างาน   
 ไม่เกิน 5 ปี 92 23.17 
 5 – 10 ป ี 172 43.32 
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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 
จ านวน 325  คน คิดเป็นร้อยละ 81.86 มีอายุ 31-35 ปี จ านวน 
139 คน คิดเป็นร้อยละ 35.01 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จ านวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 76.07 กลุ่มงานความ
รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58.94 รายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 135 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.01 และมีประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี 
จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.32  
4.2 ข้อมูลการวิ เคราะห์ ระดับความคิดเห็นของบุ คลากร
โรงพยาบาลเอกชน เกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ ซึ่งแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัง
ตาราง 2-3 
 ตาราง 2  ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ ด้าน
แหล่งข้อมูลสื่อบุคคล 
ด้านแหล่งข้อมูลสื่อบุคคล X S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
1. ได้รับรู้ข้อมูลจากการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 

3.16 0.80 ปานกลาง 

2. ได้รับรู้ข้อมูลจากการอบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงาน 

3.20 0.78 ปานกลาง 

3. ได้รับรู้ข้อมูลจากหัวหน้า
หน่วยงาน 

3.52 0.73 มาก 

4. ได้รับรู้ข้อมูลจากครอบครัว
และคนรู้จัก 

2.66 0.91 ปานกลาง 

โดยรวม 3.13 0.80 ปานกลาง 
 จากตาราง 2 พบว่า การรับรู้การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ 
ด้านแหล่งข้อมูลสื่อบุคคล โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X = 3.13 และ S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือได้รับรู้ข้อมูลจากหัวหน้าหน่วยงาน 
รองลงมาได้รับรู้ข้อมูลจากการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานและ
น้อยที่สุดได้รับรู้ข้อมูลจากครอบครัวและคนรู้จัก  
 
 ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูล
เกี่ยวกับการรับรู้การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ ด้านแหล่งข้อมูล
สื่อมวลชน 
ด้านแหล่งข้อมูลสื่อมวลชน  X S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
1. ได้รับรู้ข้อมูลจากโฆษณาทาง
วิทยุและโทรทัศน์ 

3.23 0.74 ปานกลาง 

2. ได้รับรู้ข้อมูลจากนิตยสารและ
สื่อสิ่งพิมพ์ 

3.08 0.76 ปานกลาง 

3. ได้รับรู้ข้อมูลจากสื่อกลางแจ้ง 
ป้ายโฆษณา 

2.95 0.77 ปานกลาง 

4. ได้รับรู้ข้อมูลจาก อินเตอร์เน๊ต
และโซเช่ียลมีเดีย 

3.91 0.74 มาก 

โดยรวม 3.29 0.75 ปานกลาง 
 จากตาราง 3 พบว่า ปัจจัยการรับรู้เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ 
ด้านแหล่งข้อมูลสื่อมวลชน โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X = 3.29 และ S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ได้รับรู้ข้อมูลจาก อินเตอร์เน๊ตและโซเช่ียล
มีเดีย รองลงมาได้รับรู้ข้อมูลจากนิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์และน้อย
ที่สุดได้รับรู้ข้อมูลจากสื่อกลางแจ้ง ป้ายโฆษณา 
 4.3 ข้อมูลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับ
การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพกับประสิทธิภาพในการบริการ
ลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ด้าน
คุณภาพ ปริมาณและเวลา โดยมีสมมุติฐานเพื่อการทดสอบ ดังนี้ 
 H0 : การรับรู้การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ ไม่มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับ 
 H1 : การรับรู้การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับ 
ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน เป็นราย
ด้าน ดังตาราง 4 - 6  
 ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพกับประสิทธิภาพในการ
บริการลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ด้าน
คุณภาพ 

การรับรู ้
การเป็นศูนย์กลาง 
บริการสุขภาพ 

ประสิทธิภาพด้านคณุภาพ 
Pearson 

Correlation(r) 
Sig 

แหล่งข้อมูลสื่อบุคคล 0.225 .000** 
แหล่งข้อมูลสื่อมวลชน 0.213 .000** 

โดยรวม 0.219 .000** 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากตาราง 4 พบว่าการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางบริการ
สุขภาพจากแหล่งข้อมูลสื่อบุคคล(r =0.225)และแหล่งข้อมูล
สื่ อ ม วลชน  (r =0.213 ) มี ค วาม สั มพั น ธ์ ใน ทิ ศท างบ วกกั บ
ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ด้านคุณภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 
 ตาราง 5  แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพกับประสิทธิภาพในการ
บริการลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ด้าน
ปริมาณ 
การรับรู้ 
การเป็นศูนย์กลาง 
บริการสุขภาพ 

ประสิทธิภาพด้านปริมาณ 
Pearson  
Correlation ( r ) 

 Sig 
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แหล่งข้อมูลสื่อบุคคล 0.230 .000** 
แหล่งข้อมูลสื่อมวลชน 0.202 .000** 

โดยรวม 0.216 .000** 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตาราง 5 พบว่าการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ จากแหล่งข้อมูลสื่อบุคคล(r =0.230)และแหล่งข้อมูล
สื่ อ ม วลชน  (r =0.202 ) มี ค วาม สั มพั น ธ์ ใน ทิ ศท างบ วกกั บ
ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานครด้านปริมาณ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับ
การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพกับประสิทธิภาพในการบริการ
ลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ด้านเวลา 
 
การรับรู้ 
การเป็นศูนย์กลาง 
บริการสขุภาพ 

ประสิทธิภาพด้านเวลา 
Pearson  
Correlation ( r ) 

Sig 

แหล่งข้อมูลสื่อบุคคล 0.243 .000** 
แหล่งข้อมูลสื่อมวลชน 0.211 .000** 

โดยรวม 0.227 .000** 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากตาราง 6 พบว่าการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ จากแหล่งข้อมูลสื่อบุคคล (r =0.243) และแหล่งข้อมูล
สื่ อ ม วลชน  (r =0.211 ) มี ค วาม สั มพั น ธ์ ใน ทิ ศท างบ วกกั บ
ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานครด้านเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 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. ความส าเร็จในการท างาน 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) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด  คือ ความส าเร็จในการท างาน  รองลงมา ลักษณะการ
ปฏิบัติงานและความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจในการบริการลูกค้าอาหรับ ด้านปัจจัยค้ าจุน  
ด้านปัจจัยค้ าจุน   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. สภาพการท างาน 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 
ด้านปัจจัยค้ าจุน โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X 
= 3.77 และ S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมา นโยบายการบริหารและโอกาส
ก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 4.5 ข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
ก ารบ ริก า รลู ก ค้ า อ าห รับ ข อ ง โร งพ ย าบ าล เอ ก ช น ใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีสมมุติฐานเพื่อการทดสอบ ดังนี้ 
 H0 : ปัจจัยแรงจูงใจ ไม่มีอิทธิพลและไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การบริการลูกค้าอาหรับ 
 H1 : ปัจจัยแรงจูงใจ มีอิทธิพลและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
บริการลูกค้าอาหรับ 
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ซึ่งแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ ดังตาราง 9 
 ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ใน ก า รบ ริ ก า รลู ก ค้ าอ าห รั บ ขอ ง โร งพ ย าบ าล เอ ก ช น ใน
กรุงเทพมหานคร  

ตัวแปร/ปจัจัย 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig 
B Std. 

Error Beta 

ค่าคงท่ี 
(Constant) 

.504 .127 
- 

3.956 .000* 

1.ความส าเร็จใน
การท างาน 

.066 .041 .072 1.595 .111 

2.การไดร้ับการ
ยอมรับ 

-.003 .041 -.003 -.064 .949 

3.ลักษณะการ
ปฏิบัติงาน 

.045 .047 .052 .960 .338 

4.ความรับผดิชอบ .113 .052 .126 2.184 .030* 
5.ความก้าวหน้า -.058 .042 -.071 -1.371 .171 
6.เงินเดือน .172 .038 .210 4.514 .000* 
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7.โอกาสก้าวหน้า -.044 .041 -.059 -1.084 .279 
8.ความสัมพันธ์ .071 .043 .083 1.647 .100 
9.สถานะทาง
อาชีพ 

.087 .043 .105 2.022 .044* 

10.นโยบายการ
บริหาร 

-.044 .051 -.050 -.856 .392 

11.สภาพการ
ท างาน 

.099 .041 .120 2.413 .016* 

12.ชีวิตส่วนตัว .147 .041 .167 3.565 .000* 
13.ความมั่นคงใน
งาน 

.019 .044 .023 .434 .665 

14.วิธีปกครอง
บังคับบัญชา 

.220 .041 .249 5.322 .000* 

R = .826,  R2 =.682,  Adj. R2 =.671, Durbin-Watson = 1.977 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตาราง 9 พบว่าปัจจัยแรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
บริการลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.826 และสัมประสิทธิ์พยากรณ์ (R2) 
เท่ากับ  0.682 ซึ่งมี 6 ตัวแปร คือ ความรับผิดชอบ เงินเดือน 
สถานะทางอาชีพ สภาพการท างาน ชีวิตส่วนตัวและวิธีปกครอง
บังคับบัญชา แสดงว่า ปัจจัยจูงใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบ และ
ปัจจัยค้ าจุนเกี่ยวกับเงินเดือน สถานะทางอาชีพ สภาพการท างาน 
ชีวิตส่วนตัวและวิธีปกครองบังคับบัญชา ร่วมกันอธิบายความผันแปร
ของประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับซึ่งสามารถพยากรณ์ได้
คิดเป็นร้อยละ 68.2 และเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้  
 ปัจจัยแรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าหรับ = 
0.504 + 0.126 (ความรับผิดชอบ) + 0.210 (เงินเดือน) + 0.105 
(สถานะทางอาชีพ) + 0.120 (สภาพการท างาน) + 0.210 (ชีวิต
ส่วนตัว) + 0.249 (วิธีปกครองบังคับบัญชา) 
 
5. การอภิปรายผล  
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า
อาหรับของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
ค้นคว้า มีประเด็นที่น่าสนใจสามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้  
 5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
ด้านแหล่งข้อมูลสื่อบุคคล มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ได้รับรู้ข้อมูลจากหัวหน้าหน่วยงาน รองลงมา
คือได้รับรู้ข้อมูลจากการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานและน้อยท่ีสุด
คือ ได้รับรู้ข้อมูลจากครอบครัวและคนรู้จักตามล าดับ เนื่องจาก
รูปแบบการท างานในโรงพยาบาลที่มีการสื่อสารกันอย่างสม่ าเสมอ 
และแม่นย าทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานต่างๆใน
องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแอตคิน [ 8 ] กล่าวว่าการเลือกเปิดรับสื่อ
ของผู้รับสารมีแนวโน้มที่จะเลือกเปิดรับสื่อที่จัดหามาได้ง่ายและ

สะดวกในการเปิดรับมากที่สุด รวมถึงเป็นสื่อที่ผู้รับสารเปิดรับเป็น
ประจ า ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ ด้านแหล่งข้อมูลสื่อมวลชน  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ได้รับรู้ข้อมูลจาก อินเตอร์เน็ตและ
โซเช่ียลมีเดีย รองลงมาคือ ได้รับรู้ข้อมูลจากโฆษณาทางวิทยุและ
โทรทัศนแ์ละน้อยที่สุดคือ ได้รับรู้ข้อมูลจากสือ่กลางแจ้ง ป้ายโฆษณา
ตามล าดับ เนื่องจากบุคคลากรสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ทได้ง่าย ท้ัง
ผู้คนส่วนมากมักจะพกพาโทรศัพท์มือถือที่สามารถเข้าถึงสัญญาณ
อินเตอร์เน็ทติดตัว ซึ่งสอดคล้องกับ กิตติยา  เด่นชัย [ 9 ] กล่าวว่า
ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างสื่อออนไลน์มาเป็นตัว
ช่วยในการกระจายข่าวในวงกว้าง โดยสื่อสังคมออนไลน์ได้รับความ
นิยมมากในการใช้ประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ในปัจจุบันนั้นการสื่อสารรูปแบบน้ีจะท าการสื่อสาร
ผ่านทางอินเตอร์ เน็ ตและผู้ ใช้งานส่วนใหญ่มักจะใช้งานผ่าน
โทรศัพท์มือถืออีกทั้งการเข้าถึงข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้อง
ผ่านขั้นตอนท่ียุ่งยาก 
 5.2 ปัจจัยแรงจูงในภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทุกด้านในทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปัญญาพร ฐิติพงศ์[ 10 ]พบว่าระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งคู่ ปัจจัยแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
พบว่าข้อที่มีค่ าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความส าเร็จในการท างาน 
รองลงมาลักษณะการปฏิบัติงานและน้อยที่สุดคือ ความก้าวหน้า 
เนื่องจากองค์กรที่ประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องมีนโยบายการ
บริหารที่ดี มีเป้าหมายในการด าเนินงานและสามารถขับเคลื่อนให้
บุคลากรมีความรับผิดชอบต่องานของตนให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ 
ซึ่งต้องอาศัยความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละ
หน่วยงานประกอบกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของปัญญาพร จิติ
พงศ์ [ 11 ] พบว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีแรงจูงใจมากท่ีสุด 
รองลงมาคือความรับผิดชอบและด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับ  ส่วนปัจจัยแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ าจุน ในภาพรวม 
บุคคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมา นโยบายการบริหารและน้อยท่ีสดุคอื 
โอกาสก้าวหน้า  
 5.3 ปัจจัยแรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า
อาหรับของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากับ 0.826 และสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) เท่ากับ  0.682 ซึ่งมี 6 
ตัวแปร คือ ความรับผิดชอบ เงินเดือน สถานะทางอาชีพ สภาพการ
ท างาน ชีวิตส่วนตัวและวิธีปกครองบังคับบัญชา ร่วมกันพยากรณ์
ประสิทธิภาพในการบริการ แสดงว่าปัจจัยจูงใจเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบ และปัจจัยค้ าจุนเกี่ยวกับเงินเดือน สถานะทางอาชีพ 
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สภาพการท างาน ชีวิตส่วนตัว และวิธีปกครองบังคับบัญชา ร่วมกัน
อธิบายความผันแปรของประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับ ซึ่ง
สามารถพยากรณ์ไดค้ิดเป็นร้อยละ 68.2 ซึ่งสอดคล้องกับ ดาริน ปฏิ
เมธิภรณ์  [ 12 ] กล่าวว่าถ้ามีปัจจัยค้ าจุนมากก็จะท าให้พนักงานมี
ประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน สามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยค้ าจุน
ระหว่างบุคคล นโยบายในการบริหาร สภาพการท างาน ความมั่นคง
ในงานจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 
6.สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้การเป็น
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเป็น
ศูนย์กลางบริการสุขภาพกับประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า
อาหรับ และแรงจูงในที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า
อาหรับของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลที่ได้มา
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยพบว่าการรับรู้การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น แหล่งที่ได้รับข้อมูลมากที่สุดได้แก่ 
ได้รับข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและโซเชี่ยลมีเดียซึ่งเป็นไปตามยุคสมัย  
นอกจากนี้ยังพบว่าการรับรู้การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับประสิทธิภาพในการบริการทั้ง 3 ด้าน
คือ ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณและด้านเวลา ส่วนแรงจูงใจในการ
ให้บริการนั้น ผู้วิจัยศึกษาปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน พบว่าทั้งสอง
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
บริการลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ ความรับผิดชอบ เงินเดือน สถานะทางอาชีพ สภาพการ
ท างาน ชีวิตส่วนตัวและวิธีปกครองบังคับบัญชา 
 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เช่น วัฒนธรรมองค์กร และปัจจัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 6.2.2 ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 6.2.3 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แนวทางการด าเนินชีวิตของนักศึกษาที่ท างานพิเศษประเภทเสี่ยงในเวลากลางคืน 
Lifestyle guidelines for students working in special types of risk at night. 

นิติมา  สุวรรณโกมล1 ทิพย์ สุคนธ์   จงรักษ์ 2 และ ณัฐพันธ์   มีมุข3 

1สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
2สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
3สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

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

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินชีวิตของนักศึกษาที่ท างานพิเศษประเภทเสี่ยงในเวลากลางคืน 

เจาะจงกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาท่ีท างานพิเศษประเภทเสี่ยงพวกงานเอนเตอร์เทนท่ีก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 9 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ก าหนดประเด็นค าถาม และวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์  

ผลการศึกษาพบว่างานพิเศษประเภทเสี่ยงท่ีนักศึกษาท าระหว่างเรียน ได้แก่ พนักงานส่งเสริมการขาย พนักงานแนะน าสินค้า 
พนักงานชงเหล้า สาวเชียร์เบียร์ พนักงานเสริฟ และพริตตี้ประชาสัมพันธ์สินค้า มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน คือ  ต้อนรับ บริการ พูดคุย ดูแล 
แนะน าเชียร์ขายสินค้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามร้านอาหาร สถานบันเทิง และงานอีเวนท์ ท างานวันศุกร์ - วันอาทิตย์  เริ่มท างานตาม 
ค าแนะน าจากเพื่อน คนรู้จัก และญาติพี่น้อง เหตุจูงใจที่ต้องท างานพิเศษเพราะต้องการมีรายได้และช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว รายได้ 
ประมาณ 10,000 - 35,000 บาทต่อเดือน แต่เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการท ายอดขายและทิป ปัญหาที่พบในการท างาน เช่น ถูกกดดัน 
จากหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานเอาเปรียบ และดื่มแอลกอฮอล์กับลูกค้าจนมึนเมา ซึ่งเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์งานที่ท าจะไม่สนใจและปฏิบัติหน้าที่ 
ของตนเองต่อไปเพราะเป็นงานที่สุจริตและไม่สร้างความเดือนร้อนให้คนอื่น มีการวางแผนการท างานเพื่อไม่ให้กระทบทั้งการเรียนและการท างาน 
ในอนาคตหลังเรียนจบวางแผนการด าเนินชีวิตแตกต่างกัน คือ หาอาชีพอ่ืนท่ีมีความมั่นคง หาอาชีพอื่นแต่ยังคงท าอาชีพเดิม  เป็นรายได้เสริม 
และท าอาชีพเดิมต่อไปเนื่องจากเป็นอาชีพสุจริตและตนเองมีความสุขในการท างาน 

ค าส าคัญ : แนวทางการด าเนินชีวิต 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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1. บทน า 
 ปัจจุบันนักศึกษาที่ศึกษาภายในมหาวิทยาลัย มีแนวโน้มท างาน
พิ เศษระหว่างเรียนกันมากขึ้น ซึ่ งเป็นการท างานนอกเวลาเรียน        
หรือเรียกว่า “งานพาร์ทไทม์” (Part- time jobs)  หมายถึง งานนอกเวลา          
หรืองานที่ท านอกเวลาปกติ หรือเรียกว่า “งานพิเศษ” ซึ่งหมายถึง 
การท างานที่ไม่ใช่การท างานประจ าและไม่ได้เป็นพนักงานประจ า
ขององค์กร งานพิเศษมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไป มีทั้ งงาน         
ที่ท านอกเวลางานปกติ (เช่น วันเสาร์-อาทิตย์ หรือเวลาเลิกงาน) 
หรือท าในเวลางานปกติ (เช่น จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 -18.00 น.) 
แต่เป็นเวลาที่ว่างจากช่ัวโมงเรียน หรือบางงานก็เป็นโครงการ/     
โปรเจค ซึ่งรายได้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการจ้าง อาจมีการตกลงกัน
เป็นโครงการ เป็นช้ินงาน หรือค่าจ้างรายวัน หรือนับเวลาท างาน  
เป็นรายช่ัวโมงแล้วแต่งานพิเศษชนิดนั้น เช่น งานพิเศษที่ร้านกาแฟ 
งาน event ในวันหยุด งานคีย์ข้อมูล ซึ่งนักศึกษาที่มีโอกาสได้
ท างานพิเศษหรืองานพาร์ทไทม์ (Part-Time Job) จะได้ประโยชน์
มากมาย เช่น  ได้ประสบการณ์ที่ไม่มีในต าราเรียนในห้องเรียน ได้
เพื่อนใหม่  ที่หาไม่ได้จากเพื่อนในห้องเรียน ได้เงินเพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระพ่อแม่ รู้จักค่าของเงิน และได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า  
 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงอายุระหว่าง 20-24 ปี 
ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลายที่มีความต้องการที่แตกต่างกับช่วงวัยอื่น  
คือ ต้องการให้คนอื่นยอมรับ มีความอยากเด่น  ต้องการความเป็น  
อิสระสูง ต้องการความสะดวกสบาย การท างานหารายได้พิเศษ    
เป็นอีกทางเลือกที่ท าให้นักศึกษาค้นพบตัวเอง หาจุดเด่นของตัวเอง 
เป็นการสรา้งความสมบูรณ์ในชีวิต แต่ละคนมีความชอบและความจ าเป็น    
ไม่เหมือนกันจึงมีความแตกต่างกันในการเลือกท างานตามที่ตัวเอง
สนใจและถนัด ซึ่งงานพิเศษมีหลายประเภทให้เลือกแต่ละประเภท  
ก็จะมีรายได้และความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป และงานบางประเภท
ก็จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตทั้งในมหาวิทยาลัยและสังคม
ภายนอก อย่างเด็กเอนเตอร์เทนซึ่งเป็นงานท่ีสังคมไทยไม่ค่อยยอมรับ
และไม่ให้เกียรติคนท างานประเภทนี้เท่าที่ควร เพราะคิดว่าเป็นงาน
ที่ล่อแหลมเสื่อมเสียภาพลักษณ์อันดีงามของวัฒนธรรมไทย แต่งกาย
ไม่เหมาะสม การท างานในลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมได้   
มีนักศึกษาบางส่วนที่ท างานพิเศษประเภทที่มีความเสี่ยงแบบนี้
จ านวนหนึ่ง เพราะงานประเภทเสี่ยงนี้สามารถสร้างรายได้เพียงพอ    
ที่จะส่งให้ตัวเองเรียนหนังสือ เลี้ยงพ่อแม่ และส่งให้พี่น้องเรียนได้  
ถ้าไม่ท างานประเภทเสี่ยงนี้ก็จะให้ครอบครัวมีความยากล าบาก 
ตัวเองไม่ได้เรียนหนังสืออนาคตไม่มี ทั้งที่งานประเภทนี้มีความเสี่ยง
และเหนื่อยก็ต้องยอมท า ซึ่งการท างานประเภทนี้อาจมีผลกระทบ  
ต่ออาชีพในอนาคตก็ตาม แต่เพราะเพื่อความอยู่รอดของชีวิต 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการด าเนินชีวิตของ 
นักศึกษาที่ท างานประเภทเสี่ยงในเวลากลางคืนพวกงานเอนเตอร์เทน 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึกถึงเหตุผล      
ความจ าเป็นในการท างานพิเศษประเภทเสี่ยง รวมถึงวิธีการเอาตัวรอด
จากการถูกลวนลาม และแนวทางในการด าเนินชีวิตหลังจบ
การศึกษา  ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันศึกษาเพื่อเป็น

แนวทางในการก าหนดนโยบายรวมทั้งการจัดกิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับศักยภาพความสามารถของนักศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการบรหิารจัดการเวลา
ให้มีประโยชน์และก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการด าเนินชีวิต
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยได้แบ่งขอบเขตของการวิจัยออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านประชากร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 2.1 ขอบเขตของเนื้อหา 
  แนวทางการด าเนินชีวิตของนักศึกษาที่ท างานพิเศษประเภท
เสี่ยงเวลากลางคืนพวกงานเอนเตอร์เทน           
 2.2  ขอบเขตด้านประชากร 
  นักศึกษาที่ท างานพิเศษประเภทเสี่ยงพวกงานเอนเตอร์เทน   
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
3. วิธีการวิจัย 
 3.1  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแนวทางการด าเนินชีวิตของ
นักศึกษาที่ท างานพิเศษประเภทเสี่ยงเวลากลางคืน โดยการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด   
เจาะจงกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ท างานพิเศษประเภทเสี่ยง      
ในเวลากลางคืน จ านวน 9 คน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ก าหนดประเด็นค าถาม จดบันทึกการสัมภาษณ์  และสั งเกต
อากัปกิริยาของผู้ให้สัมภาษณ์  แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์
เนื้อหาและประมวลผลร่วมกับแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการด าเนินชีวิตของนักศึกษาที่ท างานพิเศษ
ระหว่างเรียน 
 3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาแนวทางการด าเนินงานของนักศึกษาที่ท างาน
พิเศษประเภทเสี่ยงในเวลากลางคืนได้เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ลักษณะ 
ประกอบด้วย 
  3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ทางเอกสารและข้อมูลจากสื่อสารสนเทศในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหรือสร้างแบบสัมภาษณ์
รวมทั้ งเพื่ อน ามาใช้ เป็นส่ วนประกอบในการวิ เคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลการวิจัยในส่วนต่อไป 
  3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบมีโครงสร้าง โดยท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
จ านวน 9 คน ตามแนวทางการสัมภาษณ์  จดบันทึก และสังเกต
อากัปกิริยาของผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์  
ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 3.3.  การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล   
  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาเอกสารข้อมูลจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากการสัมภาษณ์น าข้อมูลที่ได้จาก
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วิธีการทั้งหมดมารวบรวมเพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ให้ครบทุกประเด็น โดยน าแนวคิด
และทฤษฎีพร้อมทั้งงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์และอธิบายวัตถุประสงค์ให้ครบทุกประเด็น เพื่อให้ได้มา  
ซึ่งแนวทางการด าเนินชีวิตอย่างปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
ระหว่างเรียนและน าข้อมูลมาสรุปอภิปรายผลในเชิงพรรณนาต่อไป 
 

4. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
แบ่งการน าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่ท างานพิเศษประเภทเสี่ยงใน  
เวลากลางคืน 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์  จ านวน 9 คน ขอสงวนสิทธิ์     
ในการบอกช่ือและนามสกุล ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอข้อมูล ดังนี้ 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ประเภทงาน 
1 พนักงานส่งเสริมการขาย 
2 พริตตี้ประชาสัมพันธ์สินค้า 
3 สาวเชียร์เบียร์ 
4 พนักงานแนะน าสินค้า 
5 พนักงานชงเหล้า 
6 สาวเชียร์เบียร์ 
7 พนักงานเสริฟ 
8 พนักงานประชาสัมพันธ์ ชงเหล้า 
9 พนักงานประชาสัมพันธ์ ชงเหล้า 

  
4.2 ข้อมูลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินชีวิตของ
นักศึกษาท่ีท างานพิเศษประเภทเสี่ยงในเวลากลางคืน 
  4.2.1 ปัจจุบันท างานพิเศษประเภทใดระหว่างเรียน 
ลักษณะงานที่ท า ช่วงเวลาของการท างาน ระยะเวลาในการ
ท างานเท่าไร 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 พนักงานส่งเสริมการขาย ลักษณะงาน    
ที่ท า คือ การเชียร์ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเวลาการท างาน คือ 
16.50 - 23.10 น. ระยะเวลาในการท างาน 3 ปี  (ในบางเสาร์-
อาทิตย์ช่วงเช้า บางครั้งก็ไปท างานที่ แดรี่ควีน และพอตอนเย็นก็ไป
เชียร์เบียร์ต่อ) 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 พริตตี้ ท าหน้าที่แนะน าประชาสัมพันธ์
สินค้า ส่วนใหญ่ท างานเวลา 12.00 - 18.00 น. หรือบางครั้งท า   
ช่วงกลางคืนข้ึนอยู่กับงานอีเว้นท์ ท างานมา 2 ป ี
  ผู้ให้สัมภาษณ์  3  เชียร์เบียร์ ลักษณะงานที่ท าเชียร์ขาย
เบียร์ตามร้านอาหาร ช่วงเวลาท างาน ประมาณ 18.00 - 23.00 น. 
ท าวันศุกร์ - วันอาทิตย์ ท างานมาแล้ว 2 ป ี
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 4  พนักงานประชาสัมพันธ์ตามร้านเหล้า 
ท างานช่วงค่ า หรือช่วงกลางวัน ประมาณ 4 - 5 ช่ัวโมง ท าตาม      
อีเวนท์ ท างานมาประมาณ 3 ปี 

  ผู้ให้สัมภาษณ์  5 พนักงานชงเหล้า หน้าที่คือชงเหล้า 
พูดคุยดูแลลูกค้า ท างานต่อเนื่องไม่มีวันหยุด ห้ามหยุดถ้าหยุดจะโดน    
หักเงิน เวลาท างาน 19.00 - 01.00 น. ท างานมาแล้ว 2 ป ี
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 6  สาวเชียร์เบียร์ ลักษณะงานที่ท าต้อนรับ 
ดูแล และเชียร์เบียร์ลูกค้า ที่เข้ามาภายในร้าน ท างานเวลา 17.00 - 
23.00 น. เวลา 1 ป ี
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 7  พนักงานเสริฟ เป็นงานบริการลูกค้าทั้ง
เครื่องดื่มและอาหาร เวลาท างาน 16.00 - 24.00 น. แต่ด้วยติดเรียน 
จึงต้องเข้างาน เวลา 16.30 น. ส่วนเวลาเลิกท างานจริงไม่เกิน 
01.00 น. รวมประมาณ 8 ช่ัวโมงต่อวัน ท างานนี้มาประมาณ  4 ปี 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 8  พนักงานประชาสัมพันธ์ ท าหน้าที่พูดคุย
เทคแคร์ลูกค้าและชงเหล้า เวลาท างานช่วงกลางคืน ท างานมา 2 ปี 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 9  พนักงานประชาสัมพันธ์ คอยต้อนรับ 
พูดคุย ชงเหล้า  ให้ลูกค้า ส่วนใหญ่ท างานช่วงกลางคืน ประมาณ 19.00 
- 24.00 น. ท างานมา 2 ปีกว่า 
  สรุปภาพรวมลักษณะงานประเภทต่าง ๆ ของผู้ให้สัมภาษณ์   
9 คน คือ ต้อนรับ บริการ พูดคุย ดูแล แนะน าและเชียร์ขายสินค้า
หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามร้านอาหาร สถานบันเทิง และงานอีเวนท์  
ท างานทุกวันศุกร์- วันอาทิตย์ ท างานมา 1 - 4 ป ี  
 
  4.2.2 เหตุใดต้องท างานพิเศษระหว่างเรียน และรายได้
จากการท างานน าไปใช้จ่ายในเร่ืองใด 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 อยากมีรายได้เป็นของตัวเอง แบ่งเบา
ภาระครอบครัว รายได้จากการท างานเอามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
จ่ายค่ า เทอม ค่ างวดรถมอ เตอร์ ไซต์  และค่ าใช้จ่ ายจิปาถะ           
ในชีวิตประจ าวัน 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 หารายได้พิเศษเพื่อน าเงินไปซื้อสิ่งของ   
ที่อยากได้และค่าใช้จ่ายของตนเอง เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าหอพัก 
ค่ากินข้าว 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 รายได้จากการท างาน คือ ส่งตัวเองเรียน
หนังสือ ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ และไว้ซื้อของกินของใช้ทั่วไป 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 4 หารายได้เพื่อช่วยเหลือตัวเอง ส่งน้อง
เรียนหนังสือ และเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 5 ท างานพิเศษเพื่อส่งตัวเองเรียนหนังสือ
และก็ใช้ซื้อเสื้อผ้าของใช้ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 รายได้น ามาใช้จ่ายค่าเล่าเรียนของตนเอง 
และส่งให้ครอบครัว 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 7 อยากมีรายได้พิเศษระหว่างเรียน อยากมี
เงินใช้ โดยแบ่งเบาภาระครอบครัว ส่วนรายได้หลัก ๆ ใช้ไปใน
ชีวิตประจ าวัน 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 8 หารายได้พิเศษหลังเลิกเรียนจะได้มีเงินเก็บ
เงินไว้ซื้อของที่อยากได้ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 9 ต้องหาเงินเพื่อส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือ
และช่วยแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ 
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  สรุปเหตุผลที่ผู้ให้สัมภาษณ์ 9 คน ส่วนใหญ่ท างานพิเศษ
เพราะต้องการมีรายได้เป็นของตัวเองเพื่อน าไปใช้จ่ายในการด าเนิน
ชีวิตและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง 
   

  4.2.3 เร่ิมต้นท างานนี้อย่างไร 
   ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 เริ่มต้นจากเพื่อนที่รู้จักแนะน ามาให้    
ลองท า และหลังจากนั้นหัวหน้างานก็ติดต่อมาให้ท าอยู่ตลอด 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 2  พี่ท่ีรู้จักแนะน าให้ท างานนี้ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 3  เพื่อนชวนกันปากต่อปาก 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 4  สนใจและเพื่อนดึงเข้ากลุ่มงานอีเว้นท์  
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 5  พี่สาวท าอยู่แล้ว จึงชวนมาท าด้วยกัน 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 6  มีเพื่อนท าอยู่ก่อนหน้านี้แล้วจึงมาท า
ด้วยกับเพื่อน 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 7  มีเพื่อนแนะน า ก่อนหน้านี้ก็ท างานแนวนี้
อยู่แล้ว เพราะมีความอิสระในการท างาน สามารถปรับตัวได้ง่าย 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 8  มีกลุ่มงานน้ีอยู่แล้วและสนใจก็เลยมาท า 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 9  เพื่อนของเพื่อนแนะน า 
  สรุปผู้ให้สัมภาษณ์ 9 คน ส่วนใหญ่เริ่มต้นท างานพิเศษ
ตามที่ได้รับค าแนะน าจากเพื่อน  คนรู้จัก และญาติพี่น้องของตนเอง  
 
 

  4.2.4 รายได้จากการท างานพิเศษเท่าไหร่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ รายได้ต่อเดือน 
1 10,000 บาทขึ้นไป 
2 20,000 บาทขึ้นไป 
3 20,000 - 30,000 บาท 
4 18,000 - 30,000 บาท 
5 25,000 - 35,000 บาท 
6 13,000 - 15,000 บาท 
7 10,000 บาท 
8 15,000 บาท ขึ้นไป 
9 25,000 บาท ขึ้นไป 

   

  สรุปรายได้จากการท างานพิเศษ ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 คน      
มีรายได้ 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน และอีก 6 คน มีรายได้ 
15,000 ขึน้ไป จนถึง 35,000 บาทต่อเดือน    

  4.2.5 แรงจูงใจในการท างานพิเศษอย่างไร 
   ผู้ให้สัมภาษณ์  1  แรงจูงใจ คือ ตัวเองและคนรอบข้าง     
เคยเรียนไม่ไหวจนต้องพ้นสภาพ ตอนแรกที่บ้านส่งเสียปกติ แต่พอ
เรียนไม่ไหวท าให้แม่เสยีใจและร้องไห้ เลยรู้สึกผิด หลังจากนั้นเลยหา
เงินส่งตัวเองเรียนมาตลอด เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการท างาน
ด้วยและเรียนด้วย และเป็นแรงจูงใจในการเรียนและท างาน        
เพื่อพิสูจน์ให้คนรอบข้างเห็นว่าครั้งหนึ่งเคยพลาดแต่พอลุกขึ้นใหม่
แล้วสามารถท าให้ดีกว่าเดิมได้ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ต้องการหารายได้เสริม 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 ค่าแรงได้เยอะกว่างานอ่ืน 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ 4 งานไม่หนัก ได้เงินเยอะ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 5 กลางวันมีเวลาเรียนหนังสือและค่าดริ้งเยอะ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 มีเวลาว่างจึงหาอย่างอื่นท าได้และได้เงิน 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 7 เป็นงานที่ได้เจอพบปะผู้คนมากมาย 
หลากหลายรูปแบบ แต่ด้วยรักงานบริการแบบน้ี จึงเลือกที่จะท างาน
พิเศษแบบนี ้
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 8 มีรายได้จากการท างาน 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 9 เป็นงานท่ีรายได้ดีเลยอยากท า 
  สรุปแรงจูงใจในการท างานพิเศษ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
ต้องการมีรายได้เสริมเพราะเป็นงานที่มีรายได้ดี และมีเวลาว่าง 
บางส่วนเกิดจากมีใจรักงานบริการ  
 
  4.2.6 เคยประสบปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ 
ปัญหาอะไร และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 เคยพบปัญหา คือ โดนกดดันจากหัวหน้า
งานในบางครั้ง เพราะกลัวท างานไม่เต็มที่ บางทีเลิกเรียนเย็นมา
ท างานช้าบ้าง หรือในบางครั้งต้องสอบและต้องลางานบ้าง วิธีการ
แก้ไขคือการพิสูจน์ให้หัวหน้าเห็นว่าเราสามารถท าได้ ท ายอดขายให้
ดีได้ ถึงแม้จะเหนื่อยขึ้นมาอีกก็ต้องอดทนและผ่านไปให้ได้ 
 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ไม่เคยประสบหรือพบปัญหาใด 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 เคยเจอลูกค้าพูดดูถูก แก้ปัญหา ยิ้มรับ
และท างานต่อจนเสร็จ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 4 เคยมีเพื่อนร่วมงานกินแรง ไม่ช่วยกัน
ท างาน แก้ไขปัญหาโดยบอกเขาตรง ๆ ให้ช่วยกัน 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 5 เคยเมามากจนกลับไม่ไหวให้เพื่อนมา  
คอยรับ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 ไม่เคยประสบหรือพบปัญหาใด 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 7 เข้างานสายเพราะเลิกเรียนช้า เจ้าของร้าน 
ก็ผ่อนปรนให้ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 8 ไม่เคยประสบหรือพบปัญหาใด 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 9 ไม่เคยประสบหรือพบปัญหาใด 
  สรุปผู้ ให้สัมภาษณ์  5 คน เคยประสบปัญหาระหว่าง
ปฏิบัติงานแต่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยดี และผู้ให้สัมภาษณ์ 
4 คน ไม่เคยพบปัญหาใด  
 

   4.2.7 วางแผนการท างานในแต่ละวันอย่างไร จึงไม่
กระทบกับผลการเรียน 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 วางแผนแบ่งเวลาตอนเช้าเรียน ตอนเย็น
ท างาน ใช้ชีวิตปกติแบบนี้ทุกวัน ช่วงแรกอาจเหนื่อย เพราะตื่นเช้า
และนอนดึกทุกวัน อาจจะยังปรับตัวไม่ค่อยได้ พอช่วงหลังเริ่มชิน 
หากวันไหนมีการบ้านหรือมีสอบ ก็ต้องนอนช้ากว่าปกติ เพราะต้อง
ท าหลังเลิกงาน แต่ทั้งนี้ท้ังนั้นสิ่งท่ีต้องมีมากๆ คือ ความอดทน 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ท าเฉพาะในวันท่ีเราว่าง 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 รับงานไม่เกินเวลา 24.00 น. 
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  ผู้ให้สัมภาษณ์ 4 พยายามไปเรียนก่อน เลิกเรียนแล้วค่อย
กลับมานอน 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 5 เลิกงานแล้วรีบกลับไปนอน 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 จัดเวลาให้ถูกและพยายามนอนเร็ว 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 7  เลิกงานรีบกลับบ้าน เพื่อจะได้พักผ่อนให้
เพียงพอ เลิกเรียนก็ต้อง รีบมาท างาน ส่วนงานระหว่างเรียน ก็จะมี
วันหยุดประจ าสัปดาห์ ใช้ช่วงเวลานั้นในการท างานเกี่ยวกับการเรียน 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 8  เลือกท าเฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์ และวัน
อาทิตย์ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 9  พยายามเลิกงานไม่ดึกมาก 
  สรุปผู้ให้สัมภาษณ์ 9 คน มีการวางแผนการท างานในแต่ละ
วันของตนเองเพื่อไม่ให้กระทบทั้งการเรียนและการท างาน 
 

  4.2.8 ข้อดีและข้อเสียในการท างานพิเศษของท่านมี
อะไรบ้าง 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 ข้อดี คือ มีรายได้ระหว่างเรียนได้แบ่งเบา
ภาระครอบครัว  ข้อเสีย คือ ในเรื่องของเวลา ในบางครั้งการท างาน
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
ต้องเรียนด้วยท างานด้วย 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 9 ข้อดี คือ มีเงินเป็นของตัวเอง ข้อเสีย ไม่มี
ความคิดเห็น 
  สรุปผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 9 คน มองว่าการท างานพิเศษมีข้อดี    
ที่ท าให้ตนเองมีรายได้เพื่อน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตของ
ตนเอง และส่วนใหญ่มองว่าการท างานพิเศษไม่มีข้อเสีย มีเพียงบางคน  
ที่คิดว่ามีข้อเสียคือถูกคนมองอาชีพในแง่ลบและเรื่องของเวลา  
   

  4.2.9 คิดเห็นอย่างไรต่อค าวิพากษ์วิจารณ์ลักษณะงานที่ท า 
  ผู้ให้สัมภาษณ์  1 ตอนท างานแรกๆ คือไม่บอกคนที่บ้าน 
เพราะกลัวคนที่บ้านรับไม่ได้ และคนส่วนใหญ่ค่อนข้างจะมองว่าเป็น
งานท่ีไม่ค่อยมีเกียรติ เพราะเป็นงานกลางคืน แต่มีน้อยคนท่ีจะเข้าใจ
และแยกออก เคยโดนคนอื่นดูถูกหลายต่อหลายครั้ง เช่น ถามว่า   
ถ้าจะซื้อตัวหนูนี้ต้องจ่ายเท่าไรได้ยินครั้งแรกจุก ไปไม่ถูก กลับบ้าน
มาร้องไห้เลย มีอีกหลายค าที่ดูถูก รู้สึกเสียใจ จนได้ตัดสินใจโทรบอก  

ที่บ้าน พอบอกแล้วคนที่บ้านเข้าใจก็รู้สึกโล่งอกและไม่กังวลอีกเลย 
เพราะเราท าอะไรอยู่เรารู้ตัวเองเสมอ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 มีก าลังใจจากการที่ได้รับค าชม  
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 งานที่เราท าเป็นงานสุจริต ไม่ใช่โจรที่ไป
ลักขโมยของคนอ่ืน เลยไม่สนใจเวลาคนอ่ืนพูดว่าเรา 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 4 เฉยๆ ไม่รู้สึกอะไร เพราะเราท างานมีเงิน
ใช้จ่าย ไม่สร้างความเดือนร้อนให้ใคร 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 5 ไม่ได้สนใจเท่าไร เพราะเราท างาน 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 เคยมีคนพูดดูถูกว่าท างานไม่ดี แต่ฟัง
ผ่านๆ ไม่เก็บมาใส่ใจ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 7 ไม่สนใจค าวิพากษ์วิจารณ์ เพราะเราท าตาม
หน้าที่ของเรา เราท างานของเรา เราสนใจแค่ตัวเอง ใครจะมองยังไง 
ไม่สนใจ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 8 ไม่รู้สึกอะไรต่อค าวิพากษ์วิจารณ์ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 9 ไม่มีความคิดเห็นใด 
  สรุปผู้ ให้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ เมื่ อมี คนวิพากษ์ วิ จารณ์            
งานของตนเองจะไม่สนใจและไม่รู้สึกอะไร และบางคนมีผู้ปกครอง
เป็นก าลังใจให้สามารถท างานต่อไป  
   

  4.2.10 อนาคตหลังเรียนจบมีแผนในการด าเนินชีวิต
อย่างไร 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 1  หลังเรียนจบ คิดไว้ว่าจะหางานท าในช่วง
เช้าที่เลิกงาน ก่อนเวลา 17.00 น. หรืออาจจะหากิจการส่วนตัวท า 
และตอนเย็นก็ท าเชียร์เบียร์ต่อเหมือนอย่างที่เคยท าอยู่ทุกวันนี้ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 จะเป็นพริตตี้ต่อไป 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 หลังเรียนจบจะท างานต่อ จนก่อนอายุ 
26 ปี แล้วจะหางานท่ีมั่นคงกว่านี ้
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 4 เรียนจบแล้ว จะเอาวุฒิการศึกษาไป
สมัครงานอ่ืน 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 5 วางแผนว่าถ้าเรียนจบเมื่อไร จะไปท างาน
ที่พ่ออยากให้ท า 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 คิดว่าจะท าเชียร์เบียร์ต่อไป 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 7 คิดว่าอยากท าตรงนี้งานนี้ไปก่อน เพราะ
เราสามารถท างานได้เต็มที่แล้วรายได้ก็เพิ่มขึ้น และมีความสุขกับ
งานท่ีท าอยู่ ณ ตอนนี ้
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 8 อยากหางานอื่นท า 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 9 เรียนจบก็จะเอาวุฒิการศึกษาไปสมัคร
งานอื่น 
  สรุปอนาคตหลังเรียนจบผู้ให้สัมภาษณ์ 5 คน วางแผน  
การด าเนินชีวิตของตนเองโดยยังคงท าอาชีพเดิมต่อไปเพราะเป็นงาน
ที่มีรายได้ดีและมีความสุขกับงานที่ท า และอีก 4 คน วางแผนที่จะ
หาอาชีพอ่ืนท่ีมีความมั่นคงกว่าเดิม 
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5. อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยนี้ เป็นการอภิปรายแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตของนักศึกษาที่ท างานพิเศษประเภทเสี่ยงเวลากลางคืน
ดังต่อไปนี้ 
 การด ารงชีวิตเป็นการแสดงพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของแต่ละบุคคลซึ่ งมีความแตกต่างกัน นักศึกษาที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มท างานพิเศษ (Part Time) มากขึ้นซึ่งเป็น
การท างานนอกเวลาเรียน แต่ละคนเลือกท างานพิเศษที่เป็นประเภท
ของงานที่มีความเสี่ยง คือ งานเอนเตอร์เทนที่ต้องท าในเวลา
กลางคืน ลักษณะงานที่ท าคือ ต้อนรับ ให้บริการ พูดคุย ดูแล 
แนะน าและเชียร์ขายสินค้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามร้านอาหาร 
สถานบันเทิง และตามงานอีเวนท์ต่าง ๆ เหตุที่นักศึกษาต้องท างาน
พิเศษระหว่างเรียนและแรงจูงใจในการท างานพิเศษเพราะต้องการมี
รายได้  เป็นของตัวเองและช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว รายได้ที่ได้รับ
ส่วนใหญ่น าไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เช่น  ค่าเรียนหนังสือ ค่างวด
รถมอเตอร์ ไซต์  ค่ าโทรศัพท์  ค่ า เช่ าหอพั ก  และค่ าอาหาร            
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการท างาน 
Part Time ของนุชนาท ช่วยหวัง จุไรรัตน์ ปนแก้ว พรรณวดี ข าจริง 
และลลิดา  ภคเมธาวี [4] ส าหรับจุดเริ่มต้นท างานพิเศษของนักศึกษา 
คือ ได้รับค าแนะน าจากญาติพี่น้อง เพื่อน และคนรู้จัก หรือสมาชิก       
ในครอบครัวประกอบอาชีพเสริมนั้นอยู่ก่อน  ซึ่งสอดคล้องกับ
กระบวนการก้าวสู่อาชีพเสริมของ ภาณุกา แจ่มดอน  
 การวางแผนเป็นกระบวนการแรกที่นักศึกษาต้องก าหนดเป้าหมาย
ในการด าเนินชีวิตของตนเองเพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เพราะการ
ท างานไปด้วยเรียนไปด้วยท าให้นักศึกษาต้องเหนื่อยมากกว่าปกติ      
แต่นักศึกษาที่ท างานพิเศษประเภทเสี่ยงสามารถวางแผนจัดสรรเวลาได้
อย่างเหมาะสม ทั้งการเรียนและการท างาน  อีกทั้งระหว่างการท างาน
อาจต้องพบเจอปัญหาต่างๆ เช่น ถูกกดดันจากหัวหน้างาน เพื่อน
ร่วมงานเอารัดเอาเปรียบ  ดื่มกับลูกค้าจนเกิดอาการเมาแต่ต้องควบคุม
สติและท าให้ตัวเองปลอดภัยที่สุด  และปัญหาเมื่อพบว่าคนส่วนใหญ่ 
พูดวิพากษ์วิจารณ์มองว่างานที่นักศึกษาท าเป็นงานที่ไม่ค่อยมีเกียรติ 
เพราะเป็นงานกลางคืน นักศึกษากลับมีความคิดเห็นว่าไม่รู้สึกอะไร
และไม่สนใจ ต่อค าวิพากษ์วิจารณ์นั้นและก็ท าตามหน้าที่ของตนเอง
ต่อไป เพราะคิดว่างานที่เราท าเป็นงานสุจริต ไม่ได้ไปลักขโมยของ
คนอ่ืน เราท างานมีเงินใช้จ่ายโดยไม่สร้างความเดือนร้อนให้คนอ่ืน 
 อนาคตหลังเรียนจบนักศึกษามีแผนการด าเนินชีวิตโดยหางาน
อาชีพอื่นที่มั่นคงท าแทนบางคนท าอาชีพอื่นแต่ยังท าอาชีพเดิมเป็น
รายได้เสริม และบางคนยังท าอาชีพเดิมต่อไปเนื่องจากเป็นอาชีพ    
ที่ตนเองท าแล้วมีความสุข สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินชีวิตให้มี
ความสุขในสังคมยุคใหม่ของ พระนิมิตร (ฉายา จนฺทร สี) กลิ่นดอกแก้ว   
[6] กล่าวว่าการด าเนินชีวิตให้มีความสุขในสังคมยุคใหม่ 4 แนวทาง 
ประกอบด้วย ความมีระเบียบวินัยในการท างาน การประหยัดอดออม 
จริยธรรมวิชาชีพ และครอบครัวมีสุขจากการท างาน 

 1. ความมี ระเบียบวินัยในการท างาน หมายถึง การรู้จัก       
การท างานอย่างมีขั้นตอน และมีความรับผิดชอบทุกข้ันตอนของการ
ท างาน  
 2. การประหยัดอดออม หมายถึง การรู้จักประหยัดและอดออม 
จะเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตให้มีความสุข มีความมั่นคงในชีวิต
ครอบครัว ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร 
การสร้างหลักประกันให้เกิดกับตนเองและครอบครัวจึงเป็นสิ่ง   
ส าคัญยิ่ง 
 3. จริยธรรมวิชาชีพ คือ การประกอบอาชีพที่สุจริต มีความ
ซื่อสัตย์ต่ออาชีพที่ตนท าอยู่ โดยยึดหลักคุณธรรมและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ไม่ดูถูกงานอาชีพของตน การที่บุคคล มีจริยธรรมวิชาชีพ 
ก็จะช่วยให้สังคมมีความสุข ไม่มีปัญหาวุ่นวาย จากการแย่งอาชีพ
หรือแข่งขันจนเกิดความไม่สงบในสังคม ดังนั้น การท างานให้มี
ความสุขและประสบความส าเร็จ จะต้องมีจริยธรรม ในการประกอบ
อาชีพ ก็จะเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตให้มีความสุขในสังคมยุคใหม่
 4. ครอบครัวมีความสุขจากการท างาน สนุกกับการท างาน           
การหาความสุขหรือสนุกกับการท างาน หมายถึง การท างานด้วย   
ความพอใจ ท างานด้วยความเต็มใจ ตั้งใจท างาน โดยมีวัตถุประสงค์        
3 ประการ คือ 1) บรรลุเป้าหมาย คือ การท างานจนเสร็จเรียบร้อย
2) ทันเวลา คือ เป็นไปตามก าหนดที่ตั้งไว้ และ 3) ได้ผลตามเกณฑ์  
ที่คาดหมาย คือ มีประสิทธิภาพและถูกต้อง 
 
6. บทสรุป 
 การสรุปผลการวิจัยนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินชีวิตของ
นักศึกษาที่ท างานพิเศษระหว่างเรียนประเภทเสี่ยงเวลากลางคืน   
ผลการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ท างานพิเศษประเภทเสี่ยงพวกงาน   
เอนเตอร์เทน ดังนี ้
 6.1 ปัจจุบันท างานพิเศษประเภทใดระหว่างเรียน ลักษณะงานที่ท า 
ช่วงเวลาของการท างาน ระยะเวลาในการท างานเท่าไหร่ 
 ประเภทงานพิเศษที่นักศึกษาท าระหว่างเรียน ได้แก่ พนักงาน
ส่งเสริมการขาย พนักงานแนะน าสินค้า พนักงานชงเหล้า สาวเชียร์เบียร์ 
พนักงานเสริฟ และพริตตีประชาสัมพันธ์สินค้า มีลักษณะงาน
ใกล้เคียงกัน คือ  ต้อนรับ ให้บริการ พูดคุย ดูแล แนะน าและเชียร์
ขายสินค้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามร้านอาหาร สถานบันเทิง 
และตามงานอีเวนท์ต่าง ๆ วันท างานมีความแตกต่างกันไป เช่น     
ท าทุกวัน ท าทุกวันศุกร์ - วันอาทิตย์ หรือท าตามวันที่มีงานอีเวนท์  
ช่วงเวลาของการท างานส่วนใหญ่ เป็น ช่วงกลางคืน โดยเริ่ม
ปฏิบัติ งานตั้ งแต่ เวลา 16.00 - 01.00 น . ยกเว้นงานพริตตี้
ประชาสัมพันธ์สินค้าบางครั้งปฏิบัติงานในช่วงกลางวัน ตั้งแต่เวลา
ประมาณ 12.00 - 18.00 น. และนักศึกษาท างานมา ประมาณ       
1 - 4 ปี  
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 6.2 เหตุใดต้องท างานพิเศษระหว่างเรียน และรายได้จากการ
ท างานน าไปใช้จ่ายในเร่ืองใด 
 ในภาพรวมเหตุที่นักศึกษาต้องท างานพิเศษระหว่างเรียน     
เพราะต้องการมีรายได้ เป็นของตัวเองและช่วยแบ่งเบาภาระ
ครอบครัว ซึ่งรายได้ที่ได้รับส่วนใหญ่น าไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 
เช่น ค่าเรียนหนังสือ ค่างวดรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าหอพัก และ
ค่าอาหาร   
 6.3 เร่ิมต้นท างานนี้อย่างไร 
 ในภาพรวมนักศึกษาเริ่มต้นท างานพิเศษระหว่างเรียนตามที่ได้รับ
ค าแนะน าจากเพื่อน  คนรู้จัก และพี่น้องของตนเอง   
 6.4 รายได้จากการท างานพิเศษเท่าไหร่ 
 ในภาพรวมรายได้จากการท างานพิเศษระหว่างเรียน ประมาณ 
10,000 - 35,000 บาท แต่เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
การท ายอดขายและการได้รับทิปจากลูกค้า 
 6.5 มีแรงจูงใจในการท างานพิเศษอย่างไร 
 ในภาพรวมแรงจูงใจในการท างานพิเศษนั้นมาจากตนเองที่
ต้องการมีรายได้และแบ่งเบาภาระครอบครัว  
 6.6 เคยประสบปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ ปัญหา
อะไร และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 
 ในภาพรวมปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานท่ีนักศึกษาเคยประสบมี 
ดังนี ้
  6.6.1 ถูกกดดันจากหัวหน้างานในบางครั้ง เพราะกลัวท างาน
ไม่เต็มที่  บางทีเลิกเรียนเย็นมาท างานช้าบ้าง หรือในบางครั้ง      
ต้องสอบและต้องลางานบ้าง วิธีการแก้ไขคือการพิสูจน์ให้หัวหน้า
เห็นว่าตนเองสามารถท าได้  
  6.6.2 ลูกค้าพูดดูถูกอาชีพ วิธีการแก้ปัญหาโดยการยิ้มรับ
และท างานต่อจนเสร็จ 
  6.6.3 เพื่อนร่วมงานเอาเปรียบ วิธีการแก้ไขปัญหาโดยพูดคุย   
ให้เข้าใจตรงกัน  
  6.6.4 เนื่องจากบางครั้งต้องดื่มกับลูกค้า ดื่มมากจนเกิด
อาการเมากลับบ้านไม่ไหว วิธีแก้ไขปัญหา คือ ต้องบอกเพื่อนเพื่อให้
มาคอยรับกลับบ้าน 
  6.6.5 เข้าท างานสาย เพราะว่าเลิกเรียนช้า วิธีแก้ไขปัญหา คือ 
แจ้งเหตุผลให้เจ้าของร้านทราบ 
 6.7 วางแผนการท างานในแต่ละวันอย่างไร จึงไม่กระทบกับ
ผลการเรียน 
 ในภาพรวมนักศึกษามีการวางแผนการท างานเพื่อให้ไม่กระทบกับ
ผลการเรียน โดยแบ่งเวลาในเรื่องเรียนและการท างานให้ชัดเจน 
เพื่อให้กระทบทั้ง 2 อย่าง เช่น ช่วงเช้าท าหน้าที่เรียน ช่วงตอนเย็น
และกลางคืนท างาน ท างานเฉพาะวันที่ไม่มีเรียน ท างานไม่เกิน 
24.00 น. และเมื่อมีวันหยุดให้ท างานท่ีเกี่ยวกับการเรียน  
 6.8 ข้อดีและข้อเสียในการท างานพิเศษของท่านมีอะไรบ้าง 
 ข้อดีในการท างานพิเศษ  คือ มีรายได้ระหว่างเรียน สามารถ   
ส่งตัวเองเรียนได้  แบ่ งเบาภาระครอบครัว  และมี เงินใช้จ่าย          
ในชีวิตประจ าวัน  

 ข้อเสียในการท างานพิเศษ คือ ในเรื่องของเวลา หากแบ่งเวลา  
และจัดการตนเองไม่ได้อาจส่งผลกระทบต่อผลการเรียน เวลาพักผ่อนน้อย 
และถูกคนมองในแง่งบมองว่าเป็นอาชีพท่ีไม่ดี  
 6.9 คิดเห็นอย่างไรต่อค าวิพากษ์วิจารณ์ลักษณะงานที่ท า 
 ในภาพรวมมีความคิดเห็นค าวิพากษ์วิจารณ์ลักษณะงานที่ท า 
ดังนี ้
 6.9.1  คนส่วนใหญ่ค่อนข้างจะมองว่าเป็นงานที่ไม่ค่อยมีเกียรติ 
เพราะเป็นงานกลางคืน แต่มีน้อยคนที่จะเข้าใจและแยกออก      
เคยโดนคนอื่นดูถูกหลายต่อหลายครั้ง แต่หากครอบครัวเข้าใจก็จะ
รู้สึกไม่กังวล เพราะเราท าอะไรอยู่เรารู้ตัวเองเสมอ 
 6.9.2 ไม่รู้สึก ไม่สนใจค าวิพากษ์วิจารณ์งานที่ท า เราท าตาม
หน้าที่ของเรา เพราะงานที่เราท าเป็นงานสุจริต ไม่ใช่โจรที่ไปลักขโมย
ของคนอื่น เราท างานมีเงินใช้จ่ายโดยไม่สร้างความเดือนร้อนให้คนอื่น 
 6.10 อนาคตหลังเรียนจบมีแผนในการด าเนินชีวิตอย่างไร 
 อนาคตหลังเรียนจบนักศึกษามีแผนการด าเนินชีวิตโดยหางาน
อาชีพอื่นที่มั่นคงท าแทน บางคนท าอาชีพอื่นแต่ยังท าอาชีพเดิม    
เป็นรายได้เสริม และบางคนยังท าอาชีพเดิมต่อไปเนื่องจากเป็น
อาชีพท่ีตนเองท าแล้วมีความสุข  
 
7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1. สถาบันการศึกษาสามารถน าผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักศึกษา 

2. ในการศึกษาครั้งต่อไป อาจศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ของนักศึกษาเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน    
การบริการ และการใช้เวลาว่างของนักศึกษา 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นวพร รัตนบุรี          
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ได้ให้การสนับสนุน
งานวิจัย และกลุ่มตัวอย่างที่สละเวลาและให้ความร่วมมือในการ
สัมภาษณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ให้
ความช่วยเหลืออีกหลายท่าน ซึ่งไม่สามารถกล่าวมาได้หมด ณ ท่ีนี้ 
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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 การยอมรับเทคโนโลยีมีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล (บิทคอยน์)ในประเทศไทย ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็น
ประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอลของผู้บริโภค สามารถนําผลจากการวิจัยไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารผลิตภัณฑ์และบรกิารเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับผูบ้ริโภคที่ใช้เงินสกุลดจิิตอล(บิทคอยน์)ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี, การตัดสินใจ, เงินสกุลดิจิตอล, บิทคอยน ์
 

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.  
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1. บทน า 
 ในปัจจุบัน เงินตรา (Money) ได้มีวิวัฒนาการในการใช้งาน
อย่างรวดเร็ว ท้ังที่เป็นกระดาษและเป็นตัวเลขที่อยู่บนจอ  เงินตรา
มีหลากหลายสกุล เช่น ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ยูโร (EUR) 
เยนญี่ปุ่น  (JPY) ปอนด์อังกฤษ (GBP) ฟรังค์สวิส (CHF) บาท 
(THB) แต่ในขณะนี้บนโลกอินเทอร์เน็ตก็กําลังมีเงินสกุลใหม่เกิดขึ้น 
ช่ือว่า Bitcoin บิทคอยน ์เป็นสกุลเงินบนโลกออนไลน์ ที่ไม่สามารถ
จับต้องได้ เพราะมันอยู่ในรูปแบบของรหัส มีไว้ใช้ซื้อขายเฉพาะบน
อินเทอร์เน็ตเท่านั้นโดยไม่ผ่านธนาคารบิทคอยน์เป็นสกุลเงิน
ดิจิตอล ที่ถูกคิดค้นขึ้นมา เพื่อใช้ในการจ่ายเงินแลกเปลี่ยนสินค้า
หรือบริการชนิดใหม่แทนที่เงินตราสกุลดั้งเดิมต่าง ๆ ท่ีเราเคยใช้กัน
มาเป็นเวลานานแล้ว เช่น USD, JPY, EUR, หรือ THB โดยสกุลเงิน
บิทคอยน์นั้น จะทําให้เราแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้ทั่วโลกอย่าง
สะดวก โดยมันจะเป็นเหมือนสกุลเงิน หรือสินทรัพย์คล้ายกับ
ทองคําแต่จะไม่มีสินทรัพย์หนุนหลัง (จุฑารัตน์  ชวดนุช, 2556) [1] 
 แม้ว่ากระแสความนิยมในสกุลเงินดิจิตอลจะสูงขึ้นเป็นอย่าง
มาก แต่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังไม่รองรับการซื้อขายหรือ
การลงทุนในเงินสกุลนี้และยังยืนยันว่าเงินสกุลดิจิตอลยังไม่สามารถ
ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายไทย แต่ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่อย่างใด      
ซึ่งยังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อดีข้อเสียเท่านั้น โดยรัฐบาลกําลังเร่ง
พิจารณาหาข้อมูลและกฎหมายควบคุม ท้ังนี้เพื่อป้องกันการทุจริต
ป้องกันการฟอกเงินและการซื้อขายสิ่ งของผิดกฎหมาย โดย
กระทรวงการคลังได้ออกเตือนเช่นกันว่า ให้ประชาชนระมัดระวัง
และศึกษาการลงทนในสกุลเงินดิจิตอลให้ดีหากเกิดความเสียหาย
หรือความผิดพลาดขึ้นมาจะไม่ได้รับการดูแลใดๆ อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ยอมรับให้ใช้บิทคอยน์อย่างถูกกฎหมาย 
เช่น ในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เป็นต้น ซึ่ งในอนาคต        
บิทคอยน์จะมีบทบาทกบระบบการเงินของโลกเพิ่มขึ้นและอาจ
กลายเป็นเงินสกุลหลักที่ ใช้ในการทําธุรกรรมทั่วโลกกันอย่าง
แพร่หลายก็ได (มินตรา เช้ืออํ่า, 2561) [2] 
 บิทคอยน์ถูกจัดอยู่ ในหมวดของ เงินตราเสมือน (Virtual 
Currency) หรือมีอีกช่ือว่า เงินดิจิตอล (Crypto Currency) ที่ใช้
บล็อคเชน (Blockchain) ประมวลผลในแบบไม่จําเป็นต้องมีคน
กลาง  (Decentralized System) มาบริหารจัดการให้เกิดความ
เช่ือมั่นของระบบ โดยความเช่ือมั่น (Trust) เกิดจากกลไกการ
ทํางานของตัวบล็อคเชนเอง กล่าวได้ว่า เงินดิจิตอล บิทคอยน์ ก็คือ 
โปรโตคอลที่ไว้วางใจ (Trust Protocol) นั่นเอง แต่เนื่องจากการใช้
บิทคอยน์ในประเทศไทย ยังไม่เป็นที่เเพร่หลายเหมือนในหลาย ๆ 
ประ เทศ ซึ่ งอ าจมี อิ ท ธิพลจากปั จจั ย ในหลายด้ านแต่ เมื่ อ             
ในทุกประเทศมีการยอมรับหันใช้บิทคอยน์เป็นการเเลกเปลี่ยน     
ทําธุรกรรมทางการเงินเเทนเงินตรา (Money) ย่อมจะส่งผลทําให้
เกิดผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ทั้ งนี้          
เงินดิจิตอลที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเฉพาะบิทคอยน์เเต่ยังมีอีกมากมาย     
หลายสกุลเงิน ซึ่งถ้าผู้ใช้งานเกิดการไม่ยอมรับในการนํามาใช้งาน  
นั่นก็หมายถึงการที่มีเทคโนโลยีเเต่ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์อาจส่งผล

ต่อผลประโยชน์ เเละเศรษฐกิจของประเทศ ได้  (เกียรติกร           
เทียนธรรมชาติ, 2561) [3] 
 ด้วยเหตุนี้ ทําให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญและสนใจที่จะ
ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เงิน
สกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)ในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการ      
ใช้งาน การขยายพื้นที่ทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจ  
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว รวมถึงเพื่อนําความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นในชีวิตประจําวัน 
และการศึกษาต่อยอดในเชิงธุรกิจต่อไป 
  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 ศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและการตัดสินใจของผู้ที่
ใช้เงินสกุลดิจิตอล (บิทคอยน์) ในประเทศไทย   
 2.2 ศึกษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีที่ มี ผลต่อ           
การตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล (บิทคอยน์) ในประเทศไทย  
  
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 นําผลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงการยอมรับเทคโนโลยีในด้าน    
ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์) 
 3.2 ผู้ประกอบการและนักลงทุนสามารถนําผลจากการวิจัยไป
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบถึงอิทธิพลที่มีผลต่อผู้บริโภค     
ในการยอมรับเทคโนโลยีและการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล       
(บิทคอยน์) 
 3.3 ผู้ประกอบการและนักลงทุนสามารถนําผลจากการวิจัย     
ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบรหิารผลิตภัณฑ์และ
บริการเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับผู้บริโภคที่ใช้เงินสกุลดิจิตอล    
(บิทคอยน์) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
    4.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
    4.2  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นที่ 1 โดย
วิเคราะห์ถึงการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เงิน
สกุลดิจิตอล(บิทคอยน์) ในประเทศไทย 
    4.3   สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล   
  4.4   ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่ใช้หรือเคยใช้
เงินสกุลดิจิตอล (บิทคอยน์) ในประเทศไทย เนื่องจากประชากร     
มีขนาดใหญ่ จึงใช้การคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร     
ของทาโร  ยามาเน่  (Yamane, 1973) [4] โดยกํ าหนดความ
คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5  (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2549) [5] ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 385 ตัวอย่าง ในการเก็บข้อมูล
วิจัยการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามอิเล็คทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์บนสื่อ
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โซเชียลโดยเลือกจากประชากรที่เปน็สมาชิกของกลุ่มสังคมออนไลน์
ที่ เป็ น กลุ่ ม เฉพ 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
ทางสถิติซึ่งประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) เป็นการนําผลการพิจารณาจาก
ผู้เช่ียวชาญทั้ง 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 ทําการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) 
เป็ น ก ารคํ าน วณ ค่ าสั ม ป ระสิ ท ธิ์ แ อ ล ฟ าขอ งค รอน บ าค 
(Cronbach’s Alpha) เพื่อหาความคงที่ของเครื่องมือ โดยการ
คํานวณแต่ละปัจจัยมีค่าสัมประสิทธิ์ระหว่าง 0.78 – 0.93 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.70  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติวิเคราะห์ 
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และสถิติ
ก า รวิ เค ร าะห์ ก ารถด ถอยอย่ า ง ง่ าย  (Simple Regression 
Analysis) โดยนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการ
บรรยายและสรุปผลการวิจัย 
 
5.  กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

6.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
  จุฑารัตน์ ชวดนุช (2556) [1] ได้กล่าวว่า บิทคอยน์ 
(Bitcoin) เป็นหน่วยเงินใช้ช่ือย่อสกุลเงินว่า BTC ใช้สัญลักษณ์  B ⃦
แทนหน่วยเงิน แต่เนื่องจากเป็นอักขระที่ไม่ได้รับความนิยม หลาย
ครั้งเราจึงเห็นเว็บที่รับเงินบิทคอยน์ (Bitcoin) ใช้สัญลักษณ์เงิน
บาท (฿) แทน โดยตัวเงินจะสามารถแบ่งย่อยไปได้ถึงทศนิยมแปด
หลัก เรียกหน่วยย่อยที่สุดว่า Satoshi ตามช่ือผู้ให้กําเนิดบิทคอยน์  
เป็นหน่วยเงินตราในระบบของบิทคอยน์ ซึ่งผู้ใช้โดยทั่วไปแล้วจะ
เรียกด้วยช่ือย่อ “BTC” เพื่อที่จะใช้อ้างอิงถึงราคาหรือจํานวน 

(ตัวอย่างเช่น 100 BTC) มันเป็นเหมือนสิ่งที่คล้ายกับการเรียก     
บิทคอยน์เป็นรูปธรรม แต่ท้ายที่สุดแล้วบิทคอยน์ก็เป็นแค่ตัวเลขที่
อยู่ใน Bitcoin Address บิทคอยน์เป็นสิ่งที่สมมติขึ้นเพื่อแทนเป็น
รูปธรรมให้เหมือนวัตถุอย่างเช่น เหรียญ   
  เกียรติกร เทียนธรรมชาติ (2561) [3] ได้ศึกษาอิทธิพล       
ต่อการตัดสินใจยอมรับใช้เงินดิจิทัล (บิทคอยน์) ของผู้บริโภคกลุ่ม 
Millennials ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรอิสระ 
ได้แก่ ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านประโยชน์ในงานใช้งาน ด้าน
สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน ด้านผลกระทบเครือข่าย มี
ความสัมพันธ์ต่อการยอมรับใช้เงินดิจิทัลของกลุ่ม Millennials ใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก จุดประสงค์ของเงินดิจิทัลที่ผู้ออกแบบ
กับผู้บริโภคแตกต่างกัน ผู้ออกแบบมีจุดประสงค์เพื่อ ใช้แทน
เงินตราในรูปแบบท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผู้บริโภคมีจุดประสงค์เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือทางเงินตราเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตัวแปรอิสระ
ต่อมา ได้แก่ ด้านอิทธิพลทางสังคม ด้านมูลค่าตามราคา ด้านความ
เชื่อมั่น ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับการใช้เงินดิจิทัลของกลุ่ม 
Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่ มี
บุคลิกภาพด้านการเปิดรับประสบการณ์มาก มีความคิดเห็นต่อเงิน
ดิจิทัลสามารถสร้างรายได้ที่มาจากสินทรัพย์ที่ผู้บริโภค และเป็น
กลุ่มที่รับความเสี่ยงได้ต่อผลประโยชน์ ตามลําดับ 
  มินตรา  เชื้ออ่ํา (2561) [2] ได้ศึกษาการรับรู้และทัศนคติ
ของประชาชนที่มีต่อการใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์) (Bitcoin)     
ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัล     
(บิทคอยน์) ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีสถานภาพโสด 
มีอายุระหว่าง 30–39 ปีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
50,001 บาทขึ้นไป โดยรวมแล้วประชาชนมีการรับรู้เกี่ยวกับสกุล
เงินดิจิทัล(บิทคอยน์)ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความง่าย
ในการใช้งาน และการรับรู้ความเสี่ยง อยู่ในระดับมาก มีทัศนคติต่อ
การใช้สกุลเงินดิจิทัล(บิทคอยน์)อยู่ในระดับดีโดยเฉพาะในด้าน
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก และมีการใช้สกุลเงินดิจิทัล(บิท
คอยน์)อยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ใช้(บิทคอยน์)ในการเทรดหรือการ
ลงทุนเพื่อเก็งกําไร ข้อเสนอแนะของประชาชนส่วนใหญ่คือรัฐบาล
ควรเข้ามาควบคุมดูแลและพิจารณาเรื่องการจัดเก็บภาษีให้น้อยลง 
  อลิสา ธีระศักดาพงษ์  (2559) [6] ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้งาน Bitcoin ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความ
ตระหนักส่งผลทางด้านลบต่อความสนใจในการเลือกใช้งาน 
Bitcoin ปัจจัยด้านความไว้วางใจ, ปัจจัยด้านระบบนิเวศ, ปัจจัย
ด้านเงินตราเสมือนส่งผลทางด้านบวกต่อความสนใจในการเลือกใช้
งาน Bitcoin ส่วนปัจจัยสุดท้ายคือการยอมรับนวัตกรรม ไม่มีผลต่อ
ความสนใจในการเลือกใช้งาน Bitcoin ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 
Bitcoin ยังคงอยู่ในช่วง Early Adoption กลุ่มคนที่ใช้งานส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มคนหัวก้าวหน้า เปิดรับนวัตกรรมและเทรนด์ใหม่ๆ ได้
เร็ว สามารถมองเห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือเทรนด์ต่างๆ ได้
อยู่ เสมอ รักความเสี่ยงและต้องการแสวงหาผลกําไรเนื่องจาก

การยอมรับเทคโนโลย ี
(Technology Acceptance) 
1) ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
(Perceived Usefulness)  
2) ด้านความง่ายในการใช้งาน
(Perceived Ease of Use)  
3) ด้านทัศนคติท่ีมีต่อการใช้ 
(Attitude toward Using) 
   
 

 
 

การตัดสินใจ 
ใช้เงินสกลุดิจิตอล 

(บิทคอยน)์ 
ในประเทศไทย 
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ผลตอบแทนที่ได้จาก Bitcoin เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้คนส่วน
ใหญ่เลือกใช้งาน Bitcoin ส่วนปัจจัยรองลงมาคือ ความแปลกใหม่ 
และปราศจากความควบคุมจากรัฐตามลําดับ 
  Majid Pakrou (2016) [7] ได้ ทํ าการวิ จั ย ในหั วข้ อ       
The Relationship between Perceived Value and the 
Intention of Using Bitcoin จุดประสงค์ของวิจัยเพื่อทราบถึง
ความพึงพอใจต่อ เงินเสมือน (Virtual Currency) หรือ Bitcoin 
รายละเอียดงานวิจัยนี้คือการสํารวจความสัมพันธ์ ในการศึกษาครั้ง
นี้เกี่ยวกับปัจจัยสําคัญในการ เลือกใช้ Bitcoin และได้ทําการแจก
แบบสอบถามไปยังผู้ใช้ การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ โมเดลที่ใช้ใน 
งานวิจัยช้ินนี้คือ 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
วิจัยสรุปออกมาได้ว่าปัจจัยด้าน Infrastructure, Structural, 
Individualistic และ Cultural ผ่านการรับรู้มูลค่าที่ ระดับความ
เช่ือมั่น 95% มีผลกระทบในทางบวกต่อความตั้งใจในการใช้งาน 
Bitcoin โด ย  cultural เป็ น ส่ วน ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด  ปั จ จั ย ด้ า น 
innovative, political และ environmental ผ่านการรับรู้  มูล
ค่าที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ไม่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้งาน 
Bitcoin (Majid Pakrou & Khademalizadeh Amir, 2016) 
  Scott Schuh & Oz Shy (2015) [8] ได้ทํ าการวิจั ย
หัวข้อ U.S. Consumers’ Adoption and Use of Bitcoin and 
other Virtual Currencies จุดประสงค์ของการวิจัยเพื่อทราบถึง
ประสบการณ์เเละบุคลิกภาพของผู้บริโภคที่มีต่อ bitcoin เเละ 
Virtual Currency อื่นๆ โดยทําการสํารวจจากทุกช่องทางการใช้

จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐอเมรกิา ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
1. การสํารวจนี้เป็นการสํารวจครึ่งหนึ่งของประชากรผู้ใหญ่ใน
สหรัฐอเมริกาในสิ้นปี 2015 พบว่ามีผู้ที่ตระหนักถึง Virtual 
Currency มีจํานวนประชากรที่ไม่คุ้นเคยในเกณฑ์สูงกระทั้งผู้ที่มีไว้
ในครอบครองด้วยก็ตาม ผู้ชายเเละผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่มีการศึกษา
เเละรายได้สูงมีได้เเสดงเกณฑ์การตระหนักถึง Virtual Currency 
ในเกณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้น  2. การยอมรับ(บิทคอยน์) (Bitcoin) เเละ
ตัวอื่นๆ มันอยู่ในเเค่ผู้บริโภคในกลุ่มเล็ก ๆ ที่ตระหนักถึงมันทําให้
สังเกตุได้ว่า Virtual Currency นั้น มันยังไม่ได้ปรากฎให้เห็นกับ
ผู้บริโภคเท่าที่ควรที่จะได้รับถือและใช้ประโยชน์ได้ ข้อยกเว้นที่
สําคัญอย่างหนึ่งก็คือผู้บริโภคที่คาดว่าจะเห็นคุณค่าใน Virtual 
Currency นั้นมีแนวโน้มที่จะเรียกร้องมากขึ้น ผลลัพธ์นี้อาจแนะนํา
ให้ผู้บริโภคต้องการ Virtual Currency เป็นการลงทุนทางการเงิน 
อย่างน้อยที่สุดความผันผวนของค่าสกุลเงินเสมือนมีแนวโน้มทําให้
ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเป็นเจ้าของได้หากไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีร้ายแรง 
  สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัท (2555) [9] ได้
ทําการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ (Information System) อธิบายวิธีและเหตุผลการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ของแต่ละบุคคลและองค์กร 
พบว่าเป็นหลักการที่มีประสิทธิภาพ บทความมุ่ งเน้นทฤษฎี 
UTAUT : Unified Theory of acceptance and use of 
Technology  
 

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

ปัจจัย 
ผลการประเมิน 

   S.D. แปลผล 
1. ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) 3.55 0.79 มาก 
2. ด้านความง่ายในการใช้งาน(Perceived Ease of Use) 3.80 0.60 มาก 
3. ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ (Attitude toward Using) 3.94 0.80 มาก 
5. การตัดสินใจใช้เงินสกลุดจิิตอล(บิทคอยน์) 3.60 0.61 มาก 

รวม 3.68 0.64 มาก 
  
  จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการยอมรับเทคโนโลยีและการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล (บิทคอยน์)ในประเทศไทย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านทัศนคติที่มี
ต่อการใช้ (Attitude toward Using) ด้านความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived 
Usefulness) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94, 3.80 และ 3.55  ตามลําดับ  ส่วนการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.60    
 
 ความภักดี 

ในการใช้บิทคอยน์ 
(Loyalty) 

ความภักดี 
ในการใช้บิทคอยน์ 

(Loyalty) 
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ตารางที ่2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า VIF ค่า Tolerance และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการยอมรับเทคโน     
      และการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)ในประเทศไทย   

ตัวแปร X X1 X2 X3 Y VIF Tolerance 

 
S.D 
X 
X1  
X2  
X3   
Y 

3.76 
0.57 
1.00 

.835** 

.886** 

.871** 

.716** 

3.55 
0.59 

 
1.00 

.699** 

.535** 

.577** 

3.80 
0.60 

 
 

1.00 
.640** 
.697** 

3.94 
0.80 

 
 
 

1.00 
.591** 

3.60 
0.61 

 
 
 
 

1.00 

 
 

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 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า VIF ค่า Tolerance และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร     
การยอมรับเทคโนโลยี  (X) และการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)ในประเทศไทย (Y) พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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 แสดงผลการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)ในประเทศไทย 

การยอมรับเทคโนโลย ี

การตัดสินใจใช้เงินสกลุดิจิตอล(บิทคอยน์) 
ในประเทศไทย 

   t 
 

P  
value 
 

สัมประสิทธิ ์
การถดถอย 

(β) 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

ค่าคงที ่(a) 0.623 0.148   

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ 0.137 0.052 2.764 0.006* 

ด้านความง่ายในการใช้งาน 0.458 0.056 8.388 0.000** 

ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน    0.224 0.036 4.847 0.000** 

R = 0.729      R2 =  0.531     Adjusted R2 = 0.527       SEE =  0.422        F=  143.90        

    *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 ท่ีค่า 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)  
 
8.  อภิปรายผลการวิจัย 
 8.1  ระดับความคิดเห็นต่อการยอมรับเทคโนโลยี โดยรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน คือ ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน  ด้านความง่าย
ในการใช้งาน และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์  เนื่องจากบิทคอยนแ์ละ
ระบบบล็อกเชนถือเป็นเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมด้าน
การเงิน (Financial) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยบิทคอยน์จะช่วยตอบ
โจทย์ในเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกรวดเร็วค่าธรรมเนียมที่ต่ํา 
เพราะไม่มีตัวกลางในการทําธุรกรรมอย่างสถาบันการเงินหรือ
ธนาคาร อีกทั้งข้อมูลทั้งหมดจะอยู่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงทําให้มี
ความปลอดภัยสูง ปลอมแปลงยาก สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยัง
สามารถเข้าใช้บริการ ตรวจสอบได้ทุกที่ทุกเวลาสอดคล้องกับ
งานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติกร เทียนธรรมชาติ (2561) 
[3] ได้ศึกษาอิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับใช้เงินดิจิทัล (บิทคอยน์) 
ของผู้บริโภคกลุ่ม Millennials ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา 
พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลด้านอิทธิพลการตัดสินใจยอมรับใช้เงิน
ดิจิทัลของกลุ่ม Millennials ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
ส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นทางด้านอิทธิพลทางสังคม ด้านความง่ายใน
การใช้งาน ความเช่ือมั่นทางด้านประโยชน์ที่ได้รับ ความเช่ือมั่น
ทางด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนความ
เชื่อมั่นทางด้านมูลค่าตามราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
  8.2  ระดับการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล (บิทคอยน์)         
ในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริโภคซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นนักลงทุนคิดว่าได้รับผลประโยชน์ทางการเงินสูงสุดจากการ
ใช้บิทคอยน์ ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในเกณฑ์สูงเช่ือว่า
ข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือทําลายจนเกิดการตัดสินใจ   
ที่จะใช้เงินสกุลดิจิตอลและบิทคอยน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
มินตรา  เช้ืออ่ํา (2561) [2] ได้ศึกษาการรับรู้และทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการใช้เงินสกุลดิจิตอลบิทคอยน์  (Bitcoin) ใน
ประเทศไทย พบว่า ประชาชนมีการใช้สกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน์ใน
ประเทศไทย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าประชาชนมีการใช้สกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน์ ในด้าน
เหตุผลการใช้บิทคอยน์ พฤติกรรมการใช้บิทคอยน์ วัตถุประสงค์ใน
การใช้บิทคอยน ์ การตัดสินใจใช้บิทคอยน ์อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
  8.3  จากการทดสอบอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีที่มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)ในประเทศไทย 
พบว่า ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายในการใช้งาน และ         

ด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)
ในประเทศไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจาก      
เงินสกุลดิจิตอลนั้นถูกออกแบบมาเพื่อแทนรูปแบบของเงินที่มีอยู่ 
เพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องของการลงทุน การใช้แลกเปลี่ยนแทน
รูปแบบของเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การใช้บริการจะทํารายการผ่าน
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีซึ่งการชําระเงินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
นั้น มีความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจําวัน และมีความพอใจที่   
จะใช้การชําระเงินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เป็นทางเลือก            
ในการชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แทนเงินสดหรือบัตรเครดิตและเช่ือว่า
การลงทุนในรูปแบบของเงินสกุลดิจิตอลจะให้ผลตอบแทนในอัตรา   
ที่น่ าพอใจรวมถึงเช่ือมั่นว่าการใช้เงินดิจิตอลมีผลช่วยทําให้             
มีภาพลักษณ์ทางสังคมที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของมินตรา     
เชื้ออ่ํา (2561) [2] ได้ศึกษา การรับรู้และทัศนคติของประชาชนที่มี
ต่อการใช้เงินสกุลดิจิตอลบิทคอยน์  (Bitcoin) ในประเทศไทย         
ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการใช้สกุลเงิน
ดิจิทัลบิทคอยน์ มีความสัมพันธ์กับการใช้สกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน์ใน
ประเทศไทย โดยมีค่า Sig. ของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(0.000<0.05) แสดงว่า ทัศนคติที่ มีต่อการใช้สกุลเงินดิจิทัล           
บิทคอยน์โดยรวม ได้แก่ ความรู้สึก ความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรม 
และการใช้สกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน์ ในประเทศไทยโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
   
9. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  9.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณซึ่งมี
ลักษณะการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่กําหนดกรอบในการ
ตอบไว้ชัดเจนอาจทําให้ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงในเชิงคุณภาพ ดังนั้นจึง
ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพโดยการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์จากผู้ตอบแบบสอบถามอย่างใกล้ชิดเพื่อการได้เก็บข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์และตรงประเด็นในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  9.2  การวิจัยครั้งนี้สํารวจเจาะจงเฉพาะผู้ใช้สกุลเงิน
ดิจิตอล(บิทคอยน์)ในประเทศไทยเท่านั้นใน  ปัจจุบันมีสกุลเงิน
ดิจิตอลอื่น ๆ อีกมากมาย มากกว่า 1,000 สกุล ซึ่งในการศึกษา    
ครั้ งต่อไปควรศึกษาในภาพรวมของสกุลเงินดิจิตอล Crypto 
Currency เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วนมากยิ่งข้ึน 
  9.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น 
อิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับใช้เงินดิจิตอล ประโยชน์ในการใช้งาน 
หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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  9.4 ข้อเสนอเเนะเพื่อศึกษาการทําวิจัยครั้งต่อไป หากผู้ที่
สนใจที่จะทําการศึกษาในหัวข้อนี้ควรนําข้อมูลนี้ไปเปรียบเทียบกับ
ผลการวิจัยในอนาคตเพื่อจะได้ทราบถึงอิทธิพลที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับการใช้เงินสกุลดิจิตอลและความภักดีต่อการใช้เงินสกุล
ดิจิตอลเพราะเป็นสิ่งที่ควรให้ความสําคัญ ไม่ควรละเลยในการทําให้
เงินสกุลดิจิตอลเกิดการยอมรับขึ้นได้ 
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เช่ือมั่น (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย จ านวน 30 ชุด แล้วใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) 
ในการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha–Coefficient) เพื่อวัดค่าความเช่ือมั่นจากสมการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
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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 non-
target 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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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีท า
ให้มีการผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค ออกมาเป็นจ านวนมากเพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น จึงท าให้เกิด
โรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานต่าง ๆ ขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งในกรรมวิธี
ในการผลิตสินค้านั้นจะท าให้กิดวัสดุเหลือใช้จ านวนมาก จึงเป็นเหตุให้
ให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปีรวมไปถึงเศษวัสดุเหลือใช้ภายใน
ครัวเรือนที่เกิดขึ้นภายหลังจากการบริโภคสินค้าต่าง ๆ จากการจัดเก็บ
และการจัดที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีประสิทธิภาพ จึงเกิดขยะมูลฝอยตกค้างท า
ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เช้ือโรคและก่อให้เกิดมลพิษและปนเปื้อนต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งทางดิน น้า และอากาศโดยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนโดยตรง ท าให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่าง ๆ จึงเป็น
ปัญหาส าคัญยิ่งที่ต้องเร่งด าเนินการจัดการแก้ไข 
 สถานการณ์ขยะมูลฝอยในปีพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมามีปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดในประเทศไทยหรือทั้ง 77 จังหวัด จ านวน 27.06 ล้านตัน 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
ให้บริการจ านวน 21.05 ล้านตัน และมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างใน
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง จ านวน 9.96 ล้านตัน
ในเขตพื้นที่มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้น จ านวน 2.18 ล้านตัน 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
ให้บริการจ านวน 1.51 ล้านตัน และมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างใน
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ที่ด าเนินการไม่ถูกต้องจ านวน 166,398.04 
ตันท าให้ เกิดเป็นมลพิษในอากาศขึ้น เกิดจากการหมักหมมของ 
จุลินทรีย์บนกองขยะ ท าให้ก๊าซต่าง ๆ เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
หากไม่ มี การก าจั ด  ก๊ าซเหล่ านี้ อย่ างเหมาะสมได้ แก่  มี เทน 
คาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนซัลไฟด์(ก๊าซไข่เน่า) เป็นต้น และยังมีผุ่น
ละอองจากกองขยะ ก่อให้เกิดปัญหากับระบบทางเดินหายใจ โรค
ผิวหนังแก่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ได้มีการ
กล่าวถึงสถานการณ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดลงและเสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้ประโยชน์เกิน
กว่าศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศ การบริหาร จัดการทรัพยากร
น้ ายังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจก่อนด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
การเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ยังไม่เป็น
ธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ า ความขัดแย้งและข้อพิพาทใน
ระดับพื้นที่ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัญหา
มลพิษที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทาง
เศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ไม่ยั่งยืนตาม
แนวนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ประชากร
ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน
ที่จะต้องแก้ไขปัญหา เห็นได้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมาจากด้านการ
พัฒนาประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้า

มาใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ในการด ารงชีวิต รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนประชากร จึงท าให้เกิดความต้องการในการใช้ทรัพยากรมากขึ้น
โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 
นอกจากนี้ยังพบว่าขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถก าจัด
ได้หมด หรือก าจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนกลายเป็นปัญหาส าคัญใน
เขตชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศโดยเฉพาะเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่น (อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ)  สถานการณ์ขยะมูล
ฝอยชุมชน ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในปี 2560 ประมาณ 
27.40 ล้านตัน หรือ 75,046 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.26 จากปี 2559 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรการขยายตวัของชุมชนเมือง 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 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน การส ารวจข้อมูลพบว่า จังหวัด
กาญจนบุรีมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 48 แห่ง โดยเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 41 แห่ง และเอกชน 7 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นทั้งหมดในจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ  809.38 ตันต่อวัน มีการ
เก็บ 407.91 ตันต่อวัน และมีขยะมูลฝอยเข้าสถานที่ก าจัด 405.84 ตัน
ต่อวัน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาหลายด้านตามมาซึ่งผลการด าเนินการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ผ่านมานั้น พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ เข้ าสู่ ระบบการก าจัดที่ ปลายทางลดลงร้อยละ 5 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี 2561อ าเภอไทรโยค ตั้งอยู่ใน
จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ 2,728.922 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ใหญ่เป็น
อันดับ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ 
และมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก มีชายแดนติดต่อกับประเทศเมียน
มาร์ [12] มีประชากรทั้งหมด 57,763 คน เป็นชาย 29,845 คน เป็น
หญิง 27,918 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ต าบล 58 หมู่บ้าน 
[13] จากประชากรที่อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ใน
พื้นที่เดิม บุคลากรในมหาวิทยาลัยและนักท่องเที่ยว ซึ่งมีการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆท าให้ทรัพยากรส่วนที่เหลือจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
นั้นจะเกิดเป็นขยะมูลฝอย  
 ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ของเสีย เป็นเหตุส าคัญประการหนึ่งที่
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และ มีผลต่อสุขภาพอนามัย มูลฝอยหรือ
ของเสียก าลังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี เพราะสาเหตุจากการเพิ่มของ
ประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหา
ที่ส าคัญของชุมชนซึ่งต้องจัดการและแก้ไข ปริมาณกากของเสียและสาร
อันตราย ได้แก่ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่ง
น้ า ดิน และอากาศ ตลอดจนบางส่วนตกค้างอยู่ในอาหาร ท าให้ประชาชน
ทั่วไปเสี่ยงต่ออันตรายจากการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง และโรค
ผิดปกติทางพันธุกรรม เป็นต้น  
 จากปัญหาขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อประชากรและสิ่งแวดล้อม
นั้น ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและพฤติกรรม
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การก าจัดขยะ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมในการก าจัดขยะโดยวิธีการต่างๆ 
พร้อมสามารถเสนอแนะวิธีการก าจัดขยะที่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด ให้แก่ประชากรในพ้ืนท่ีอ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่ อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมของประชากร อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของประชากรในอ าเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจัยพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยที่
ส่งผลต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของประชากร อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี 
 4. เพื่อศึกษาปัจจัยพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยที่ส่งผลต่อปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมของประชากร อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
 1. ลักษณะประชากรศาสตรท์ี่ส่งผลต่อปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมของ
ประชากร อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 2. พฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยแตกต่างกันกับปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมของประชากร 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์ของประชากรใน
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 2. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของประชากร
ในอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 3. ท าให้ทราบความแตกต่างปัจจัยพฤติกรรมการก าจัดขยะมูล
ฝอยที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของประชากร อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 
 4. ท าให้ทราบปัจจัยพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยที่ส่งผลต่อ
ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมของประชากร อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี 
 

1.5 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

2. ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ คือประชากรในอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีจ านวน
ทั้งสิ้น  57,763 คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 397 คน อ้างอิงตามสูตร 
Taro Yamane [11]  
 ตัวแปรที่ศึกษา  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ต าบลที่อยู่อาศัย  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยด้านพฤติกรรม
การก าจัดขยะมูลฝอยของประชากร ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอย  ทัศนคติในการด ารงชีพ ค่านิยมเกี่ยวกับขยะ นโยบาย
และข้อตกลง 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ของประชากร อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 
พฤติกรรมด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอย การน าไปใช้ต่อและการ
คัดแยกขยะมูลฝอย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ความถี่ ร้ อยละ  ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ตส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้ สถิติ Independent  Sample 
 T- test  One – Way ANOVA  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามจ านวน 4 ส่วนได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการก าจัด
ขยะมูลฝอยของประชากร 
ส่วนท่ี 3 เป็นสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของประชากร 
ส่วนท่ี 4 เป็นแบบถามถามปลายเปิดขอเสนอแนะ 
 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 
 
3. ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยที่ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมของประชากรในอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ข้อมูลประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
190 
207 

 
47.86 
52.14 

รวม 397 100.00 
2. อาย ุ

น้อยกว่า 18 ปี 
18 – 25 ป ี
26 – 30 ป ี
31 – 35 ป ี

 
21 
108 
47 
61 

 
5.29 
27.20 
11.84 
15.37 

ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ 
-เพศ 
-อายุ 
-ระดับการศึกษา 
-อาชีพ 
-ต าบลที่อยู่อาศัย 
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
การก าจัดขยะมูลฝอย 

-ความรู้เกี่ยวกับขยะ 
-ทัศนคติในการด ารงชีพ 
-ค่านิยมเกี่ยวกับขยะ 
-นโยบายและข้อตกลง 

 
 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของ
ประชากรในอ าเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี 
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36 – 40 ป ี
41 – 45 ป ี
45 ปีข้ึนไป 

50 
58 
52 

12.59 
14.61 
13.10 

รวม 397 100.00 
3. ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี

 
146 
94 
16 
136 
5 

 
36.77 
23.68 
4.03 
34.26 
1.26 

รวม 397 100.00 
4. อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา 
พนักงานเอกชน 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิ 
ค้าขาย/เกษตรกร 
อื่นๆ 

 
102 
59 
44 
176 
16 

 
25.69 
14.86 
11.08 
44.34 
4.03 

รวม 397 100.00 
5. ต าบลที่อยู่อาศัย 

ลุ่มสุม่ 
บ้องตี้ 
ศรีมงคล 
ไทรโยค 
ท่าเสา 
ท่ากระแจะ 
สิงห์ 

 
58 
42 
56 
74 
68 
63 
36 

 
14.61 
10.58 
14.11 
18.64 
17.13 
15.86 
9.07 

รวม 397 100.00 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 
10,000 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

 
187 
150 
35 

 
47.10 
37.78 
8.82 

30,001 – 40,000 บาท 
40,001 – 50,000 บาท 
50,000 บาทขึ้นไป 

19 
3 
3 

4.78 
0.76 
0.76 

รวม 397 100.00 
 จากตารางที่  1 แสดงจ านวนและค่ าร้อยละของผู้ ตอบ
แบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 397 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 52.14 เพศชาย จ านวน 190 คิด
เป็นร้อยละ 47.86 ตามล าดับพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 397 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 207 คน มี
อายุระหว่าง 18-25 ปี จ านวน 108 คน ที่อยู่อาศัยต าบลไทรโยค 
จ านวน 74 คน การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 146 คน 
ประกอบอาชีพค้าขาย/เกษตรกร จ านวน 176 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ ากว่า 10,000บาท จ านวน 187 คน 

 2. การวิเคราะห์ขอ้มลูด้านพฤตกิรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นประชาชนในอ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 397 คน จ าแนกตามข้อมูลด้านกระบวนการก าจัด
ขยะ ประกอบด้วย การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง วิธีการก าจัดขยะมูล
ฝอย เหตุผลในการเลือกวิธีนั้น ๆ ความถี่ในการก าจัดขยะมูลฝอย วิธีการ
ลดขยะมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น ความถี่ในการขายขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว 
รายได้จากการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ต่อ (ขาย) โดยใช้สถิติการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย 
 

ข้อมูลด้านการก าจัดขยะมูลฝอย 
ในครัวเรือน 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 

1. ท่านมีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง 
ใช่ 
ไม่ใช่ 

 
275 
122 

 
69.27 
30.73 

รวม 397 100.00 

2. วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย  
เผา 
ฝังกลบ 
คัดแยกขาย 
รถเทศบาลมาเก็บ 
อื่น ๆ 

 
83 
30 
118 
164 
2 

 
20.91 
7.56 
29.72 
41.31 
0.50 

รวม 397 100.00 

3. จากข้อที ่2 เพราะเหตุใดท่านจึงเลือกวิธีดังกล่าว  

มีความสะดวก 
ประหยัด 
ขาดแคลนรถเก็บขยะ 
ภาพลักษณ์ชุมชน 
ไม่ทราบวิธีการก าจัดอื่น 
อื่นๆ    

208 
91 
23 
53 
17 
5 

52.39 
22.93 
5.79 
13.35 
4.28 
1.26 

รวม 397 100.00 

4. ความถี่ในการก าจัดขยะมูลฝอย 
ทุกวัน    
1-3 ครั้ง/สัปดาห์ 
3-6 ครั้ง/สัปดาห์  

 
119 
213 
65 

 
29.97 
53.66 
16.37 

รวม 397 100.00 

5. ท่านลดขยะมูลฝอยท่ีอาจเกิดขึ้น  
ไม่เคย    
ใช้แก้วน้ าแทนขวดน้ าพลาสติก        
ใช้ตะกร้ า ไปจ่ ายตลาด เพื่ อลด
ปริมาณถุงพลาสติก 

 
105 
119 
36 
 

 
26.45 
29.97 
9.07 
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ใช้ปิ่นโตใส่อาหารแทนถ้วยโฟม 
ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
น ากลับมาใช้ใหม ่
อื่นๆ 

32 
62 
42 
1 

8.06 
15.62 
10.58 
0.25 

รวม 397 100.00 

6. ความถี่ในการขายขยะมูลฝอยที่คัด
แยกแล้ว 

ไม่เคย    
1 ครั้ง/เดือน 
2-3 ครั้ง/เดือน   
4-6 ครั้ง/เดือน          

 
 

147 
161 
74 
15 

 
 

37.03 
40.55 
18.64 
3.78 

รวม 397 100.00 

7. รายได้จากการน าขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ต่อ (ขาย) 

0 - 100 บาท/เดือน           
101 - 300 บาท/เดือน 
301 – 500 บาท/เดือน 
500 บาทขึ้นไป/เดือน 

 
 

333 
36 
18 
10 

 
 

83.88 
9.07 
4.53 
2.52 

รวม 397 100.00 

 จากตารางที่ 2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 397 คน ส่วนใหญ่มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนทิ้ง จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 69.27 ไม่คัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนทิ้ง จ านวน 122 คิดเป็นร้อยละ 30.73 ตามล าดับ 
 วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ คือ รถเทศบาลมาเก็บ จ านวน 
164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.31 รองลงมาคัดแยกขาย จ านวน 118 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.72 ปี  เผา จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.91 
ตามล าดับ 
 เหตุผลในการเลือกวิธีนั้นๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 
ได้รับสะดวก จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.39 รองลงมาคือ 
ประหยัด จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.93 ภาพลักษณ์ จ านวน 53 
คน  คิดเป็นร้อยละ 13.35 ตามล าดับ 
 ความถี่ในการก าจัดขยะมูลฝอยของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ ่1-3
ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 213 คนคิดเป็นร้อยละ 53.66 รองลงมา ทุกวัน 
จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.97 3-6ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.37 ตามล าดับ 
 การลดขยะมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้
แก้วน้ าแทนขวดน้ าพลาสติก จ านวน 119 คนคิดเป็นร้อยละ 29.97 
รองลงมาคือ ไม่เคย จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.45 ใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.62 ตามล าดับ 
 ความถี่ในการขายขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ 1ครั้ง/เดือน  จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.55 รองลงมา
คือ ไม่เคย จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 37.03 2 – 3 ครั้ง/เดือน  
จ านวน 74 คนคิดเป็นร้อยละ 18.64 ตามล าดับ 
 

 รายได้จากการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ต่อ (ขาย) ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รายได้ประมาณ 0 – 100 บาท/
เดือน จ านวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 83.88 รองลงมาคือรายได้
ประมาณ 101 – 300 บาท/เดือน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.07 และรายได้ประมาณ 301 – 500 บาท/เดือน จ านวน 18 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.53 ตามล าดับ 
 มีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง มีความเห็นว่ามีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการคัดแยก
ขยะมูลฝอย การลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ได้ผลดี ต้องเริ่มที่การคัด
แยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน ท าให้ ได้วัสดุ
เหลือใช้ที่มีคุณภาพสูง สามารถน าไป Reused-Recycle ได้ง่าย 
รวมทั้งปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะต้องน าไปก าจัดก็จะมีปริมาณน้อยลง
ด้วย 
 วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ในอ าเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี มีวิธีการก าจัดขยะโดยใช้รถเทศบาลมาเก็บ 
รองลงมาคือคัดแยกขาย ซึ่งวิธีการก าจัดขยะในแต่ละครัวเรือนขึ้นอยู่
กับภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ นโยบายของรัฐบาลในพื้นที่นั้นๆ และ
ปัจจัยส่วนตัวของประชากร เช่น ความสะดวก สามารถช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ แต่ยังคงภาพลักษณ์ของชุมชนไว้ได้อย่าง
ดี เหตุผลในการก าจัดขยะของประชากรส่วนใหญ่คือมีความสะดวก 
รองลงมาคือประหยัด รู้สึกชุมชนสะอาด ขาดแคลนรถเก็บขยะ ไม่
ทราบวิธีการก าจัดอื่น และอื่นๆ ตามล าดับ เหตุผลในการก าจัดขยะ
ที่มาจากค าถามข้อที่2นั้น เป็นปัจจัยจูงใจให้ประชากรในอ าเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี ตัดสินใจเลือกการก าจัดขยะในรูปแบบต่างๆ 
โดยที่อาจจะมีความรู้หรือไม่มีความรู้ว่าวิธีก าจัดขยะที่ตนปฏิบัติ มี
ผลกระทบอย่างไรต่อสิ่ งแวดล้อม แต่การก าจัดขยะเป็นสิ่ งที่
ประชาชนทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อท าให้เกิดผลที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม และต่อตนเอง 
 ลดขยะมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้นพบว่า ประชากรลดขยะมูลฝอย
ภายในอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยการใช้แก้วน้ าแทนขวด
น้ าพลาสติกมาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือไม่เคยปฏิบัติ ใช้ถุงผ้า
แทนถุงพลาสติก น ากลับมาใช้ใหม่ ใช้ตะกร้าไปจ่ายตลาด ใช้ปิ่นโต
แทนกล่องโฟมและอื่น ๆ ตามล าดับ การลดขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นเป็น
สิ่งที่แสดงถึงความตระหนักเรื่องขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการ
ส่งเสริมจิตใต้ส านึกในการลดปริมาณสิ่งที่ไม่จ าเป็นและชักจูงเพื่อน
บ้านให้เกิดความตระหนักในการท าสิ่งที่เป็นประโยชน์นี้ในทางอ้อม 
ในระยะยาวจะช่วยแก้ไขปัญหาขยะล้นท่ีมีมากเกินไปในสังคม 
 ความถี่ในการขายขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว พบว่า ความถี่ ใน
การขายขยะมูลฝอยของประชาชน อยู่ ในช่วง 1 ครั้ง/เดือน 
รองลงมาคือ ไม่เคยคัดแยก 2-3 ครั้ง/เดือน และ 4-6 ครั้ง/เดือน 
ตามล าดับ ความถี่ในการขายขยะมูลฝอยท่ีคัดแยกแลว้เป็นสิง่ที่แสดง
ถึงจ านวนครั้งที่น าขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วต่อเดือนไปขาย ปัจจัยนี้
บ่งบอกถึงการหารายได้จากขยะมูลฝอย หรือเล็งเห็นถึงมูลค่าขยะมูล
ฝอย และปริมาณการขายขยะมูลฝอยของประชากร 
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 รายได้จากการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ต่อ  พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้จากการน าขยะไปใช้ประโยชน์ต่อ
ประมาณ 0-100 บาท รองลงมา คือ 101-300 บาท 301-500 บาท 
และ500 บาทขึ้นไป ตามล าดับ รายได้จากการน าขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ต่อเป็นสิ่งที่แสดงถึงรายได้พิเศษที่มาจากสิ่งของรอบตัวที่
ไม่ใช้แล้วท าให้เกิดประโยชน์ ปัจจัยนี้บ่งบอกถึงมูลค่าของขยะมูล
ฝอยถึงแม้จะเป็นของเสียที่ไม่มีประโยชน์มากนัก แต่สามารถหา
รายได้จากสิ่งนี้ได้ 
 3. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ผลจากการศึกษาระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยที่ส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อมของประชากรในอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ใน
ด้านความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย พบว่า มีความคิดเห็นภาพรวมใน
ระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ความรู้เกี่ยวกับการ
ก าจัดขยะมูลฝอย สามารถจ าแนกประเภทของขยะมูลฝอยได้ มีขยะ
มูลฝอยที่สามารถน ากลับมา ใช้ใหม่ได้ การก าจัดขยะมูลฝอยของ
ท่านส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม 
 ด้านความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยพบว่า มีความคิดเห็นภาพรวมใน
ระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ด้านทัศนคติในการ
ด ารงชีพ พบว่า ประสบปัญหาเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอย 
หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติก เพื่อลดการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการ
คัดแยกขยะมูลฝอยในวิธีการที่เหมาะสมในครัวเรือนของท่าน ใช้ถุง
ผ้าในการใส่ของแทนถุงพลาสติก คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิงทุกครั้ง 
 ด้านค่านิยมเกี่ยวกับขยะมูลฝอย พบว่า การก าจัดขยะมูลฝอยใน
ละแวกใกล้เคียงส่งผลต่อการเลือกวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย เลือก
วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยตามความสะดวก ก าจัดขยะมูลฝอยตามสื่อ
รณรงค์ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
 ด้านนโยบายและข้อตกลง พบว่า ทราบข้อตกลงเกี่ยวกับการ
ก าจัดขยะมูลฝอย การก าจัดขยะมูลฝอยของหน่วยงานรัฐเป็นไปตาม
นโยบายในชุมชน หน่วยงานรัฐมีนโยบายการเพิ่มถังขยะไว้บริการ
ให้กับคนในชุมชน 
 ด้านความเป็นมิตรต่อประชากรและสิ่งแวดล้อม พบว่า การคัด
แยกขยะมูลฝอยก่อนขายของเพื่อนบ้านส่งผลดีต่อชีวิตประจ าวัน  
การทิ้งขยะมูลฝอยเลยของเพื่อนบ้านส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพ 
การมีรถเทศบาลมาเก็บขยะมูลฝอยส่งผลดีต่อชีวิตประจ าวันของ
ท่าน การฝังกลบขยะมูลฝอยของเพื่อนบ้านส่งผลดีต่อชีวิตประจ าวัน
ของท่าน การเผาขยะมูลฝอยของเพื่อนบ้านส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สภาพอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 ปัจจัยพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย ด้านความรู้เกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอยส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมของประชากรในอ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี 

ปัจจัย
พฤติกรรม 

การก าจัดขยะ
มูลฝอย  

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 

t 
 

p – value 
 

สัมประ 
สิทธิ์การ
ถดถอย
()  

 

ความ 
คลาด 
เคลื่อน
มาตร 
ฐาน 

ค่าคงที่ (a)  0.487 0.047 10.259 0.000***** 

1. ด้านความรู้  0.067 0.019 3.520 0.000*** 

2. ดา้นทัศนคติ  0.817 0.014 60.320 
0.000******
* 

3. ด้านค่านิยม  0.019 0.015 1.268   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 

***ระดับนัยส าคัญ p < .01, **ระดับนัยส าคัญ p < .05, *ระดับนัยส าคัญ p < .10 
  
 จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมการก าจัดขยะ
มูลฝอย ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมของประชากรในอ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ประกอบด้วย ด้านความรู้เกี่ยวกับขยะด้านทัศนคติในการ
ด ารงชีพ ด้ านค่ านิ ยมเกี่ ยวกับขยะ ด้ านนโยบายและข้ อตกลง  
มีอิทธิพลต่อสิ่ งแวดล้อมของประชากรในอ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 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 แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถพยากรณผ์ลได้ร้อยละ 10.80 
และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) 
เท่ากับ 0.487, 0.817, 0.019, 0.817 ตามล าดับ สามารถเขียนสมการ
ถดถอยได้ดังนี้  γ = 0.487+0.817+0.019+0.817 และเมื่อพิจารณา
องค์ประกอบแต่ละด้าน พบว่า 
 ด้านความรู้เกี่ยวกับขยะ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสิ่งแวดล้อมของ
ประชากรใน อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี หมายความว่า ด้าน
ความรู้เกี่ยวกับขยะ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมของประชากรใน
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เท่ากับ 0.067 (= 0.067, p < .01) 
ยอมรับสมมติฐานที่ 1 
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 ด้านทัศนคติในการด ารงชีพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัย
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ งป ร ะ ช าก ร ใน อ า เภ อ ไท ร โย ค  จั งห วั ด
กาญจนบุรี หมายความว่า ด้านทัศนคติในการด ารงชีพ ไม่มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อสิ่งแวดล้อมของประชากรในอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
เท่ากับ0.817 (= 0.817, p < .01) สมมติฐานที่ 2 
 ด้านค่านิยมเกี่ยวกับขยะ ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัย
สิ่ งแวดล้อมของประชากรในอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุ รี 
หมายความว่า ด้านค่านิยมเกี่ยวกับขยะ ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของประชากรในอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
เท่ากับ 0.019 ( = 0.019, p > 0.01) ปฏิเสธสมมติฐานที ่3 
 ด้านนโยบายและข้อตกลง มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับปัจจัย
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ งป ร ะ ช าก ร ใน อ า เภ อ ไท ร โย ค  จั งห วั ด
กาญจนบุรี หมายความว่า ด้านนโยบายและข้อตกลง มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อสิ่งแวดล้อมของประชากรในอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีเท่ากับ 
0.817 (= 0.817, p < .01) ยอมรับสมมติฐานที่ 4 
 
4. อภิปรายผล (Discussion) 
 การวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยที่ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมของประชากรในอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สามารถ
อภิปรายผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 
 จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ในอ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี มีพฤติกรรมการก าจัดขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่ง
สอดคล้องกับ [14] พบว่าปัญหาขยะมูลฝอยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้น
ของจ านวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบรโิภค การจัดการขยะมลูฝอยอย่างถูกตอ้งมีการเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่ต่ าและถึงแม้งบประมาณในการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย
เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี 
เลยยังมีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยการ  เท
กอง กลางแจ้งและเผาในที่โล่ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยปัจจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการก าจัดขยะคือ ปัจจัย
ด้ านเพศ อายุ  และรายได้ เฉลี่ ยต่ อ เดื อน แต่ ปั จจั ยทางด้ าน
ประชากรศาสตร์ที่ไม่ส่งต่อพฤติกรรมการก าจัดขยะคือ ปัจจัยด้านระดับ
การศึกษา และอาชีพซึ่งสอดคล้องกับ กัญญานัฐ  กระทง และเอกนริทร์ 
กลิ่มหอม [3,9] ในบทความที่ว่าผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนของประชาชน พบว่าปัจจัยที่มีผลตอ่พฤตกิรรมการก าจัด
ขยะของคนในชุมชนคือ อายุ และรายได้ต่อเดือน และไม่สอดคล้องกับ
บทความที่ว่า ปัจจัยทางเพศไม่มีผลต่อพฤติกรรมการก าจัดขยะแต่ปัจจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการก าจัดขยะของคนในชุมชนคือ ระดับการศึกษา
และอาชีพ โดยปัจจัยทางด้านเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมี
ผลต่อพฤติกรรมการก าจัดขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 และจากแบบสอบถามพบว่าความสนใจของประชากรใน
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้านความเป็นมิตรต่อประชากรและ
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการ
ก าจัดขยะของประชากรในอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

5. บทสรุป (Conclusion) 
 จากปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งกลุ่มข้อมูลทางประชากรศาสตร์นี้
เป็นข้อมูลของกลุ่มของพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยที่ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการบริการรถเก็บของเทศบาล 
 จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามประชากรแต่ละต าบลในอ าเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบว่ายังมีประชากรส่วนน้อยที่มีการก าจัด
ขยะมูลฝอยโดยใช้วิธีที่ผิดหลัก จึงควรให้ความรู้แก่ประชากรในการก าจัด
ขยะด้วยหลักที่ถูกวิธีหรือหาวิธีทางการแก้ไขในพื้นที่นั้นๆโดยการเพิ่มรถ
เก็บขยะ เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ไม่ให้เกิดฝุ่นละออง 
เสียงดัง กลิ่นเหม็น และไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ควรมีการศึกษา
พฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยในรูปแบบต่างๆที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อน าผลมาวางแผนแก้ไขกับพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม  ควร
ศึกษารูปแบบแนวทางการส่งเสริมให้ประชากรมีส่วนร่วมในการรักษา
ความสะอาด เป็นระเบียบเพื่อความสะอาดในอ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี แนวทางการพัฒนาแบบมสี่วนร่วมของการจัดการขยะมูลฝอย
ของแต่ละต าบลในอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
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Social Network Usage Behavior of Elderly Persons  

in Pathum Thani Province 
 

เสาวคลธ์ ศรีสุข1 รัชชานนท์ พยัคมาก2  และ รัตนา สีดี3 
 

1,2สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
3สาขาวิชาการบรหิารธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1Email: Srisuk_saowakorn@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ในจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
พฤติกรรม แรงจูงใจและความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึง
พอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี 3) 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ กับความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุตั้งแต่  60 ขึ้นไป ในเขต อ าเภอคลองหลวงจังหวัด
ปทุมธานี จ านวน 400 คน โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ ความถี่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1.) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
มีอายุ  60-65ปี  มีสถานภาพแต่งงานแล้ว  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า  15,000 บาท มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ติดต่อสื่อสารกับครอบครัวเพื่อน  หรือ บุคคลอื่น ๆ ผ่าน
ช่องทางโทรศัพท์มือถือ สถานที่ใช้สื่อออนไลน์ คือที่บ้าน ระยะเวลาในการใช้คือ  3 -5 ครั้งต่อสัปดาห์  1–2 ช่ัวโมงต่อครั้ง ช่วงกลางวัน เวลา 
11.01–16.00 น.ผู้สูงอายุนิยมใช้แอปพลิเคช่ันเครือข่ายสังคมออนไลน์ Line มากที่สุด ในด้านแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุ พบว่า การโต้ตอบสื่อสารกันอย่างอิสระไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด และใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาและรวดเร็ว คือ แรงจูงใจที่ส าคัญที่สุดใน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ส าหรับความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุนั้น พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจสูงที่สุดในประเด็น ได้สนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือผู้ที่ต้องการที่จะสื่อสารด้วย รองลงมา คือ ใช้แล้วดูเป็นคนทันสมัย และ ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ตามล าดับ 2.) การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ จ าแนกตาม
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ ผู้สูงอายุท่ีมีช่องทางการใช้ สถานที่ใช้ ความบ่อยในการใช้ ระยะเวลาที่ใช้ เวลาที่ใช้ 
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน  3.) การทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ พบว่า แรงจูงใจ
ในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ในระดับสูงค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.725 ท่ีระดับความส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า หากผู้สูงอายุมีแรงจูงใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
สูงขึ้นจะท าให้ความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุสูงขึ้นมากด้วย 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม, เครือข่ายสังคมออนไลน์, ผู้สูงอายุ, จังหวัดปทุมธาน ี
 
 
 

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 
 
1. บทน า 
 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) นั้นได้เข้ามามี
อิทธิพลในการติดต่อสื่อสารของมนุษย์มากขึ้น กล่าวได้ว่าใน
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
ของประชากรให้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการ
สื่อสารระหว่างบุคคลหรือการสื่อสารระหว่างกลุ่ม เมื่อพฤติกรรม
ของผู้คนเปลี่ยนไปเครือข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็นสิ่งที่มีบทบาท
ต่อ การด าเนินชีวิตของคนมากขึ้น ท าให้นักพัฒนาหรือนักธุรกิจที่
หันมาสร้างหรือเปิดบริการเครือข่าย สังคมออนไลน์เพื่อรองรับ
ตลาดที่ก าลังเติบโตขึ้น ซึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์คแต่ละประเภทนั้นจะมี
การบริการที่มีรูปแบบแตกต่างกันโดยผู้ใช้จะเลือกใช้ตามพฤติกรรม
หรือทัศนคติที่ตรงกับตนเอง 
 จากการส ารวจกลุ่มผู้สูงอายุ Baby Boomer คือคนในยุคที่การ
พัฒนาเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยมากนัก โดยพบว่า ในช่วงวันท างาน/
วันเรียนหนังสือ คนกลุ่มนี้ใช้เวลากับโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, 
Instagram, Line เป็นต้น มากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาเป็นการดู
ทีวี ดูหนัง ฟังเพลงทางออนไลน์  ล าดับที่  3 คือ อ่านหนังสือ
ออนไลน์ ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน Baby Boomer ใช้เวลาในกับ
โซเชียลมีเดีย มากเป็นอันดับที่ 1 เช่นกัน โดยใช้เวลาน้อยกว่าวัน
ท างาน/วันเรียนหนังสือคือ 2 ช่ัวโมง 30 นาที/วัน รองลงมาเป็น

การดูทีวี ดูหนัง ฟังเพลงออนไลน์ โดยเฉลี่ย 2 ช่ัวโมง 6 นาที/วัน 
ซึ่งมากกว่าวันท างาน/วันเรียนหนังสือ และล าดั บ 3 คือ อ่าน
หนังสือออนไลน์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 42 นาที/วัน สถานที่ที่ Baby 
Boomer นิยมใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ได้แก่ บ้าน/ที่
พักอาศัย รองลงมา เป็นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากสถานที่ท างาน 
อันดับ 3 คือระหว่างการเดินทาง กิจกรรมออนไลน์ 5 อันดับแรก
ของ Baby Boomer อันดับแรก ได้แก่  การค้นหาข้ อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต (88.8%) รองลงมา เป็นการใช้โซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะ
เป็น Line, Facebook, Instagram, YouTube เพื่อพูดคุย ดูหนัง
ออนไลน์ ดู LIVE และการคุยโทรศัพท์ผ่านแอพพลิเคช่ัน(77.9%) 
อันดับที่ 3 คือ การรับ-ส่งอีเมล (73.9%) อันดับที่ 4 คือ การซื้อ
สินค้า/บริการทางออนไลน์ (34.8%) และการท าธุรกรรมทางการ
เงิน เช่น โอนเงิน, ช าระค่าสินค้าและบริการ, ช าระค่าบัตรเครดิต, 
สอบถามยอดเงินในบัญชี เป็นต้น (34.4%) เมื่อพิจารณาการใช้
โซเชียลมีเดีย Line คือแอพพลิเคชั่นที่กลุ่ม Baby Boomer นิยมใช้
ในการติดต่อสื่อสารมากที่สุด รองลงมา คือ Facebook และ 
YouTube ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่คนกลุ่มนี้พบ
เจอมากที่สุด ได้แก่ ปริมาณโฆษณาออนไลน์ที่มารบกวนในขณะที่
ใช้งาน, ความล่าช้าในการเช่ือมต่อใช้งานอินเทอร์เน็ต , เกิดปัญหา
จากการใช้งานอินเทอร์เน็ต แต่ไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใคร 
ตามล าดับ 
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 สภาวะที่เปลี่ยนแปลงทางด้านปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ของครอบครัวที่หลากหลาย ที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุนั้นต้องอยู่ห่างจาก
ลูกหลาน ไม่ว่าจะเป็นอันเนื่องมาจากลูกหลานต้องศึกษาต่อในที่ 
ห่างไกล และการเดินทางไปท างานต่างถ่ิน หรือขนาดของครอบครัว
เล็กลงโดยการแยกตัวออกจาก ครอบครัวใหญ่มาใช้ชีวิตเป็น
ครอบครัวเล็ก ๆ จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใน การติดต่อสื่อสาร โดยการหันมาใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มากขึ้นเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุต้อง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อที่จะเปิดรับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อใช้ในการ ประกอบธุรกิจของตนเองหรือของลูกหลาน 
หรือแม้กระทั่งติดต่อสื่อสารกับผู้ที่อยู่ห่างไกล และการติดตาม
ข่าวสารที่ง่ายกว่าเก่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
นับได้ว่าเป็นรูปแบบพฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมผู้สูงอายุใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้เทคโนโลยี สมัยใหม่ โดยเรียนรู้วิธีการ
ติดต่อสื่อสารแบบใหม่อาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวกลาง การเข้าใจ
พฤติกรรม การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุจะช่วยให้
เข้าใจรูปแบบการใช้งาน ปัญหาอุปสรรคในการ ใช้เทคโนโลยีของ
ผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้แนวทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้สูงอายุที่มี
ประสิทธิภาพที่ หลากหลายมากข้ึน  (กันตพล บันทัดทอง)[9]  
 ด้วยเหตุผลดั งกล่ าวผู้ วิจัยจึ งมีความสนใจในการศึ กษา 
“พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุใน 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” เพื่อศึกษาถึงเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่ผู้สูงอายุ นิยมใช้ พฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ รวมถึงแรงจูงใจและความพึงพอใจในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการเอง และน ามา
พัฒนาในการสร้างสังคมและ เครือข่ายสังคมออนไลน์ในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรม แรงจูงใจและความพึงพอใจในการใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี 

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ กับความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธาน ี
 
สมมติฐานของการวิจัย  
 สมมติฐานที่ 1. ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่  2  แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
 

 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ผลที่จะได้จากการวิจัยเป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ใน
การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทาง เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้บริการในกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อให้มีความ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน  
        2. ภาครัฐหรือภาคเอกชนสามารถน าไปพัฒนาช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารกับประชาชน หรือผู้รับบริการในกลุ่มผู้สูงอายุ 
ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงเป็น
ทางเลือกใหม่ของประชนชนหรือผู้รับบริการกลุ่ม ผู้สูงอายุ ในการ
ติดตาม ข่าวสาร สารประโยชน์ และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรด้วย 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
     3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
            ในการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ดังนี ้
 3.1.1 ประชากร 
         ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในเขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  มี
จ านวน 24,937 คน ที่ท าการปกครองจังหวัดปทุมธานี [17] 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากร
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น ในเขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ที่ใช้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane, 1967 อ้างใน ยุทธ์ ไกยวรรณ์ ,)[2] ก าหนดความคลาด
เคลื่อนที่ระดับ 0.05 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ดังนี ้
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สูตร          n     =     N 
                              1 + N(e)2 

โดยที่ n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
       N คือ จ านวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา 24,937 คน 
      คือ ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ (ในการวิจยัครั้งนี้
ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05) 
แทนค่าสูตร     n =             24,937       = 393.68 คน         

1+ 24,937 (0.05) 2 
            เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่สมบูรณ์ ดังนั้นขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ 400 คน 
 การสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้
ได้กลุ่มตัวอย่างและข้อมูลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ โดยใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental 
Sampling) โดยเลือกผู้สูงอายุที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ และสะดวกใน
การตอบแบบสอบถามโดยเขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ทั้ง 7 ต าบล คือ ต าบลคลองหนึ่ง ต าบลคลองสอง ต าบลคลองสาม 
ต าบลคลองสี่ ต าบลคลองห้า ต าบลคลองหก ต าบลคลองเจ็ด รวม
ทั้งสิ้น 400 คน โดยเก็บข้อมูลตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ชมรม
ผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน ท่ีอยู่ในเขตต าบลต่าง ๆ ในเขตอ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเป็นสถานที่เหมาะสมในการแจก
แบบสอบถาม 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษานี้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้
แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาจัดท าขึ้น เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะทั้งเป็นค าถามที่มีค าตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous 
Questions) และค าถามที่มีหลายค าตอบให้ เลือก (Multiple 
Choice Questions) รวม  5  ข้ อ  ที่ ถ า ม เกี่ ย วกั บ เพ ศ  อ ายุ 
สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา  
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์  ลักษณะทั้ งเป็นค าถามที่มี  หลายค าตอบให้ เลือก 
(Multiple Choice Questions) ที่ จะถาม เกี่ ยวกับพฤติ ก รรม
ทางด้านต่าง ๆ ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
จ านวน 9 ข้อ ประกอบด้วย  วัตถุประสงค์ในการใช้บริการเครือข่าย
สื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการใช้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์  ความ
บ่อยในการใช้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ ช่วงเวลาที่ใช้เครือข่ายสื่อ
สังคมออนไลน์ 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการใช้เครือข่าย
สื่อสังคมออนไลน์ ที่จะถามเกี่ยวกับ  ระดับของความพึงพอใจ
ทางด้านต่าง ๆ ที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็น
ค าถามที่ระบุ ให้ระบุความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
ข้อมูลประเภทอันตรภาค โดยใช้ มาตรวัดแบบประเมินค่า มีจ านวน
ทั้งหมด 10 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

      3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบวิจัยเชิงส ารวจ โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยน าแบบสอบถาม
ไปเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562  

โดยใช้ กลุ่มชมชนผู้สูงอายุ สวนสาธารณะ ชุมชน ใน
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานที่เก็บข้อมูลเพราะ
เป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งชุมชมที่มีประชากรมาใช้บริการจ านวนมาก 
โดยมีขั้นตอนดังนี้   

3.3.1 ผู้วิจัยเตรียมแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด   
3.3.2 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความสะดวก

และเต็มใจท่ีจะตอบแบบสอบถาม   
3.3.3 น าข้อมูลฉบับที่มีค าตอบครบถ้วนสมบูรณ์มาท า

การลงรหัสเพื่อน าไปวิเคราะห์และ แปลผลข้อมูลทางสถิติต่อไป 

3.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการ

แปลความหมายและวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี ้

3.4.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป เช่น ข้อมูลสว่นบุคคล ค่าเฉลี่ย (Mean)  
 3.4 .2  การวิ เค ราะห์ สถิติ เชิ งอนุ ม าน  ( Inferential 
Statistic)     
                   3.4.2.1 ค่าสถิติ t–test ใช้ในการทดสอบค่าความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม  
                   3.4.2.2 ค่าสถิติ (One Way ANOVA) ใช้ในการ
ทดสอบค่าความแตกต่างระหว่าง คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่
มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ใน
กรณี ท่ีพบความแตกต่างระหว่างคู่ใช้การวิเคราะห์ Post Hoc แบบ 
LSD 
                     3.4.2.3 สถิติการทดสอบ ความสัมพันธ์ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) (ชูศรี วงศ์รัตนะ) [16] ซึ่งใช้
กับสมมติฐานท่ี 3   
เกณฑ์การแปลความหมาย ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ ชูศรี วงศ์
รัตนะ [16] 
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 1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เข้าใกล้ 1 (ประมาณ 0.70 
ถึง 0.90) ถือว่า มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง (สูงกว่า 0.90 ถือ
ว่าอยู่ในระดับสูงมาก)   
 2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เข้าใกล้ 0.50 (ประมาณ 
0.30 ถึง 0.70) ถือว่า มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง   
 3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เข้าใกล้ 0 (ประมาณ 0.30 
หรือต่ ากว่า) ถือว่า มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ า 
 4) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เป็น 0 แสดงว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง 
4.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า 
4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
ทั้งหมดจ านวน 400 คน เป็นเพศหญิง ผู้สูงอายุที่ใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ทั้งหมดจ านวน 400 คน  เป็นเพศหญิง จ านวน 219 
คน เพศชาย จ านวน 134 คน และเพศทางเลือก 47 คน รองลงมา
คือ ผู้สูงอายุมีอายุ  60-65ปี จ านวน 252 คน รองลงมาคือ มีอายุ 
66-70 ปี จ านวน 117 คน  รองลงมาคือ มีอายุ 71-75 ปี จ านวน 
29 และมีอายุ 75 ขึ้นไป จ านวน 2 คน รองลงมาคือ ผู้สูงอายุมี
สถานภาพดังนี้  แต่งงาน 190 คน รองลงมาคือ โสด  110 คน 
รองลงมาคือ หย่าร้าง 52 คน และหม้าย/แยกกันอยู่  48 คน 
รองลงมาคือ ผู้สูงอายุมีรายได้เฉลี่ยต่อ น้อยกว่า  15 ,000 บาท 
จ านวน 210 คน รองลงมาคือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15 ,001–
20,000 บาท จ านวน 107 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20 ,001–
25,000 บาท จ านวน 56 คน รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 25 ,001–
30,000 บาท จ านวน 21 คน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 
30,000 บาทขึ้นไป จ านวน 6 คน รองลงมาคือ ผู้สูงอายุมีรายได้
เฉลี่ยต่อ น้อยกว่า  15,000 บาท จ านวน 210 คน รองลงมาคือ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15 ,001–20,000 บาท จ านวน 107 คน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–25,000 บาท จ านวน 56 คน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25,001–30,000 บาท จ านวน 21 คน และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป จ านวน 6 คน  
4.1.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุ  
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้สูงอายุที่ ใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ติดต่อสื่อสารกับครอบครัวเพื่อน หรือ บุคคลอื่น ๆ  
จ านวน 217 คน รองลงมาคือ ติดตามข่าวสารต่าง ๆ  จ านวน 77 
คน รองลงมาคือ เพื่อความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ดูคลิป เล่น
เกม จ านวน 53 คน รองลงมาคือ เพื่อผ่อนคลายหรือแก้เหงา 
จ านวน 41 คน รองลงมาคือ ซื้อขายออนไลน์ จ านวน  8 คน 
รองลงมาคือ เป็นช่องทางในการเรียนรู้สิ่งใหม่ จ านวน 4  คน 
รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าครึ่งผ่าน
ช่องทาง โทรศัพท์มือถือ จ านวน 303 คน รองลงมาคือ ใช้ผ่าน
ช่องทางแท็บเล็ต จ านวน 68 คน และใช้ผ่านช่องทางคอมพิวเตอร์ 

จ านวน 29 คน รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ส่วนใหญ่ ใช้ที่บ้าน จ านวน 253 คน รองลงมาคือ ใช้ที่ท างาน 
จ านวน 94 คน ใช้ระหว่างทามเดิน จ านวน 33 คน จ านวน 20 คน 
ใช้ที่ร้านกาแฟ จ านวน 14  คน และอื่น ๆ จ านวน 6 คน รองลงมา
คือ ผู้สูงอายุที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้ 3-5 ครั้งต่อ
สัปดาห์ จ านวน 212 คน รองลงมาคือ มากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 
จ านวน 164 คน และใช้น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 24 คน 
รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้ 1–2 
ช่ัวโมงต่อครั้ง จ านวน 178 คน รองลงมาคือ มากกว่า 2 ช่ัวโมงต่อ
ครั้ง จ านวน 161 คน และใช้น้อยกว่า1 ช่ัวโมงต่อครั้ง จ านวน 61 
คน ตามล าดับ รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ส่วนใหญ่ใช้ช่วงกลางวัน เวลา 11.01–16.00 น. จ านวน 146 คน 
รองลงมาคือ ใช้ช่วงเย็น เวลา 16.01– 19.00 น.จ านวน 129 คน 
ใช้ช่วงกลางคืนเวลา 05.00-11.00 น. จ านวน  70 คน และใช้ช่วง
เช้า เวลา 19.01-24.00 น. จ านวน 55 คน รองลงมาคือ ผู้สูงอายุ
นิยมใช้เครือข่ายสังคมอนไลน์ Line มากที่สุด จ านวน 252 คน 
รองลงมานิยมใช้ Facebook จ านวน 132 คน นิยมใช้ อื่น ๆ  
จ านวน 9 คน นิยมใช้ Twitter จ านวน 6 คน และ Instagram 
จ านวน 1 คน 
4.1.3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของผู้สูงอาย ุ

ผลการวิเคราะห์ พบว่า  ผู้สูงอายุใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( x̄= 
3.65, S.D. = 0.90155) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
คะแนน ความพึงพอใจมากสูงสุด อันดับที่ 1 ได้สนทนาโต้ตอบกับ
เพื่อนหรือผู้ที่ต้องการที่จะสื่อสารด้วย ความพึงพอใจมาก (x̄= 4.0, 
S.D. = 0.786) อันดับที่ 2 ได้รับความตื่นเต้น ความสนุกสนาน และ
ความเพลิดเพลิน มีความพึงพอใจมาก  (x̄= 3.9, S.D. = 0.786) 
อันดับที่ 3 ความคล่องตัวหรือความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร มี
ความพึงพอใจมาก (x̄= 3.87, S.D. = 0.812) และในอันดับสุดท้าย 
สามารถเข้าถึงกลุ่มข้อมูลที่สนใจได้ง่าย มีความพึงพอใจมาก (x̄= 
3.67, S.D. = 0.917) ตามล าดับ 
4.1.4 การวิเคราะห์แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุ   

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้สู งอายุใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับ แรงจูงใจปานกลาง ( x̄= 
3.72, S.D. = 0.932) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีคะแนน
แรงจูงใจ มากสูงสุด อันดับที่ 1 โต้ตอบสื่อสารกันอย่างอิสระไม่ว่า
จะอยู่ที่ไหน เวลาใดสามารถใช้งานได้ทุกทีทุกเวลาและรวดเร็วเป็น
แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีแรงจูงใจมาก ( x̄= 
3.96, S.D. = 0.854752) อันดับที่ 2 ใช้แล้วดูเป็นคนทันสมัยเป็น
แรงจูงใจให้ ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีแรงจูงใจมาก ( x̄= 3.73, 
S.D. = 0.877793) อันดับที่ 3 การช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อ สื่อสารเป็นแรงจูงใจให้อยากที่จะใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
มีแรงจูงใจปานกลาง (x̄= 3.68, S.D. =1.061915) และในอันดับ
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สุดท้าย การได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนและบุคคลอื่นเป็น
แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีแรงจูงใจมาก (x̄= 
3.64, S.D. = 0.895376) ตามล าดับ 
 4.1.5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุจ าแนกตามพฤติกรรมการใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในจังหวัดปทุมธานี  ผลการ
เปรียบเทียบสรุปดังนี้ 
 4.1.5.1 ผู้สูงอายุที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 4.1.5.2 ผู้สู งอายุที่มี ช่องทางการใช้ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อยู่ในระดับท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัน
ตพล บรรทัดทอง [9] ได้ศึกษา ศึกษาพฤติกรรมการใช้ แรงจูงใจ 
และความพึงพอใจใน การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีช่องทางการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน 
 4.1.5.3 ผู้สูงอายุที่มีสถานที่ ในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อยู่ในระดับท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัน
ตพล บรรทัดทอง [8] ได้ศึกษา ศึกษาพฤติกรรมการใช้ แรงจูงใจ 
และความพึงพอใจใน การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่มี สถานที่ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน 
 4.1.5.4 ผู้สู งอายุที่มีจ านวนครั้งที่ ใช้ เครือข่ ายสังคม
ออนไลน์ต่อสัปดาห์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่ในระดับที่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันตพล บรรทัดทอง [8] 
ได้ศึกษา ศึกษาพฤติกรรมการใช้ แรงจูงใจ และความพึงพอใจใน 
การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุ
ที่มีความบ่อยในการใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์แตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
 4.1.5.5 ผู้สู งอายุที่มีจ านวนครั้งที่ ใช้ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่อวันในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่ ในระดับที่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันตพล บรรทัดทอง [9] 
ได้ศึกษา ศึกษาพฤติกรรมการใช้ แรงจูงใจ และความพึงพอใจใน 
การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุ
ที่มี ระยะเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
 4.1.5.6 ผู้สูงอายุที่มีช่วงเวลาที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
อยู่ในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันตพล 

บรรทัดทอง [9] ได้ศึกษา ศึกษาพฤติกรรมการใช้ แรงจูงใจ และ
ความพึงพอใจใน การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
พบว่า ผู้สูงอายุที่มีช่วงเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน 
 4.1.5.7 ผู้สูงอายุที่มีเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
อยู่ในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกันตพล 
บรรทัดทอง [9]  ได้ศึกษา ศึกษาพฤติกรรมการใช้ แรงจูงใจ และ
ความพึงพอใจใน การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ Facebook, 
Twitter และ Line แตกต่ าง กัน  มี ความพึ งพอใจในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
 4.1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ กับความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธาน ี
     4.1.6.1 แรงจูงใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.725 ในระดับสูง หมายความว่า 
หากผู้สูงอายุมีแรงจูงใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
สูงขึ้นจะท าให้ความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุสูงขึ้นมากด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กันตพล บรรทัดทอง [10] ได้ศึกษา ศึกษาพฤติกรรมการใช้ 
แรงจูงใจ และความพึงพอใจใน การใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุ พบว่า แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 
  4.2.1 นักวิจัยและนักวิชาการที่สนใจศึกษาพฤติกรรม
การใช้การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ควรขยายการศึกษาข้อมูลไปยังสถานท่ีอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น 
กลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร หรือกลุ่มผู้สูงอายุในเขตภาค
กลาง ภาคเหนือ ฯลฯ 
  4.2.2 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว 
ห รื อที่ เรี ย ก ว่ าก ารศึ ก ษ าแ บ บ ตั ด ข วาง  (Cross-Sectional     
Study) ดังนั้นเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไป สภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ในการด าเนินชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้น ใน
การศึกษาครั้งต่อไป ควรที่จะพิจารณาท าการศึกษาแบบระยะยาว 
(Longitudinal Study) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการ
ของพฤติกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 
 
 

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

226 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

เอกสารอ้างอิง 
[1]   การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อการศึกษา.  (2557). 
สืบค้นจาก 
http://1991sailom2.blogspot.com/2012/12/blog-
post.html. 
[2]   ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967 อ้างใน ยุทธ์ ไกยวรรณ์
, 2548) สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2563, 
http://sc2.kku.ac.th/stat/statweb/images/Eventpic/60/Se
minar/01_9_Yamane.pdf 
[3]   นงลักษณ์ ไหว้พรหม (2547). ประเภทของแรงจูงใจอย่าง
กว้างๆ สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2563, เข้าถึงได้ จาก 
http://digitalasia.co.th/wp-
content/uploads/2017/12/kantapon_bunt.pdf 
[4]   ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544). แรงจูงใจทางด้านร่างกาย 
อ้างอิง วิทยานิพนธ์  
[5]   พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (2546). ความหมายของผู้สูงอายุ 
สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2563, เข้าถึงได้ จาก 
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy
/ewt_dl_link.php?nid=1536 
[6]   ศรีเรือน แก้วกังวาล (2540). การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ สืบค้นเมื่อ 
2 กุมภาพันธ์ 2563, เข้าถึงได้ จาก 
http://lib.neu.ac.th/ULIB/dublin.php?&f=dublin&ID=1086
5 
[7]   สมาน ลอยฟ้า (2557). งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต  สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2563, จาก 
https://ejournal.kku.ac.th  
[8]   อารี พันธ์มณี (2546). ประเภทของแรงจูงใจ สืบค้นเมื่อ 2 
กุมภาพันธ์ 2563, เข้าถึงได้ จาก https://my.dek-
d.com/plugna99/writer/viewlongc.php?id=675528&chapt
er=26 
[9]   กันตพล บนัทัดทอง. (2558).  พฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลนแ์ละความพึงพอใจของกลุ่มคนผูสู้งอายุในเขต 
กรุงเทพมหานคร ปริญญานิเทศศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาการ 
[10]   กันตพล บันทัดทอง. (2558).  แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจในการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่มคนผู้สูงอายุในเขต 
กรุงเทพมหานคร ปริญญานิเทศศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารเชงิกลยุทธ์ บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
[11]   กิรณา สมวาทสรรค์ (2559). งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อ้างอิง กุล
ทิพย์ ศาสตร์ระรุจิ สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2563 
[12]   วิดารัตน์ เจริญรูป สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2563 
กวีพงษ์ เลิศวัชรา และกาญจนศักดิ์ จารุปาณ (2555). งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง อ้างอิง กุลทิพย์ ศาสตร์ระรุจิ 

[13]   ศิริพร แซล่ิ้ม (2558). พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลเิคชั่น 
สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2563, จาก 
ethesisarchive.library.tu.ac.th  
[14]   5 ทิศทางในวงการรีเทลและการตลาดโลก (2019). 
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของผูสู้งอายุ สืบค้นเมื่อ 
2 กุมภาพันธ์ 2563, เข้าถึงได้ จาก 
https://brandinside.asia/enviro-retail-trends-2019/ 
[15]   สื่อสารเชิงกลยุทธ์ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ Social Network.  (2560). แนวคิด
เกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์  สืบค้นเมื่อ  2 กุมภาพันธ์ 2563, 
เข้าถึงได้จาก:
http://www.krukittin.info/?p=836&fbclid=IwAR3zEssLTGyE
LZncl7N3wmGOPMwx5kG6QCECkwe8EHvo7aOtq4rA8UAk
Z3E 
[16]   ชูศรี วงศ์รัตนะ, (2544) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ สืบค้น
เมื่อ 2 กุมภาพนัธ์ 2563, จาก http://1ab.in/nqs 
[17]   ประชากรการปกครองจังหวัดปทุมธานี, (2560)  สืบค้นเมื่อ 
2 กุมภาพันธ์ 2563 จาก http://1ab.in/nqH 

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

227 ภาคโปสเตอร์

http://1991sailom2.blogspot.com/2012/12/blog-post.html
http://1991sailom2.blogspot.com/2012/12/blog-post.html
http://digitalasia.co.th/wp-content/uploads/2017/12/kantapon_bunt.pdf
http://digitalasia.co.th/wp-content/uploads/2017/12/kantapon_bunt.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=1536
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=1536
https://my.dek-d.com/plugna99/writer/viewlongc.php?id=675528&chapter=26
https://my.dek-d.com/plugna99/writer/viewlongc.php?id=675528&chapter=26
https://my.dek-d.com/plugna99/writer/viewlongc.php?id=675528&chapter=26
http://1ab.in/nqs
http://1ab.in/nqH


 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

 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 

 
 

1สาขาวิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
2นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

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

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาต้นทุนกับผลตอบแทนในการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ เฉลี่ยต่อไร่ 2) เพื่อศึกษาต้นทุนกับ
ผลตอบแทนในการปลูกข้าวนาแปลงย่อย เฉลี่ยต่อไร่ 3) เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่กับนาแปลงย่อย
ในจังหวัดชัยนาท และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่และการปลูกข้าวนาแปลงย่อย 

สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรจังหวัดชัยนาท  ผู้ปลูกข้าวนาในนาแปลงใหญ่และนาแปลงย่อย จังหวัดชัยนาท โดยคัดเลือกจากเกษตรกรผู้
ที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่กับเกษตรจังหวัดชัยนาทรวมทั้งสิ้น 8 แปลง โดยเก็บทั้งหมดของผู้ท าเป็นจ านวน 156 รายและเก็บข้อมูลแปลงนาแปลง
ย่อยอ าเภอละ 3 ราย เก็บทั้งนาเจ้าของนาเองและเช่าจากคนอื่นท า (เฉพาะการท านาปี) เป็นจ านวน 24 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
พรรณนา ด้วยสถิติพื้นฐาน  

ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนาแปลงใหญ่เฉลี่ยต่อไร่  2,892.86 บาท ส่วนต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนาแปลงย่อย
เฉลี่ยต่อไร่ 3,124.97 บาท โดยต้นทุนนาแปลงใหญ่น้อยกว่าแปลงย่อยและผลตอบแทนการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่สูงกว่านาแปลงย่อย 
นอกจากน้ียังพบปัญหาในการปลูกข้าวท้ังสองแบบมีปัญหาไม่ตา่งกัน คือ ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ า ด้านโรคพืช และศัตรูพืชและด้านแรงงาน 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวที่มีขนาดพื้นที่ต่างกัน ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง  ค่าแรงงาน 
และค่าใช้จ่ายในการผลิตในการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ และนาแปลงย่อยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับผลตอบแทนจาก
การปลูกข้าวระหว่างขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีแตกต่างกันพบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากผลการวิจัยเกษตรกรสามารถน า
ข้อมูลข้างต้นไปเป็นต้นแบบของการบริหารต้นทุนท านาข้าวครั้งต่อไปเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุด  

 
ค าส าคัญ : 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. บทน า  
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการสืบทอดมาอย่าง
ยาวนาน รายได้หลักของประเทศไทยสว่นใหญ่ได้จากเกษตรกรรม วิถี
ชีวิตจากบรรพบุรุษที่มีการท าการเกษตรแบบดั้งเดิมเพื่อด ารงชีวิต 
จนปัจจุบันพัฒนารูปแบบมาเป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น
ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นอาหาร
หลักของคนในประเทศไทยและยังสามารถส่งออกสู่ตลาดโลกได้อีก
ด้วย สามารถน ารายได้เข้าประเทศและมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน จากข้อมูลเดือนมกราคม – พฤษภาคม 
2560 พบว่าไทยได้ส่งออกข้าวมากถึง 4,385,082 ตัน คิดเป็นจ านวน
เงิน 65,065 ล้านบาท แต่จากข้อมูลส่งออกข้าวไทยแยกรายชนิด
ระหว่างปี 2558 – 2560จะมีแนวโน้มปริมาณการส่งออกลดลงถึงแม้
ปริมาณข้าวในประเทศที่มีมากก็ตาม จึงจ าเป็นต้องปรับราคาการ
ส่งออกข้าวลดลง ถึงแม้ว่าจะขาดทุนก็จ าเป็นต้องขายเพราะข้าวใน
โกงดังของโครงการรับจ าน าข้าวมีมากเกินความต้องการของ
ตลาดโลก โดยปริมาณข้าวที่ส่งออกไปสู่ตลาดโลกนั้นประเทศไทย
เป็นผู้ส่งออกข้าวที่มีความส าคัญ 1 ใน 5 ของผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่
ของโลก โดย 1 มกราคม – 20 มิถุนายน 2560 ไทยได้ส่งออกข้าว
มากถึง 5.33 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งเป็นปริมาณการส่งออกที่สูงที่สุด    
ในโลก (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 2561) [1] 
 รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างการผลิตข้าวโดยการลดต้นทุน หนึ่ง
ในชาวนาที่ร่วมโครงการบอกว่าโครงการนานี้เป็นแนวคิดที่ดีแต่ในเชิง
ปฏิบัติท าได้ยากและไม่ได้ให้ประโยชน์ เพราะไม่ช่วยลดต้นทุนเรื่องการ
ซื้อปัจจัยการผลิต และการขาย เพราะต่างคนต่างท าต่างคนต่างขาย สิ่ง
ที่ได้คือองค์ความรู้เท่านั้น ในเชิงปฏิบัติ การรวมตัวกันท า รวมตัวกัน
ขายไม่สามารถท าได้ เพราะต่างคนต่างท า ไม่มีฤดูมาบังคับว่าต้องขาย
พร้อมกัน เก็บเกี่ยวพร้อมกัน เพราะฉะนั้นใครมีน้ าก็ท าก่อนใครไม่มีน้ าก็
รอโอกาสไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นการพร้อมกันเลยจึงไม่มี ท าไม่ได้ ในเชิง
ปฏิบัติจริง ๆ ท าไม่ได้ ที่จะท าตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันการ
ท านาเป็นการท านาแบบแปลงย่อยอยู่สัดส่วนใหญ่จึงท าให้เกษตรกรไม่
มีอ านาจในการต่อลองทั้งด้านการซื้อวัตถุดิบในการท านาจึงท าให้มี
ต้นทุนที่สูง และไม่มีอ านาจต่อลองในการขายจึงท าให้ได้รับผลตอบแทน
ที่ต่ า(กรมการข้าวเกษตรและสหกรณ์, 2561) [2] 

 การรวมกลุ่มท านาแปลงใหญ่จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการลด
ต้นทุน และผลผลิตข้าวได้ดีอย่างหนึ่ง และน าเทคโนโลยีมาช่วยลด
ต้นทุนการผลิตก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้เกษตรกรมีต้นทุนที่
ต่ า  และเพิ่มผลผลิต เป็นการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการปลูกข้าวนาปีกับนาปรังในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
เพราะจังหวัดชัยนาทมีแม่น้ าหลักในการท าเกษตรกรรมถึง 4 สาย
ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าน้อย แม่น้ าท่าจีน และแม่น้ าป่าสัก ซึ่ง
เหมาะในการท าเกษตรกรรม และคนในจังหวัดส่วนใหญ่ท านาเพียง
อย่างเดียว ซึ่งจากเหตุผลต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ท าให้ผู้วิจัยสนใจ
พื้นที่นี้  ผู้วิจัยจึงได้ลงพื้นที่คุย และสัมภาษณ์ท าแบบสอบถาม
เกษตรกรในพื้นที่  เพื่ อ ได้น า ข้อมูลมาวิ เคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนต่อไร่  ท า ให้ เกษตรกรได้ทราบถึ งต้นทุน และ
ผลตอบแทน จะได้หาแนวทางเพื่อลดต้นทุนลง เมื่อสามารถท า ให้
ต้นทุนของการท านาข้าวต่ าลงได้แล้ว สิ่งที่ตามมาคือผลตอบแทนที่
ได้ก็จะเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ที่ปลูกข้าวในพ้ืนท่ีนี้ดีขึ้น 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร 
 การศึกษาในครั้งนี้ท าการศึกษาส ารวจงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์
เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่กับ
นาแปลงย่อยจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั คือ  เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวในจังหวัดชัยนาท ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกรที่ปลูกข้าวนา 
8 แปลงใหญ่ จ านวน 156 ราย จ านวน 2,895 ไร่ และเกษตรกรที่ปลูก
ข้าวนาแปลงย่อยจังหวัดชัยนาท จ านวน 24  ราย จ านวน 320 ไร่ โดย
คัดเลือกจากเกษตรกรที่ท านาหว่าน และปลูกข้าว กข41 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ วิ จั ย เลื อกกลุ่ มตั วอย่ า งแบบเจาะจง ( Purposive 
Sampling) โดยพิจารณากลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
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 
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ไร่ รวม 2,895 ไร่ โดยเก็บข้อมูลแปลงย่อยชองแปลงใหญ่ทั้งหมดและ
นาแปลงย่อยเก็บอ าเภอละ 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
ท า (เฉพาะการท านาปี โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่ท านาหว่าน และ
ปลูกข้าว กข41) (กรมการส่งเสริมเกษตร, 2561) [3]  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi 
– Structured Interview) 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่กับนา
แปลงย่อย ในจังหวัดชัยนาท 

 
3. วิธีการวิจัย 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ 

ค่าร้อยละ โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ 
 

3.2 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา  
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจาการสัมภาษณ์เชิงลึก

เกษตรกรที่ปลูกข้าวในนาแปลงใหญ่และนาแปลงย่อยกระบวนการ
ปลูกข้าวและต้นทุนผลตอบแทนของเกษตรกร ปัญหาต่าง ๆ และ
แนวทางในการลดต้นทุนโดยน าบทสัมภาษณ์ที่ได้มาท าการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จาการสัมภาษณ์ แล้วน ามาตีความและท าการสรุปผล 

 
3.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

เป็นการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ในการค านวณหาต้นทุน 
และผลตอบแทนจากการปลูกข้าวของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม คือ
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในนาแปลงใหญ่ และนาแปลงย่อย 
 
4. ผลการวิจัย (Results)  

 ผู้ตอบแบบสอบถามการเพาะปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ ส่วน
ใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 81 รายคิดเป็นร้อยละ 51.92 อายุอยู่
ระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 62.00 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.74 มีระดับ
การศึกษา ประถมศึกษา จ านวน 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 จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.67 มีระดับ
การศึกษา ประถมศึกษา จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 50. 00 

 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงสรุปเปรียบเทียบต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนา
แปลงใหญ่และนาแปลงย่อย จังหวัดชัยนาท 

ต้นทุนการปลูกข้าว 
การเพาะปลูกข้าว 

นาแปลงใหญ ่
การเพาะปลูกข้าว 

นาแปลงย่อย 
บาท/ไร่ ร้อยละ บาท/ไร่ ร้อยละ 

ค่าเมล็ดพันธุ ์ 297.99 10.30 453.08 14.50 
ค่าแรงงานเตรียมดิน 399.72 13.82 455.09 14.56 
ค่าแรงงานเพาะปลกู 53.16 1.84 59.19 1.89 
ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย 83.20 2.88 69.06 2.21 
ค่าแรงงานในการก าจัดวชัพืช 110.00 3.80 59.25 1.90 
ค่าปุ๋ยเคมี 825.00 28.52 825.00 26.40 
ค่าปุ๋ยอินทรีย์ 35.75 1.24 37.50 1.20 
ค่ายาป้องกันก าจัดวัชพืช 118.97 4.11 98.78 3.16 
ค่ายาป้องกันโรคข้าว 300.00 10.37 419.97 13.44 
ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ ์ 121.18 4.19 112.58 3.60 
ค่าซ่อมแซมเครือ่งมือและอุปกรณ ์ 62.91 2.17 52.91 1.69 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 32.22 1.11 30.02 0.96 
ค่าภาษีที่ดิน 2.76 0.10 2.54 0.08 
ค่าเก็บเกี่ยว 450.00 15.56 450.00 14.40 

รวม 2,892.86 100.00 3,124.97 100.00 

จากตารางที่ 1 พบว่า ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนาแปลง
ใหญ่  และนาแปลงย่อย จั งหวัด ชัยนาท (กรณี เจ้ าของนา) 
จ านวน 8 อ าเภอ โดยต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนาแปลงใหญ่เฉลี่ย
ต่อไร่ 2,892.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ประกอบด้วย วัตถุดิบ
ทางตรง 297.99 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.68 ค่าแรงงานทางตรง 
646.08 บ าท / ไ ร่  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยละ  22.33 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการ
ผลิต 1,948.79 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.37 ส่วนต้นทุนในการ
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  

ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนาแปลงใหญ่และนาแปลงย่อย 
จังหวัดชัยนาท (กรณีนาเช่า) จ านวน 8 อ าเภอโดยต้นทุนในการ
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 งต ร ง  646. 08 บ า ท / ไ ร่  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย
ละ 16.60 ค่าใช้จ่ายในการผลิต 2,948.79 บาท/ไร่  คิดเป็นร้อย
ละ 75.75 ส่วนต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนาแปลงย่อยเฉลี่ยต่อ
ไร่ 4,124.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 วัตถุดิบทางตรง 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 พบว่า นาแปลงใหญ่มีต้นทุนที่น้อยว่าแปลงย่อยทั้งกรณี
เจ้าของนา และนาเช่า อันเนื่องมาจากการมีอ านาจต่อรองดด้าน
วัตถุดิบ แรงงาน และการมีความรู้ของผู้เช่ียวชาญในด้านเกษตรของ
ผู้จัดการแปลงนาของนาแปลงใหญ่ที่ควบคุมดูแลจัดการใส่ปุ๋ยควบคุม
ยาวัชพืชอย่างเหมาะสมจึงท าให้ประหยัดต้นทุนเพิ่มก าไรได้สอดคล้อง
กับ[2] ได้ศึกษา การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจาการปลูก
ข้าวหอมมะลิ 105 แบบหว่าน และปักด าของเกษตรกร อ าเภอส าโรง
ทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่ท านาด า 15 ราย ผู้ที่ท า
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นาหว่าน 15 ราย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การปลูกข้าวแบบหว่าน
และปักด า มีต้นทุนขายสูงกว่าการปลูกแบบหว่าน พบว่า การปลูกข้าว
แบบหว่านและปักด ามีค่าใช้จ่ายสูงดังนี้ค่าแรงเตรียมดินนาหว่านกล้า
และนาปักด า 706.61 บาท/ไร่  คิดเป็นร้อยละ 22.91 ค่าเกี่ ยว
ข้าว 608.13 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.71 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการ
เกี่ยวข้าวด้วยแรงงานคน ดังนั้นค่าจ้างแรงงานจึงสูงค่าเมล็ด
พั น ธุ์  740.60 บาท/ ไ ร่  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยละ  24.81 ค่ าปุ๋ ย แล ะ
สารเคมี 635.74 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.36 ค่าจ้างงานเตรียม
ดิน 516.81 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.32 ผลผลิตของการท านาแบบ
หว่านและปักด าต่อไร่ 444.29 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งสูงกว่าการท านาแบบ
หว่านได้ 428.09 กิโลกรัม/ไร่ และรายได้จากการขาย 7,864.88 บาท/ไร่ 
สูงกว่าแบบหว่าน 7,337.02 บาท/ไร่ เนื่องจากข้าวขายได้ราคาแพงกว่า
แสดงว่าข้าวมีคุณภาพสามารถขายได้ในราคาขายเมล็ดพันธุ์ข้าว จึงขาย
ได้ราคาดีกว่า ท าให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบหว่านและปักด า  มีก าไรต่อ
ไร่สูงกว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบหว่านด้วย   

สรุปเปรียบเทียบต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนาแปลงใหญ่
และนาแปลงย่อย (กรณีเจ้าของนา) จ านวน 8 อ าเภอ 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 ค่าใช้จ่ายในการผลิต 1,948.79 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 67.37 ส่วนต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนาแปลงย่อยเฉลี่ยต่อ
ไ ร่  3, 124. 97 บ า ท / ไ ร่  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยละ  100.00 วั ต ถุ ดิ บ
ทางตรง  453.08 บาท/ไร่  คิ ดเป็ นร้ อยละ  14.50 ค่ าแรงงาน
ทางตรง 642.59 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.56 ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
2,029.30 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.94  

ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนาแปลงใหญ่และนาแปลง
ย่อย (กรณีนาเช่า) จ านวน 8 อ าเภอโดยต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนา
แปลงใหญ่ เฉลี่ยต่อไร่  3,892.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 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 วัตถุดิบทางตรง 453.08 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.98 
ค่าแรงงานทางตรง 642.59 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.58 ค่าใช้จ่ายใน
การผลิต 3,029.30 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.44 พบว่า นาแปลงใหญ่
มีต้นทุนที่น้อยว่าแปลงย่อยทั้งกรณีเจ้าของนาและนาเช่า  อัน
เนื่องมาจากการมีอ านาจต่อรองดด้านวัตถุดิบ แรงงานและการมีความรู้
ของผู้เช่ียวชาญในด้านเกษตรของผู้จัดการแปลงนาของนาแปลงใหญ่ที่
ควบคุมดูแลจัดการใส่ปุ๋ยควบคุมยาวัชพืชอย่างเหมาะสมจึงท าให้
ประหยัดต้นทุนเพิ่มก าไรได้ สอดคล้องกับวาทินี  จันทร์ช่วงโชติ [2] 
ได้ศึกษา การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจาการปลูกข้าวหอม
มะลิ105 แบบหว่าน และปักด าของเกษตรกร อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัด
สุรินทร์ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่ท านาด า 15 ราย ผู้ที่ท านาหว่าน 15 
ราย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การปลูกข้าวแบบหว่านและปักด า มี

ต้นทุนขายสูงกว่าการปลูกแบบหว่าน พบว่า  การปลูกข้าวแบบ
หว่าน และปักด ามีค่าใช้จ่ายสูงดังนี้ ค่าแรงเตรียมดิน นาหว่านกล้าและ
นาปั กด า  706.61 บาท/ ไร่  คิ ด เป็ นร้ อยละ  22.91 ค่ า เกี่ ย ว
ข้าว 608.13 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.71 เนือ่งจากส่วนใหญ่เป็นการ
เกี่ยวข้าวด้วยแรงงานคน ดังนั้นค่าจ้างแรงงานจึงสูง ค่าเมล็ดพันธุ์
740.60 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.81 ค่าปุ๋ยและสารเคมี 635.74 
บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.36 ค่าจ้างงานเตรียมดิน 516.81 บาท/ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 17.32 ผลผลิตของการท านาแบบหว่านและปักด าต่อไร่ 
444.29 กิโลกรัม/ไร่  ซึ่ งสูงกว่าการท านาแบบหว่านได้  428.09 
กิโลกรัม/ไร่ และรายได้จากการขาย7,864.88 บาท/ไร่ สูงกว่าแบบ
หว่าน 7,337.02 บาท/ไร่ เนื่องจากข้าวขายได้ราคาแพงกว่าแสดงว่า
ข้าวมีคุณภาพสามารถขายได้ในราคาขายเมล็ดพันธุ์ข้าว จึงขายได้ราคา
ดีกว่า ท าให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบหว่านและปักด า มีก าไรต่อไร่สูง
กว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบหว่านด้วย  

แสดงการเปรียบเทียบ รายได้ ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร ของการเพาะปลูกข้าวนาแปลงใหญ่  และนาแปลง
ย่อย (กรณีเจ้าของนา) จ านวน 8 อ าเภอ นาแปลงใหญ่ ประกอบด้วย
รายได้จากการขายเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 6,171.18 บาท ต้นทุนขายเฉลี่ย
ต่อไร่ เท่ากับ 2,892.86 บาทก าไรขั้นต้น 3,278.32 บาท และมีก าไรสุทธิ
เฉลี่ย เท่ากับ 3,053.07 บาท นาแปลงย่อย ประกอบด้วยรายได้จาการ
ขายเฉลี่ ยต่ อไร่  เท่ ากั บ  4,559.37 บาท  ต้ นทุนขายเฉลี่ ยต่ อ
ไร่ เท่ากับ 2,029.30 บาท ก าไรขั้นต้น 1,434.40 บาท และมีก าไรสุทธิ
เฉลี่ย เท่ากับ 1,244.65 บาท 

ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนาแปลงใหญ่และนาแปลง
ย่อย (กรณีนาเช่า) จ านวน 8 อ าเภอนาแปลงใหญ่ ประกอบด้วย 
รายได้จาการขายเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 6,171.18 บาท ต้นทุนขายเฉลี่ย
ต่อไร่ เท่ากับ 3,892.86 บาท ก าไรขั้นต้น 2,278.32 บาท และมีก าไร
สุทธิเฉลี่ย เท่ากับ 2,053.07 บาท นาแปลงย่อย ประกอบด้วย รายได้
จาการขายเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 4,559.37 บาท ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อไร่ 
เท่ากับ 4,124.97 บาท  ก าไรขั้นต้น 434.40 บาท และมีก าไรสุทธิ
เฉลี่ย เท่ากับ 244.65 บาท 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลผลิตและผลตอบแทนจากการเพาะปลูกข้าวนา
แปลงใหญ่ จังหวัดชัยนาท 

อ าเภอ 
ขนาดพ้ืนที่ 

(ไร่) 
ผลผลิต 

(กิโลกรัม) 
ราคาขาย
ต่อกิโลกรัม 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

เมืองชัยนาท 412 368,635.00 8.90 3,280,851.50 
มโนรมย์ 466 448,560.00 8.90 3,992,184.00 
วัดสิงห ์ 425 249,382.00 8.50 2,119,747.00 
สรรพยา 431 300,536.00 8.50 2,554,556.00 
สรรคบุร ี 265 205,645.00 6.50 1,336,692.50 
หันคา 374 374,374.00 7.50 2,807,805.00 
หนองมะโมง 317 211,721.00 6.50 1,376,186.50 
เนินขาม 205 61,159.00 6.50 397,533.50 

รวม 2,895 2,220,022.00  17,865,576.00 
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ตารางที่ 3 แสดงผลผลิตและผลตอบแทนจากการเพาะปลูกข้าวนา
แปลงย่อย จังหวัดชัยนาท 

อ าเภอ 
ขนาดพ้ืนที่ 

(ไร่) 
ผลผลิต 

(กิโลกรัม) 
ราคาขาย
ต่อกิโลกรัม 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

เมืองชัยนาท   28 21,600.00 8.90 192,240.00 
มโนรมย์ 23 20,100.00 8.90 178,890.00 
วัดสิงห์   68 24,000.00 8.50 204,000.00 
สรรพยา   45 35,355.00 8.50 300,517.50 
สรรคบุร ี 18 18,400.00 6.50 119,600.00 
หันคา 59 18,006.00 7.50 135,045.00 
หนองมะโมง 45 36,000.00 6.50 234,000.00 
เนินขาม 34 14,570.00 6.50 94,705.00 

รวม 320 188,031.00  1,458,997.50 

จากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 พบว่า นาแปลงใหญ่จังหวัด
ชัยนาท มีก าไรสุทธิท่ีมากว่าแปลงย่อยทั้งกรณีเจ้าของนาและนาเช่า อัน
เนื่องมาจากการมีอ านาจต่อรองด้านวัตถุดิบ แรงงาน และการมีความรู้
ของผู้เช่ียวชาญในด้านเกษตรของผู้จัดการแปลงนาของนาแปลงใหญ่ที่
ควบคุมดูแลจัดการใส่ปุ๋ยควบคุมยาวัชพืชอย่างเหมาะสมจึงท าให้
ประหยัดต้นทุนเพิ่มก าไรได้สูงขึ้น  

 
5. อภิปรายผล (Discussion) 
 จากการวิจัยเรื่อง การวิ เคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทนการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ และนาแปลงย่อย จังหวัด
ชัยนาท สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  
 1. ผลการศึกษา พบว่า ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนาแปลงใหญ่
และนาแปลงย่ อย  จั งหวั ด ชั ยนาท ประกอบด้ วย วั ตถุ ดิ บ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต นาแปลงใหญ่จะมี
ต้นทุนที่ถูกกว่านาแปลงย่อย เพราะมีอ านาจในการต่อรองกับ 
Suppliers มากกว่านาแปลงย่อยเพราะมีการรวมกลุ่มกันต่อรอง และมี
ปริมาณการสั่งซื้อมากกว่านาแปลงย่อย สอดคล้องซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของอะนน  สืบเสน (2556) [5] ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทนการปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรังของเกษตรกรในเขตต าบล
สงเปื่อย อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พบว่า การปลูกข้าวนาปีมี
ราคาขายเฉลี่ย14.49 บาทต่อกิโลกรัม ข้อมูลเฉลี่ยต่อไร่ ประกอบด้วย
จ านวนผลผลิต 463.78 กิโลกรัม รายได้ทั้งหมด  6,720.17 บาท ต้นทุน
ผันแปรที่ เป็นเงินสด 2,945.04 บาท ก าไรส่วนเกินที่ เป็นเงินสด 
3,775.13 บาท ต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสด 645.90 บาท ก าไร
ส่วนเกิน 3,129.23 บาท ต้นทุนคงที่ 364.35 บาท ก าไรสุทธิ2,764.88 
บาท ปริมาณการผลิตคุ้มทุน 54 กิโลกรัม และราคาขายคุ้มทุน 8.53 
บาทต่อกิโลกรัม ส่วนการปลูกข้าวนาปรัง มีราคาขายเฉลี่ย 11.22 บาท
ต่อกิโลกรัม ข้อมูลเฉลี่ยต่อไร่ประกอบด้วยจ านวนผลผลิต 741.85 
กิโลกรัม รายได้ทั้งหมด 8,323.56 บาท ต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด 
3,429.98 บาท ก าไรส่วนเกินที่เป็นเงินสด 4,893.58 บาท ต้นทุนผัน
แปรที่ไม่เป็นเงินสด 161.16 บาท ก าไรส่วนเกิน 4,732.42 บาท ต้นทุน
คงที่ 394.41 บาท กา ไรสุทธิ4,338.01 บาท ปริมาณการผลิตคุ้มทุน 
61.83กิโลกรัม และราคาขายคุ้มทุน 5.37 บาทต่อกิโลกรัม 
 2. ผลตอบแทนนาแปลงใหญ่มีผลตอบแทนมากกว่านาแปลง

ย่อย เพราะได้ผลผลิตมากกว่า เนื่องจากมีเกษตรจังหวัดช่วยควบคุม      
ในการผลิตข้าว ซึ่งมีการควบคุมปุ๋ย ยา อย่างเหมาะสม จึงท าให้มี
ผลผลิตดีกว่านาแปลงย่อยในการท านานาแปลงใหญ่มีก าไรสุทธิท่ีมากว่า
แปลงย่อยทั้งกรณีเจ้าของนาและนาเช่า อันเนื่องมาจากการมีอ านาจ
ต่อรองด้านวัตถุดิบ แรงงาน และการมีความรู้ของผู้เชี่ยวชาญในด้าน
เกษตรของผู้จัดการแปลงนาของนาแปลงใหญ่ที่ควบคุมดูแลจัดการใส่ปุ๋ย
ควบคุมยาวัชพืชอย่างเหมาะสมจึงท าให้ประหยัดต้นทุนเพิ่มก าไรได้
สูงขึ้น สอดคล้องกับวาทินี  จันทร์ช่วงโชติ (2557) [2] ได้ศึกษาการ
เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจาการปลูกข้าวหอมมะลิ105 แบบ
หว่าน และปักด าของเกษตรกร อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่ท านาด า 15 ราย ผู้ที่ท านาหว่าน 15 ราย แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การปลูกข้าวแบบหว่านและปักด า มีต้นทุนขาย
สูงกว่าการปลูกแบบหว่าน พบว่าการปลูกข้าวแบบหว่านและปักด ามี
ค่าใช้จ่ายสูงดังนี้ ค่าแรงเตรียมดิน นาหว่านกล้าและนาปักด า 706.61 
บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.91 ค่าเกี่ยวข้าว 608.13 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 19.71 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการเกี่ยวข้าวด้วยแรงงานคน ดังนั้น
ค่าจ้างแรงงานจึงสูง ค่าเมล็ดพันธุ์ 740.60 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
24.81 ค่าปุ๋ยและสารเคมี 635.74  บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.36 
ค่าจ้างงานเตรียมดิน 516.81 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.32 ผลผลิตของ
การท านาแบบหว่านและปักด าต่อไร่ 444.29 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งสูงกว่าการ
ท านาแบบหว่านได้ 428.09 กิโลกรัม/ไร่ และรายได้จากการขาย 
7,864.88 บาท/ไร่ สูงกว่าแบบหว่าน 7,337.02 บาท/ไร่ เนื่องจากข้าว
ขายได้ราคาแพงกว่าแสดงว่าข้าวมีคุณภาพสามารถขายได้ในราคาขาย
เมล็ดพันธุ์ข้าว จึงขายได้ราคาดีกว่า  ท าให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบ
หว่านและปักด า มีก าไรต่อไร่สูงกว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบหว่านด้วย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูปของอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปางด้วยการออกแบบใหม่ เน้นลดต้นทุนด้านวัตถุดิบส าหรับผลิตกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูปขนาด 1.35x1.25 เมตร จ านวน 486 ช้ิน ซึ่งมี
ต้นทุนด้านวัสดุเป็นเงิน 563,966.27 บาท มีวิธีการด าเนินงานเริ่มจากก าหนดเป้าหมายลดต้นทุนด้านวัตถุดิบให้ได้ร้อยละ 15 โดยมีประโยชน์
ใช้สอยคงเดิม จากนั้นออกแบบกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูปใหม่ด้วยวิธีก าลัง พิจารณาก าลังอัดประลัยคอนกรีตและขนาดเหล็กเสริม น าข้อมูลที่
ได้มาค านวณการตัดเหล็กเสริมด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรง การจัดซื้อวัสดุ และประเมินคุณค่าโดยเทียบกับต้นทุนตามแบบคู่สัญญา  ผลการวิจัย
พบว่า การออกแบบกันสาดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีก าลัง และการเลือกใช้คอนกรีตก าลังอัดประลัย 180 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ควบคู่
กับเหล็กเส้นกลม RB 6 SR 24 มีผลการประเมินทางวิศวกรรมคุณค่าเท่ากับ 1.04 มีต้นทุนการผลิตต่ าสุดเป็นเงิน 457,874.22 บาท ลดต้นทุน
ลงได้ร้อยละ 18.81 มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ค าส าคัญ: วิธีการออกแบบใหม่ การลดต้นทุน กันสาดคอนกรีตส าเร็จรูป 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 
 
 
 
 
 
 
 

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

233 ภาคโปสเตอร์

mailto:sarayutd11@gmail.com
mailto:mr.watthana@gmail.com


 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

1. บทน า 
 ระบบโครงสร้างช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปเป็นโครงสร้างอาคารที่
น าช้ินส่วนต่าง ๆ เช่น เสา คาน พื้น บันไดจากโรงงานผลิตแล้วขนส่ง
น ามาประกอบติดตั้งในสถานที่ก่อสร้างเพื่อประโยชน์ทางด้านการ
ควบคุมคุณภาพ ลดจ านวนแรงงานในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลา
การก่อสร้าง ลดต้นทุนการก่อสร้าง และรักษาสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่า
ราคาของช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป จะมีราคาสูงกว่าระบบโครงสร้าง
คอนกรีตแบบหล่อในที่เนื่องมาจากต้นทุนการขนส่งและการใช้รถ
เครนหรือปั้นจั่นหอสูงในการติดตั้ง แต่ด้วยจ านวนการผลิตซ้ ากัน
มาก ๆ สามารถหมุนเวียนแบบหล่อในการผลิตได้หลายรอบส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลดลง [1] โดยเฉพาะช่วงวิกฤตด้านแรงงานก่อสร้าง
และอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของจังหวัดล าปาง 315 บาท  
 กันสาดคอนกรีตส าเร็จรูปส าหรับอาคารเรียนรวมและ
อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ใช้วัสดุก่อสร้างที่ส าคัญ
ประกอบด้วยคอนกรีตผสมเสร็จ เหล็กเสริม เหล็กแผ่น และลวด   
ผูกเหล็ก โดยผลิต ณ สถานที่ก่อสร้างแล้วยกประกอบที่ปลายพื้น    
โพสเทนช่ันท่ียื่นออกมาช้ันที่ 2 ถึงช้ันห้องเครื่อง กันสาดถือเป็นส่วน
ส าคัญของต้นทุนการก่อสร้าง โดยทั่วไปต้นทุนค่าวัสดุคิดเป็นร้อยละ 
50 ต้นทุนค่าด าเนินงานร้อยละ 30 และต้นทุนค่าแรงงานคิดเป็น 
ร้อยละ 20 ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการที่แตกต่างกัน ซึ่งการ
พิจารณาลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุจึงเป็นการเลือกลดที่จุดส าคัญ
ประกอบด้วยหาวิธีลดปริมาณการใช้วัสดุ และหาวิธีการลดราคาต่อ
หน่วยของวัสดุ [2] 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เป็นการหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลด
ต้นทุนในการผลิตกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูป ได้แก่ 1) การออกแบบ
กันสาดคอนกรีตส าเร็จรูปใหม่ 2) เลือกใช้ก าลังอัดคอนกรีตและ
เหล็กเสริมขนาดต่าง ๆ 3) การตัดเหล็กเสริมด้วยทฤษฎีโปรแกรม
เชิงเส้นตรง ซึ่งจะได้ข้อมูลวัดเป็นสัดส่วนระหว่างประโยชน์การใช้
งานต่อต้นทุนแต่ละทางเลือก ซึ่งเรียกว่า คุณค่า จนได้ทางเลือกการ
ผลิตที่มีคุณค่าสูงสุด ผลการวิจัยที่ได้สามารถน าไปถ่ายทอดให้กับ
ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 การลดต้นทุนในการผลิตกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูปตามหลัก
วิศวกรรมคุณค่า และใช้การออกแบบกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูปใหม่
โดยวิธีก าลัง เลือกใช้คอนกรีตก าลังอัดประลัย 180, 210, 240, 280, 
320 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และเหล็กเสริมช้ันคุณภาพ      
SR 24, SD 30, SD 40, SD 50 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 , 8, 9, 
10, 12 มิลลิเมตร และการออกแบบการตัดเหล็กเสริมให้สูญเสียน้อย
ที่สุดด้วยทฤษฎีโปรแกรมเชิงเส้นตรง 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิศวกรรมคุณค่าเพื่อลดต้นทุนการผลิตกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูป 
มีวิธีการด าเนินงานโดยเริ่มจากการค านวณต้นทุนปัจจุบัน การ
ก าหนดเป้าหมายของต้นทุน การออกแบบกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูป
ใหม่ การควบคุมการใช้เหล็กเสริม การเลือกวัสดุก่อสร้างในการผลิต 

การทดสอบผลิตกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูป และการประเมินคุณค่า 
(รูปที่ 1) มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 1 แผนภาพกรอบแนวคิดวิธีด าเนินการวิจัย 

 
3.1  การค านวณต้นทุนปัจจุบัน 

 การค านวณต้นทุนวัสดุของการผลิตกันสาดคอนกรีต
ส าเร็จรูปขนาด 1.35x1.25 เมตร (รูปท่ี 2) จ านวน 486 ช้ิน ใช้วัสดุ
ก่อสร้างประกอบด้วยคอนกรีต เหล็กเสริม เหล็กแผ่น ลวดผูกเหล็ก 
มีต้นทุนด้านวัสดุ 563,966.27 บาท มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 รายละเอียดกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูป 

ตามแบบก่อสร้างคู่สญัญา (concrete strength 320 ksc)     

หูหิ้ว RB 9 SR 24 
24  

RB 9 SR 24 @ 0.15 
m 

0.10 m 

0.10 m 

1.25 m 

1.35 m 

0.35 m 

0.45 m 

RB 6 SR 24 @ 0.15 
m 

0.10 m 

0.10 m 

การค านวณต้นทุนปัจจุบัน 

ก าหนดเป้าหมายของ
ต้นทุน 

การออกแบบกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูป
ใหม ่

การควบคุมการใช้เหล็ก
เสรมิ 

การเลือกวสัดุก่อสร้างในการผลิต 

การทดสอบผลติกันสาดคอนกรีต
ส าเรจ็รูป 

การประเมินคณุค่า 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ตารางที่ 1 ต้นทุนด้านวัสดุของกันสาดคอนกรตีส าเร็จรูป 
 

รายการวสัดุที่ใช้ ปริมาณ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
คอนกรีตก าลังอัดประลัย 
320 กิโลกรัมต่อ            
ตารางเซนติเมตร 

146.25 ลบ.ม. 339,577.87 

RB 9 SR 24 5,990.09 กก. 108,545.56 

RB 6 SR 24 2,077.92 กก. 41,146.56 
เหล็กแผ่นขนาด 
100x200x9 มิลลเิมตร 

1,872 แผ่น 60,937.50 

ลวดผูกเหล็ก 382.13 กก. 13,758.78 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 563,966.27 

 
3.2  การก าหนดเป้าหมายต้นทุน 
 ก าหนดเป้าหมายในการลดต้นทุนค่าวัตถุดิบในการผลิต

กันสาดคอนกรีตส าเร็จรูปให้ได้ร้อยละ 15 ซึ่งจะมีต้นทุนในอุดมคติ              
479,371.33 บาท  

 
3.3  การออกแบบกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูปใหม่ 
 การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีต   

อัดแรงในประเทศไทย ใช้มาตรฐานในการปฏิบัติงานทั้งการออกแบบ
และข้อก าหนดวัสดุของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย    
ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) มาโดยตลอด โดยใช้กรอบของ 
American Concrete Institute (ACI) เป็ น ต้ น แ บ บ  ซึ่ ง ก า ร
ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน 
(working stress design) แ ล ะ วิ ธี ก า ลั ง  ( strength design 
method) ได้รับความนิยมจากวิศวกรและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่าง
กว้างขวาง มีรายงานวิจัยว่าการออกแบบด้วยวิธีก าลังประหยัด
มากกว่าวิธีหน่วยแรงใช้งาน [3] สอดคล้องกับรายงานการศึกษา
เปรียบเทียบการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างการใช้
ทฤษฎีหน่วยแรงใช้งานกับทฤษฎีก าลังประลัย (มาตรฐานวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ACI 318-89) ท าการ
เปรียบเทียบเฉพาะปริมาณเหล็กเสริมในองค์อาคารเสาและคาน ใน
อาคารตัวอย่างสูง19 ช้ัน และ 22 ช้ัน ที่ได้ท าการก่อสร้างจริง โดย
อาศัยหลักการตามข้อก าหนดและมาตรฐานที่กล่าวไว้ข้างต้น ผล
การศึกษาออกแบบอาคารตัวอย่างสูง 19 ช้ัน และ 22 ช้ัน พบว่า
อาคารที่ออกแบบตามทฤษฎีหน่วยแรงใช้งานมีปริมาณเหล็กเสริม
มากกว่าอาคารที่ออกแบบทฤษฎีก าลังประลัย [4] 

 ดังนั้นฝ่ายออกแบบเลือกใช้วิธีก าลังในการออกแบบกัน
สาดคอนกรีตส าเร็จรูป โดยกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูปมีลักษณะ
คล้ายกับพื้นยื่น (cantilever slab) มีลักษณะการโก่งของพื้นชนิดนี้
มากสุดที่ปลายของพื้นยื่น ดังนั้นเหล็กเสริมหลัก (เหล็กเสริมเอก) 
ต้องอยู่ด้านบน (ได้จากการค านวณโดยวิธีหน่วยแรงปลอดภัยหรือ

วิธีก าลัง) ขนาดของเหล็กเสริมหลักต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็ก
กว่า 6 มิลลิเมตร การเสริมเหล็กต้องห่างกันไม่เกิน 3 เท่าของความ
หนาพื้น แต่ไม่เกิน 30 เซนติเมตร ส าหรับความหนาของพื้นเพื่อ
ไม่ให้มีการโก่งมากไม่ควรหนาน้อยกว่า L/12 โดย L คือส่วนยื่นของ
พื้น [5] [6] โดยลดขนาดความหนาส่วนของครีบกันสาดคอนกรีต
ส าเร็จรูปจาก 10 เซนติเมตร เหลือ 8 เซนติเมตร คิดเป็นน้ าหนัก
กระท าแบบจุดที่ปลายพื้นยื่น 260 กิโลกรัม และน้ าหนักบรรทุก
แบบแผ่กระจายสม่ าเสมอ 140 กิโลกรัมต่อเมตร ค านวณหาค่า
โมเมนต์ดัดที่ฐานรองรับจากสูตร M=1/2WL2+PL= 100กิโลกรัม-
เมตร น าค่าโมเมนต์ดัดที่ได้ มาค านวณหาปริมาณเหล็กเสริมหลักได้
เท่ากับ 1.25 ตารางเซนติเมตรต่อเมตร น าปริมาณเหล็กเสริมที่
ต้องการไปเลือกขนาดเหล็กเส้นกลมและระยะห่างตามข้อก าหนด 
ดังตารางที่ 2 

 ส่วนเหล็กเสริมต้านทานการยืดหด (เหล็กเสริมกันร้าว) มี
ข้อก าหนดดังตารางที่ 3 กรณีเลือกใช้เหล็กเส้นกลม SR 24 ต้องการ
ปริมาณ เหล็กเสริมต้ านทานการยืดหดจากสูตร 0.0025bt 
(0.0025x100 เซนติ เมตรx10 เซนติ เมตร) เท่ากับ 2.5 ตาราง
เซนติเมตรต่อเมตร น าปริมาณเหล็กเสริมต้านทานการยืดหดที่
ต้องการไปเลือกขนาดเหล็กเส้นกลมและระยะห่างตามข้อก าหนด ดัง
ตารางที่ 4 

 การเลือกใช้วัสดุในการออกแบบ ก าหนดให้ใช้ค่าก าลังอัด
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 รวมจ านวน 17 ทางเลือก ตัวอย่างการ
ออกแบบค านวณหาปริมาณเหล็กเสริมหลักและเหล็กเสริมกันร้าว
แสดงในตารางที่ 3 และ 4 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณและระยะห่างเหล็กเสริมหลักในกันสาด
คอนกรีตส าเร็จรูป 
 

ขนาดเหล็กเสริมและ
ระยะห่างของเหล็ก
เสรมิ (เซนติเมตร) 

การออกแบบโดยวิธีก าลัง 
ก าลังประลัยคอนกรตีที่อายุ 28 วัน 

(กิโลกรัมต่อตารางเซนตเิมตร) 
180 210 240 280 320 

RB 6 SR 24 @ 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 
RB 8 SR 24 @ 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
RB 9 SR 24 @ 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
RB 10 SR 24 @ 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
RB 12 SR 24 @ 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

 
 
 
 
 

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

235 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

ตารางที่ 3 ข้อมูลการออกแบบเหล็กเสริมต้านทานการยืดหดตาม
ข้อก าหนดวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
 

อัตราส่วนของเนื้อท่ี
หน้าตัดเหล็กเสรมิ 
ต้านทานการยดืหด 

การออกแบบ                                    
โครงสร้างคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

วิธีหน่วยแรงใช้งาน วิธีก าลัง 
1. แผ่นพื้นท่ีใช้
เหล็กเส้นกลม SR 24 

0.0025 0.0025 

2. แผ่นพื้นท่ีใช้เหล็ก
ข้ออ้อย SD 30 

0.0020 0.0020 

3. แผ่นพื้นท่ีใช้เหล็ก
ข้ออ้อย SD 40 

0.0018 0.0018 

4. แผ่นพื้นท่ีใช้เหล็ก
ข้ออ้อย SD 50 

- 0.0018x4,000/5,000 

5. ระยะเรียงห่างกัน
ไม่เกินกว่า 

3 เทา่ของความ
หนาพื้นหรือ     
30 ซม. และ      

ขนาดเหล็กต้องไม่
เล็กกว่า 6 มม. 

5 เท่าของความหนา
พื้น และไมเ่กิน      

40 ซม. 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

อัตราส่วนของเนื้อท่ี
หน้าตัดเหล็กเสรมิ 
ต้านทานการยดืหด 

การออกแบบ                                    
โครงสร้างคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

วิธีหน่วยแรงใช้งาน วิธีก าลัง 
6. อัตราส่วนของเนื้อที่
หน้าตดัเหล็กเสริม
ต้านทานการยืดหดต้อง
ไม่น้อยกว่า 

- 0.0014 

 
ตารางที่ 4 ปริมาณและระยะห่างเหล็กเสริมต้านทานการยืดหดใน
กันสาดคอนกรตีส าเร็จรูป 
 

ขนาดเหล็กเสริมและ
ระยะห่างของเหล็ก
เสรมิ (เซนติเมตร) 

การออกแบบโดยวิธีก าลัง 
ก าลังประลัยคอนกรตีที่อายุ 28 วัน 

(กิโลกรัมต่อตารางเซนตเิมตร) 
180 210 240 280 320 

RB 6 SR 24 @ 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
RB 8 SR 24 @ 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 
RB 9 SR 24 @ 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 
RB 10 SR 24 @ 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
RB 12 SR 24 @ 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 

 
3.4  การควบคุมการใช้เหล็กเสริม 
  การใช้งานเหล็กเสริมต้องมีการตัด ดัดงอ ต่อทาบ จึง

ก่อให้เกิดการสูญเสียวัสดุ เพื่อลดการสูญเสียเหล็กเสริมให้ลดต่ าลง

จึงน าทฤษฎีโปรแกรมเชิงเส้นตรงควบคุมการตัดเหล็กเสริม เริ่มจาก
การถอดแบบหาขนาดความยาว รูปร่าง และจ านวนเหล็กเสริมที่
ต้องการ ดังตารางที่ 5 น ามาสร้างตัวแบบของปัญหาของโปรแกรม
เชิงเส้นตรงให้อยู่ในรูปทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
สมการเป้าหมาย ข้อจ ากัด และตัวแปรไม่เป็นลบ มีรายละเอียด
ดังนี ้

 สมการเป้าหมาย 
m

j j
j=1

MinZ = c x  

 ข้อจ ากัด 
m

ij j j
j=1

a x d ;1,...........,n  

 ตัวแปรไม่ติดลบ jx 0 และเลขจ านวนเต็ม 
โดยที่ Z  คือ สมการเป้าหมาย 
 aij คือ จ านวนช้ินส่วนของการตัดเหล็กเสริม li โดยวิธีการ
ตัดที่ j 
 cj คือ ต้นทุนของการตัดวัสดุ Xj ในสมการเป้าหมาย  
 di คือ จ านวนที่ต้องการของขนาดความยาว li  
 xj  คือ การตัดวัสดุที่เป็นทางเลือกซึ่งต้องตัดสินใจ 
 
ตารางที่ 5 ขนาดและจ านวนของเหล็กเสริม RB 6 SR 24 ส าหรับ
การผลิตกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูป 486 ช้ิน 
 

รายละเอียด 

RB 6 SR 24    

ขนาดความยาว      
ต่อท่อน (เมตร) 

จ านวน
(ท่อน) 

เหล็กเสรมิหลัก 2.15 3,402 
เหล็กกันร้าว 1.25 10,206 
เหล็กเสรมิหูหิ้ว 0.45 972 
เหล็กเสรมิยึดเหล็กแผ่น  0.45 3,888 

 
3.5  การเลือกวัสดุก่อสร้างในการผลิต 
 การผลิตกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูปเกี่ยวข้องกับคอนกรีต

ผสมเสร็จ เหล็กเสริม เหล็กแผ่น ลวดผูกเหล็ก หน่วยงานจัดซื้อควร
พิจารณาราคาที่จ าหน่าย (ตารางที่ 6) คุณภาพ และการจัดหา
วัตถุดิบที่ง่าย เช่น ไม่เลือกใช้เหล็กเสริม ช้ันคุณภาพ SD 50 หรือ
ขนาด RB 8 SR 24 และ RB 10 SR 24 ซึ่งไม่มีขายตามท้องตลาด
ทั่วไป ต้องสั่งซื้อจากโรงงานผลิตโดยตรง หรือคอนกรีตที่ค่าก าลัง
อัดประลัยต่ าจะมีราคาจ าหน่ายถูกกว่าคอนกรีตที่มีค่าก าลังอัด
ประลัยสูง จากข้อมูลปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการผลิตกันสาด
คอนกรีตส าเร็จรูป แล้วพิจารณาเลือกสถานที่ผลิตหรือจ าหน่ายที่มี
ราคาประหยัด เช่น คอนกรีตผสมเสร็จจากโรงงานคอนกรีตทั่วไป มี
ราคาจ าหน่ายถูกกว่าโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ตราซีแพค ดัง
ตารางที่ 6  
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ตารางที่ 6 ราคาวัสดุก่อสร้างภายในจังหวัดล าปาง เดือนกรกฎาคม 
2563 
 

รายการ หน่วย ราคา (บาท) 
คอนกรีตผสมเสรจ็ fc' =180 ksc                      
(cylinder) ตราซีแพค 

ลบ.ม. 2,033.00 

คอนกรีตผสมเสรจ็ fc' =210 ksc                             
(cylinder) ตราซีแพค 

ลบ.ม. 2,075.80 

คอนกรีตผสมเสรจ็ fc' =240 ksc                         
(cylinder) ตราซีแพค 

ลบ.ม. 2,118.60 

คอนกรีตผสมเสรจ็ fc' =280 ksc                  
(cylinder) ตราซีแพค 

ลบ.ม. 2,204.20 

คอนกรีตผสมเสรจ็ fc' =300 ksc                           
(cylinder)  ตราซีแพค 

ลบ.ม. 2,257.70 

คอนกรีตผสมเสรจ็ fc' =320 ksc                        
(cylinder) ตราซีแพค 

ลบ.ม. 2,321.90 

คอนกรีตผสมเสรจ็ fc' =350 ksc                    
(cylinder) ตราซีแพค 

ลบ.ม. 2,396.80 

คอนกรีตผสมเสรจ็ fc' =180 ksc                  
(cylinder)  

ลบ.ม. 1,920.00 

คอนกรีตผสมเสรจ็ fc' =210 ksc 
(cylinder) 

ลบ.ม. 1,980.00 

คอนกรีตผสมเสรจ็ fc' =240 ksc 
(cylinder) 

ลบ.ม. 2,120.00 

คอนกรีตผสมเสรจ็ fc' =280 ksc 
(cylinder) 

ลบ.ม. 2,270.01 

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 
ราคาวัสดุก่อสรา้งของจังหวัดล าปาง เดือนกรกฎาคม ปี 2563  
(ราคาเงินสดรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) [7] 

 
3.6  การทดสอบผลิตกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูป 
 การทดสอบผลิตกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูปโดยน าข้อมูลที่

ได้มาหล่อช้ินตัวอย่างกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูปเพื่อหาข้อดีข้อเสีย
และทดสอบความแข็งแรงของตัวอย่าง หัวใจของขั้นตอนนี้ คือ 

คุณภาพและหน้าที่ท างานตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ราคาถูกลง
หรือไม่ จัดหาได้ง่ายหรือไม่ [8] โดยจ าลองการผลิตกันสาดคอนกรตี
ส าเร็จรูปเริ่มจากการตัดและดัดเหล็กเสริม การประกอบเหล็กเสริม 
การประกอบแบบหล่อ การเทคอนกรีตลงแบบหล่อ การถอดแบบ
หล่อ (รูปที่ 3)  
 

 
 

รูปที ่3 ช้ินส่วนกันสาดคอนกรตีส าเร็จรปูหลังจากถอดแบบหล่อ 
 

3.7  การประเมินคุณค่า 
 วิศวกรรมคุณค่าในงานผลิตกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูป 

โดยมุ่งลดต้นทุนให้ต่ าลง (C) แต่มีประโยชน์ใช้สอย (F) เท่าเดิม 
สามารถเขียนเป็นสูตรคุณค่า คือ V = F/C  

เมื่อ V หมายถึง คุณค่า (value) ถ้าค่า V มีค่ามากกว่า 1.00 
แสดงว่า มีคุณค่าเพิ่มขึ้น (F > C) ช่วยลดต้นทุนการผลิต    
 F หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ตั้งเป้าหมาย ในที่นี้มีค่าเท่ากับ 
464,739.75 บาท  
   C หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (cost) ของกันสาด
คอนกรีตส าเร็จรูป โดยค านวณจากต้นทุนการผลิต  
  
4.  ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิศวกรรมคุณค่าเพื่อลดต้นทุนการผลิตกัน
สาดคอนกรีตส าเร็จรูป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 วิธีการลดต้นทุนการผลิตกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูปมุ่งเน้น
ไปท่ีต้นทุนด้านวัตถุดิบซึ่งเป็นต้นทุนทางตรงและมีค่าใช้จ่ายจ านวน
มากที่ สุ ด  ซึ่ งเกี่ ยวข้ องกั บหน่ วยงาน 3 ฝ่ าย ประกอบด้ วย              
1) หน่วยงานออกแบบ ท าหน้าที่ออกแบบให้ใช้วัตถุดิบให้น้อยที่สุด
และมีราคาถูก โดยเลือกใช้การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยวิธีก าลัง เลือกค่าก าลังอัดคอนกรีตประลัยและเหล็กเสริมขนาด
ต่าง ๆ  2) หน่วยงานจัดซื้อ ท าหน้าที่เลือกวัตถุดิบที่จัดหาได้ง่าย และ        
3) หน่วยงานผลิต ท าหน้าที่ใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น ควบคุมการตัดเหล็กเสริมด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรง  

4.2  วิศวกรรมคุณค่าในการลดตน้ทุนการผลิตกันสาดคอนกรีต
ส าเร็จรูป โดยท ากิจกรรมผ่านหน่วยงานออกแบบ หน่วยงานจัดซื้อ 
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และหน่วยงานผลิต โดยการออกแบบกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูปใหม่
ด้วยวิธีก าลัง เลือกใช้คอนกรีตก าลังอัดประลัย 180 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร ซึ่งมีราคาต่ าสุดเมื่อซื้อจากร้านค้าทั่วไป ผลการ
พิจารณาการใช้เหล็กเสริมทั้ง 17 ทางเลือก ค านวณการตัดเหล็ก
เสริมด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรง และเมื่อน าข้อมูลทั้งหมดได้แก่ 
คอนกรีต เหล็กเสริม เหล็กแผ่น และลวดผูกเหลก็ มาค านวณต้นทุน
การผลิต พบว่า ขนาดเหล็กเส้นกลม RB 6 SR 24 เหมาะสมที่สุด 
รองลงมาคือ เหล็กเส้นกลม RB 9 SR 24 และ เหล็กเส้นกลม     
RB 12 SR 24 ดังแสดงในตารางที่ 7 ซึ่งต้นทุนต่ าสุดที่ค านวณได้นี้ 
(457,874.22 บาท) ลดลงร้อยละ 18.81 เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุน
ปัจจุบัน (563,966.27บาท) ดังนั้นผลการออกแบบกันสาดคอนกรีต
ส าเร็จรูปใหม่ ที่ใช้คอนกรีตก าลังอัดประลัย 180 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร และเหล็กเส้นกลม RB 6 SR 24 แสดงดังรูปที่ 4 

 
ตารางที่ 7 ราคารวมของต้นทุนการผลิตและคุณค่าของการเลือกใช้
เหล็กเสริม 

 
ขนาดเหล็กเสริม เป้าหมาย                

ของต้นทุน (F) 
(บาท) 

ต้นทุน             
การผลิต (C) 

(บาท) 

คุณค่า 
  

(V) 
RB 6 SR 24 479,371.33  457,874.22 1.04 
RB 9 SR 24 479,371.33  494,476.06 0.96 
RB 12 SR 24 479,371.33  544,203.95 0.88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 รายละเอียดครีบกันสาดคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีผ่านการ

ออกแบบโครงสรา้งใหม่ (concrete strength 180 ksc)     
 

5.  สรุปและอภิปรายผล 
วิศวกรรมคุณค่าเพื่อลดต้นทุนการผลิตกันสาดคอนกรีต

ส าเร็จรูป โดยเน้นไปที่วัตถุดิบส าหรบัผลติกันสาดคอนกรตีส าเร็จรูป
ขนาด 1.35x1.25 เมตร จ านวน 486 ช้ิน มีค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ เช่น 

คอนกรีต เหล็กเสริม เหล็กแผ่น ลวดผูกเหล็กเท่ากับ 563,966.27 
บาท ก าหนดเป้าหมายที่จะลดต้นทุนด้านวัตถุดิบให้ได้ร้อยละ 15 
โดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่าในการผลิตกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูป 
มีวิธีการเพิ่มคุณค่าโดยลดต้นทุนให้ต่ าลง แต่ประโยชน์การใช้สอย
เท่าเดิม ท าให้มีคุณค่าของผลิตภัณฑ์สูงขึ้น ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มี
จ านวนการผลิตมาก มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ราคาค่อนข้างสูง ฯลฯ 
โดยท ากิจกรรมผ่านหน่วยงานออกแบบ หน่วยงานจัดซื้อ และ
หน่วยงานผลิต ได้ข้อสรุปในลดต้นทุนด้านวัตถุดิบส าหรับผลิตกัน
สาด คือ ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีก าลัง ใช้
คอนกรีตก าลังอัดประลัยต่ า เลือกใช้เหล็กเสริมหลักและเหล็กกัน
ร้าวขนาดเล็กและขนาดเดียวกัน และการควบคุมการตัดเหล็กเสริม
ด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรง โดยสามารถลดต้นทุนด้านวัตถุดิบได้ร้อย
ละ 18.81 มากกว่าเป้าหมายที่ต้องการ และค านวณคุณค่าเท่ากับ 
1.04 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1.00 แสดงว่ามีคุณค่าสูง ความสูญเสีย
วัตถุดิบต่ า ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการลดต้นทุนวัตถุดิบของการผลิต
กันสาดคอนกรีตส าเร็จรูป คือ กันสาดคอนกรีตส าเร็จรูปมีน้ าหนัก
ช้ินส่วนลดลง เลือกใช้ค่าก าลังอัดคอนกรีตต่ าควบคู่กับเหล็กเสริม
ขนาดเล็กกอปรกับการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดย
วิธีก าลัง โครงสร้างถูกออกแบบให้หน่วยแรงที่เกิดจากน้ าหนัก
บรรทุกขณะใช้งานมีค่าไม่เกินค่าที่ยอมให้ ซึ่งต่างกับการออกแบบ
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานที่พิจารณา
เง่ือนไข ณ เวลาใช้งาน ล้วนส่งผลต่อความต้องการปริมาณเหล็ก
เสริมหลักและเหล็กกันร้าวลดน้อยลง สอดคล้องกับรายงานวิจัยที่
รายงานว่า การออกแบบด้วยวิธีก าลังให้ความประหยัดมากกว่าวิธี
หน่วยแรงใช้งาน แต่เมื่อน้ าหนักบรรทุกจรเพิ่มมากขึ้นผลต่างนี้จะมี
แนวโน้มลดน้อยลง [1] ส่วนปัจจัยรองที่มีผลต่อการลดต้นทุน
วัตถุดิบของการผลิตกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูป คือ การควบคุมการ
ใช้วัสดุของฝ่ายผลิตให้น้อยที่สุด คือ การควบคุมการตัดเหล็กเสริม
ด้วยโปรแกรมแกรมเชิงเส้นตรง ซึ่งตรงกับรายงานวิจัย ที่ว่าการ
ประยุกต์ใช้ก าหนดการเชิงเส้นในการวางแผนตัดเหล็กเสริมส าหรับ
การผลิตท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อส าเร็จรูปสี่เหลี่ยม สามารถลด
ปริมาณเหล็กเสริมได้สูงสุดร้อยละ 4.76 [8] และโปรแกรมเชิง
เส้นตรงสามารถใช้ในการค านวณเพื่อควบคุมการตัดเหล็กเสริมและ
เหล็กรูปพรรณส าหรับก่อสร้างบ้านลอยน้ า โปรแกรมเชิงเส้นตรง
แบบเลขจ านวนเต็มมีการสูญเสียเหล็กเสริมร้อยละ 5.68 และ
สูญเสียเหล็กรูปพรรณร้อยละ 14.39 น้อยกว่าการค านวณตาม
หลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง [9] 
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การออกแบบและสร้างรถสามลอ้โยกส าหรับคนพิการที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโซลาร์เซลล์  
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บทคัดย่อ 

การออกแบบและสร้างรถสามล้อโยกส าหรับคนพิการที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนขา
พิการ ท าให้คนขาพิการนั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสะดวกขึ้น ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางได้โดยไม่เป็นภาระของบุคคลรอบข้างมาก
จนเกินไป  โดยรถสามล้อโยกนี้ใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์  โดยใช้โซล่าเซลล์ขนาด  18 โวลต์  มีก าลังไฟฟ้า 150 วัตต์ เป็นตัวเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อไปชาร์จประจุให้กับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ แล้วผ่านภาคควบคุมทวีแรงดันเป็น 24 โวลต์  เพื่อ
เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับชุดขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านขนาด 24 โวลต์ และมีก าลังไฟฟ้า 350 วัตต์ 
โดยใช้มอสเฟสเป็นอุปกรณ์ก าลังและไอซี MC33035 เป็นอุปกรณ์ภาคควบคุมการขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน  โดยมีน้ าหนัก
โครงสร้างรวมแบตเตอรี่ที่ 100 กิโลกรัม  เมื่อทดสอบการขับขี่โดยผู้ขับขี่มีน้ าหนักที่ 70  กิโลกรัม  สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดที่ 26 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  และระยะทางได้ 24 กิโลเมตร ต่อการชาร์จแรงดันเต็มประจุแบตเตอรี ่ และสามารถขับขี่ข้ึนทางลาดชันไดไ้มเ่กิน 12 องศา 
 
ค าส าคัญ: 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. บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยมียอดการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่ง
ท าให้มีผู้พิการเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มที่สนใจคือ บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางด้านร่างกายหรือสุขภาพ  บุคคลที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว
อวัยวะไม่สมส่วน  อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนขาดหายไป  
กระดูกและกล้ามเนื้อพิการ  เจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรง   มีความพิการ
ของระบบประสาท  มีความล าบากในการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการศึกษาในสภาพปกติและต้องอาศัยการฝึกฝน  การใช้
เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์หรือต้องการเครื่องอ านวยความสะดวกเข้า
ช่วย โดยเครื่องมืออ านวยความสะดวกในปัจจุบันมีหลากหลาย
รูปแบบ และมีราคาค่อนข้างสูงซึ่งผู้พิการส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึง
ไม่สามารถหาอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ท าให้ไม่
สามารถเดินทางไปยังท่ีต่างๆ  ได้โดยสะดวกต้องอยู่แต่บ้านอาจท าให้
เกิดภาวะซึมเศร้าตามมา ซึ่งถ้าคนกลุ่มนี้มีโอกาสเดินทางไปยังที่
ต่างๆ ได้สะดวกก็จะท าให้ได้มีโอกาสพบปะผู้คนมากข้ึน สภาพจิตใจ
ก็จะดีขึ้น แต่ยังขาดเครื่องอ านวยความสะดวกที่สามารถเดินทางได้
ไกลขึ้นกว่าที่เคย และสามารถใช้ได้เองโดยไม่ต้องมีผู้คอยช่วยเหลือ
ตลอดเวลา 
 ดังนั้นจึงได้เสนอที่จะท ายานพาหนะที่สามารถอ านวยความ
สะดวกในการเดินทางให้กับผู้พิการทางขา  โดยได้จัดท ารถสามล้อ
โยกส าหรับผู้พิการทางขาและได้ออกแบบน าพลังงานแสงอาทิตย์มา
ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอีกหนึ่ง
พลังงานที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเพราะเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดไป
จากโลกใบนี้  เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เป็นพลังงาน
สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยเครื่องอ านวยความสะดวก
ที่ออกแบบสร้างให้กับผู้พิการคือ “รถสามล้อโยกส าหรับคนพิการที่
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโซลาร์เซลล์” ซึ่งจะอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้งาน ลดความเมื่อยล้าในการโยกด้วยมือ  สามารถเดินทางได้
ระยะทางมากขึ้น โดยรถสามล้อโยกจะสามารถประจุไฟฟ้าเก็บไว้ใน
แบตเตอรี่ ได้ทั้งจากไฟฟ้าที่บ้านและพลังงานจากแสงอาทิตย์ และ
น าพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปขับเคลื่อนและควบคุมระบบต่างๆ จึงไม่มี
ส่วนเหลือทิ้งให้เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบของ
รถสามล้อโยกส าหรับผู้พิการในปัจจุบันได้ 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 2.1 สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จ่ายให้กับ
มอเตอร์ 
 2.2 ก าหนดน้ าหนักโดยร่วมของรถสามล้อโยกพลังงานไฟฟ้า
ส าหรับคนพิการทั้งหมดไม่เกิน 200 กิโลกรัม 
 2.3 แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 5 
แอมป์ชั่วโมง จ านวน 9 ลูก 
   
 
 
 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 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
กล่าวมา จึงได้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีก าลังมากขึ้น  โดยใช้มอเตอร์
ไฟฟ้าขนาด 24 โวลต์ 350 วัตต์ พร้อมชุดภาคควบคุมและภาคก าลัง
ขึ้นมาใหม่โดยได้เพิ่มชุดก าลังให้สามารถขับขึ้นเนินได้โดยที่ภาคก าลัง
ไม่ไหม้หรือร้อนจนเกินไป และทางผู้จัดท าได้มีการเพิ่มขนาดของโซ
ล่าเซลล์ซึ่งจากเดิมมีอยู่ที่ 120 วัตต์ เป็น 150 วัตต์ เพื่อเพิ่มการ
ชาร์จจากโซล่าเซลล์ให้มากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มชุดวัดระดับแรงดันเพื่อ
บอกระดับการท างานของแบตเตอรี่ และเพิ่มตัว GPS เพื่อน ามา
รองรับการท างานให้รู้ว่าผู้พิการอยู่ในพิกัดใด โดยสามารถบอกพิกัด
ผ่านมือถือได้ 
 3.2 ขั้นตอนการออกแบบและสร้างรถสามล้อโยกส าหรับคน
พิการที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโซลาร์เซลล์  
 

 
รูปที ่1 โครงสร้างรถสามล้อโยกส าหรับคนพิการพลังงานไฟฟ้า 

 
 จากงานวิจัยได้ค านวณหาขนาดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้
แปรงถ่าน  ได้ประสิทธิภาพในการส่งจ่ายก าลังของมอเตอร์ที่ 90 
เปอร์เซ็นต์ ได้ค่าก าลังมอเตอร์ที่ต้องใช้งาน เท่ากับ 274.48 วัตต์ 
  
3.3 ขั้นตอนการประกอบรถสามล้อโยกส าหรับคนพิการที่
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโซลาร์เซลล์  
 ประกอบด้วยขั้นตอนการท าฐานเพื่อยึดแผงโซล่าเซลล์  การ
ออกแบบที่ยึดแบตเตอรี่เพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟไปเลี้ยง  วงจรควบคุม
การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านดังรูปที ่2 
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รูปที ่2 รถสามล้อโยกส าหรับคนพิการพลังงานไฟฟ้า 

 
3.4 การประกอบชุดควบคุมการท างาน 

โดยน าแผ่นวงจรพิมพ์มาประกอบเข้ากับกล่องควบคุมและ
ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานดังรูปที่ 3 

  

 
 

รูปที ่3 การประกอบกล่องควบคุมการท างาน 
 
4. การออกแบบวงจรภาคก าลัง วงจรภาคควบคุมและ 
   วงจรภาคขับ 
4.1 วงจรภาคก าลัง[2] 

 

 
 

รูปที ่4 วงจรภาคก าลังไฟฟ้า 
 
 จากรูปที่ 4 การท างานของมอสเฟสนั้นจะมีการท างานเป็น
คู่ๆ สลับกันไป โดยเมื่อมอสเฟสตัวที่ 1(Q13) ท างาน มอสเฟสตัวที่ 
2(Q14) จะหยุดท างาน เมื่อมอสเฟสตัวที่ 3(Q15) ท างาน มอสเฟส
ตัวที่ 4(Q16) ก็จะหยุดท างานตาม และเมื่อมอสเฟสตัวที่ 5(Q17) 
ท างานนั้น มอสเฟสตัวที่ 6(Q18) ก็จะหยุดท างาน โดยการท างานนี้
จะท างานแบบสลับกัน ถ้ามอสเฟสท างานพร้อมกันก็จะท าให้
มอสเฟสเสียหาย สายทั้ง 3 เส้นของมอเตอร์นั้นจะไปต่อยังขา 3 ของ
มอสเฟสตัวท่ี 1(Q13) 3(Q15) 5(Q17) เพื่อให้มอเตอร์ท างาน 
 
4.2 วงจรภาคควบคุม[3] 

 
 

รูปที ่5 วงจรภาคควบคุม 
  การท างานของชุดควบคุมนั้น จะรับไฟเข้ามาผ่านจุด Vcc 
เพื่อป้อนไฟไปเลี้ยงวงจร 12 โวลต์  และ 5 โวลต์  โดยตัวไอซี 
MC33035 นั้นจะใช้ไฟเลี้ยงแต่ละจุดต่างกัน โดยไฟเลี้ยงตัวไอซี 
MC33035 นั้นจะอยู่ที่ 12 โวลต์ จะไปเลี้ยงที่ขา 17, 18 ของไอซี 
MC33035 โดยไอซี MC33035 จะรับสัญญาณจากภาค Hall ของ
มอเตอร์ เพื่อสร้างสัญญาณ PWM และส่งออกมายังขา 2, 1, 24 
ของไอซี MC33035 ซึ่งเป็นสัญญาณด้าน Top ของไอซี MC33035  
เมื่อสัญญาณคลื่นสีเ่หลี่ยมของไอซี 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
สัญญาณออกออกมาที่ขา 4 ของไอซี  CD4049D เพื่อเตรียมส่ง
สัญญาณออกไปยังภาคไดร์เวอร์ ส่วนขา 24 ของไอซี MC33035 นั้น
จะถูกส่งสัญญาณไปยังขา 7 ของไอซี CD4049D เพื่อขยายสัญญาณ
ออกมาและส่งสัญญาณออกไปยังขา 6 ของไอซีตัวที่ 2 เพื่อเตรียมส่ง
สัญญาณออกไปยังภาคไดร์เวอร์ 
  สัญ ญ าณ ด้ าน  Bottom ของขา 21 20 19 ของไอซี 
MC33035 จะถูกส่งสัญญาณออกไปยังภาคไดร์เวอร์เพื่อน าไปขยาย
สัญญาณและไปขับก าลังของมอเตอร์ 
  ขา 15 ของไอซี MC33035 นั้นจะส่งไฟออก 6V เพื่อไป
เลี้ยงยังตัวคันเร่งมอเตอร์เพื่อปรับลด ความเร็วของมอเตอร์และ
แรงดันที่ออก ขา 8 ของไอซี MC33035 เพื่อให้มอเตอร์ปรับลด
สัญญาณแรงดันของมอเตอร์ให้เร็วหรือช้าลง 
 
4.3 วงจรภาคขับ 

 
 

รูปที ่6 วงจรภาคไดร์เวอร ์
การท างานของภาคไดร์เวอร์นั้นจะรับไฟจากภาคชุด

ควบคุมที่ 12 โวลต์  เพื่อให้ตัวไอซีทั้ง 3 ตัวนั้นท างาน โดยจะรับ
สัญญาณจากจุด TO-MOS-DIVER-IN ที่ 1, 2 ไปเข้ายังจุด JP 8 เพื่อ
ส่งสัญญาณออกไปยังขา 10, 12 ของไอซี IR2110 ตัวที่ 1 เพื่อขับ
เกต โดยสัญญาณจากขาที่ 7 ของไอซี IR2110 ตัวท่ี 1 ส่งออกไปขับ
มอสเฟสชุดที่ 1 ยังขาเกต (ขา 1) ของมอสเฟสเพื่อเป็นการขับเกต
ด้าน High Mosfet/Diver  
  จากจุด TO-MOS-DIVER-IN ที่ 3, 4  ไปเข้ายังจุด JP 9 
เพื่อส่งสัญญาณออกไปยังขา 10, 12 ของไอซี IR2110 ตัวที่ 2 เพื่อ
ขับเกต โดยสัญญาณจากขาที่ 7 ของไอซี IR2110 ตัวท่ี 2 ส่งออกไป
ขับมอสเฟสชุดที่ 2 ยังขาเกต (ขา 1) ของมอสเฟสเพื่อเป็นการขับ

เกตด้าน High Mosfet/Driver จากจุด TO-MOS-DIVER-IN ที่ 5, 6  
ไปเข้ายังจุด JP 10 เพื่อส่งสัญญาณออกไปยังขา 10, 12 ของไอซี 
IR2110 ตัวที่  3 เพื่อขับเกต โดยสัญญาณจากขาที่  7 ของไอซี 
IR2110 ตัวที่ 3 ส่งออกไปขับมอสเฟสชุดที่ 3 ยังขาเกต (ขา 1) ของ
มอสเฟสเพื่อเป็นการขับเกตด้าน High Mosfet/Driver   
  โดยมอสเฟสขา D(ขา2) ของมอสเฟสมอสเฟสทั้งหมดนั้น
จะจ่ายไปเลี้ยงตัวมอสเฟสอยู่  24 โวลต์ เพื่อเอาไปเลี้ยงยังตัว
มอสเฟส ส่วนขา S(ขา 3) ของมอสเฟสชุดที่ 1 นั้นจะต่อเข้ากับขา 5 
ของไอซี IR2110 ตัวที่ 1 ส่วนขา S(ขา 3) ของมอสเฟสชุดท่ี 2 นั้นจะ
ต่อเข้ากับขา 5 ของไอซี IR2110 ตัวที่ 2และ ส่วนขา S (ขา 3) ของ
มอสเฟสชุดที่ 3 นั้นจะต่อเข้ากับขา 5 ของไอซี IR2110 ตัวที่ 3 จาก
จุดของ JP5 หรือจากขาที่ 1 ของไอซีเบอร์ IR2110 ตัวที่ 1 จะถูก
ส่งออกไปยังจุด TA ของภาคก าลัง  จุดของ JP6 หรือจากขาที่ 1 
ของไอซีเบอร์ IR2110 ตัวที่ 1 นั้น จะถูกส่งออกไปยังจุด TB ของ
ภาคก าลัง และ ของ JP7 หรือจากขาที่ 1 ของไอซีเบอร์ IR2110 ตัว
ที่  3 จะถูกส่งออกไปยัง TC ของภาคก าลัง เพื่อส่งออกไปขับ
สัญญาณ Low Mosfet 
 
5. ผลการวิจัย 
5.1 ทดสอบการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน 
 โดยสัญญาณที่ได้จากเฟสของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรง
ถ่านในแต่ละเฟส ที่เฟส A, B และ C เป็นดังรูปที ่7 
 

 
 

รูปที ่7 สัญญาณเฟส A,B และ C ของ Brushless DC Motor 
   
  สัญญาณที่ ได้จากการขับเกตของไอซีแต่ละเฟสโดย
สัญญาณที่ได้จากเกตของไอซีเบอร์ IR2110 ที่ไอซีตัวที่ 1, 2 และ 3 
เป็นดังรูปที่ 8 
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รูปที ่8 สัญญาณการขับเกตของไอซีเบอร์ IR2110 
 

5.2 ผลการทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน 
 ท าการทดสอบวงจรชุดควบคุมมอเตอร์แบบไร้แปลงถ่าน เพื่อให้
ชุดควบคุมสามารถขับตัวมอเตอร์แบบไร้แปลงถ่านได้ โดยการใช้
แบตเตอร์รี่ขนาด 12 โวลต์ 5 แอมป์ช่ัวโมง จ านวน 9 ลูก โดยต่อ
แบบขนานทั้งหมด และใช้วงจรทวีแรงดันให้มีแรงดันสูงขึ้นเป็น 24 
โวลต์  และได้กระแสที่มากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟ 24 โวลต์ ให้กับ
วงจรชุดควบคุมมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน  แล้วท าการทดสอบการ
ท างานของรถสามล้อโยกไฟฟ้า เพื่อทราบถึงคุณสมบัติของการใช้
งานของรถสามล้อโยกไฟฟ้าและการทดสอบต่างๆ ของรถสามล้อ
ไฟฟ้า โดยแบ่งวิธีการทดสอบและผลการทดลองความแตกต่างของ
แรงดันในขณะที่มีโหลดและไม่มีโหลด ได้ดังรูปที ่9 และรูปที่ 10 
 

 
รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ของแรงดันเทียบกับเวลาแบบไม่มโีหลด 

 
 
 

 

 
รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ของความเร็วเทียบกับเวลาระหว่างแบบมี

โหลดและไมม่ีโหลด 
 
6. บทสรุป 
6.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
 ผลการทดสอบการท างานของรถสามล้อโยกไฟฟ้า โดยเริ่มจาก
ทดสอบความเร็วเฉลี่ยของรถสามล้อโยกไฟฟ้าเทียบกับเวลาในแบบ 
ที่มีโหลดและไม่มีโหลด ด้วยการออกตัวรถโดยบิดคันเร่งสูงสุด โดย
ความเร็วที่ ได้แบบไม่มี โหลดนั้นจะได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่  58 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  และแบบมีโหลดนั้นจะได้ความเร็วสูงสุดที่ 24 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  โดยการทดสอบสอบแบบมีโหลดต่อการชาร์จ
แรงดันเต็มประจุ จะสามารถวิ่งได้ไกลถึง 24 กิโลเมตร และผลกา
ทดสอบนั้นรถสามล้อโยกไฟฟ้าสามารถขึ้นเนินได้สูงสุดอยู่ที่ 12 
องศา เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถขับขี่ขึ้นทางลาดชันที่มีองศามากกว่านั้น
ได้ และจากการทดสอบการชาร์จไฟบ้านที่แรงดัน 14.15 โวลต์ จ่าย
กระแสที่ 10 แอมป์ จากเครื่องชาร์จ จะใช้เวลาในการชาร์จประจุอยู่
ที่ 62 นาทีต่อการชาร์จ 1 ครั้ง 
 
6.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการออกแบบและสร้างรถสามล้อโยกส าหรับ
คนพิการที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ คือ 

6.2.1 รถสามล้อโยกไฟฟ้านี้ขับขี่ขึ้นทางลาดชันท่ีมีองศามากกว่า 
12 องศาไม่ได้ 

6.2.2 การขึ้นทางลาดชันที่ 12 องศานั้น  แรงดันที่แบตเตอรี่แต่
ละลูกต้องสูงกว่า 12 โวลต์  ดังนั้นหากต้องขับขี่ขึ้นทางลาดชัน ควร
ต้องมีการชาร์จแรงดันให้แบตเตอรี่มีค่าแรงดันมากกว่า 12 โวลต์  

6.2.3 หากต้องการให้วิ่งขึ้นบนทางลาดชันที่มากกว่า 12 องศา
นั้นควรต้องมีการพัฒนาในเรื่องของก าลังมอเตอร์และชุดก าลัง
มอสเฟสให้มากขึ้นเพื่อที่ให้รถสามล้อโยกนี้สามารถข้ึนทางลาดชันที่
มากกว่า 12 องศาได้ 
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรม์าช่วยในการสร้างรูปแบบของโบราณสถาน
กรณีศึกษาวัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Using Information Technology and Computer for Designing Historical Site 
Model: Case study of Wat Baromphuttaram Phranakon si Ayutthaya Province. 

 
 

บุญล ้า  สุนทร  
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Email: bst2549@gmail.com 

 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแบบแปลนและตัวแบบของโบราณสถาน  2) เพื่อเผยแพร่ภูมิ

ปัญญาของท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิธีการวิจัยเป็นการน าข้อมูลจากการส ารวจสภาพจริงในปัจจุบันและข้อมูลจากเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์มาเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AutoCAD ท าการสร้างโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3DMAX และท าการตกแต่ง
โมเดลด้วยโปรแกรม COREL DRAW  ผลการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ได้แบบแปลนและตัวแบบของวัดบรมพุทธารามประกอบด้วยพระ
ปรางค์   2 องค์ พระวิหาร และอุโบสถของวัดบรมพุทธาราม 2) ส าหรับในการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Facebook.com บุญล้ า 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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1. บทน้า 
 ในอดีตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เคยเป็นเมืองหลวงเก่ามา
ก่อนจึงได้โบราณสถานต่างๆ อยู่ทั่วไปทั้งในตัวเมือง และอ าเภอรอบ
นอก โบราณสถานส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 200 ปี ได้ถูกท าลายจาก
ข้าศึกท่ีได้มารุกราน จากการที่ต้องการสร้างเมืองใหม่ให้เร็วท่ีสุดและ
บุคคลที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์พร้อมกับความจ าเป็นในเรื่องของความ
เป็นอยู่ในยุคแพ้สงคราม ยุคสงครามโลก และสภาวะข้าวยากหมาก 
ท าให้ เกิดความเสียหายต่อโบราณสถานต่าง ๆ ทั้ งในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอื่น ๆ (ส านักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 พระนครศรีอยุธยา. 2542)[1] ปัจจุบัน
ได้มีหน่วยงานของทางราชการและเอกชนได้มีการอนุรักษ์โบราณ
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงโบราณสถานเป็นสิ่ง
หนึ่งเหลือเป็นสิ่งก่อสร้าง แต่สิ่งก่อสร้างที่เหลือให้เห็นเหลือแต่ซาก
ปรักหักพัง เศษอิฐ และฐานโครงสร้าง ท าให้ผู้ที่ท าศึกษาและ
นักท่องเที่ยวได้มีการจินตนาการไปต่าง ๆ นา ๆ (คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ.2542)[2] จากที่ได้กล่าวมาแล้ว
นั้น โบราณสถานที่ได้สร้างในสมัยมีโครงสร้างและสถาปัตยกรรมที่
เป็นภูมิปัญญาของชุมชนในสมัยนั้น เป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ
ของบรรพชนและบรรพบุรุษทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้วิจัยมีความ
สนใจในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านงานก่อสร้างและ
สถาปัตยกรรมของโบราณสถานเพ่ือสร้างแบบแปลนและโมเดล และ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของท้องถิ่นโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 งานวิจัยประวัติโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3  )[3] ได้มีผู้
ศึ กษามาก่อนแล้ ว  แต่ ยั งขาดการรวบรวม ให้ เป็ น ระเบี ยบ 
ความส าคัญของงานวิจัยช้ินนี้คือการรวบรวมเอาองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ของประวัติโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่
มีผู้ศึกษาไว้ก่อนแล้ว มาตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมไว้ในที่
เดียวกันโดยมีการจัดระบบข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการศึกษาเรียนรู้ โดย
อุปกรณ์ เครื่องมือในการเก็บรวบรวม  คือ คอมพิวเตอร์ กล้อง
ถ่ายภาพ เครื่องมือวัดระยะ และส ารวจพื้นที่การวิจัย ผู้วิจัยได้สอน
อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายในมีโบราณสถาน
อยู่หลายแห่งเช่น วัดสิงหาราม วัดบรมพุทธาราม วัดสวนหลวง
ค้างคาว เป็นต้น ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจและศึกษาข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ได้พบว่าวัดที่มีโบราณสถานที่สามารถจะท าการสร้าง
รูปแบบให้สมบูรณ์ได้และมีความส าคัญคือ เป็นที่ตั้งบ้านเดิมของ
พระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้ตั้งราชวงศ์บ้านพลูหลวง เป็น
ราชวงศ์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา คือ สมเด็จพระเพทราชา ผู้ที่ขับไล่
ต่างชาติชาวยุโรปที่มีแผนที่จะยึดกรุงศรีอยุธยาและท าให้ต่างชาติ
ชาวยุโรปนั้นไม่กล้ามารุกรานเป็นเวลาร้อยกว่าปี ซึ่งถือพระองค์ท่าน
มีวิจารณาญาณที่มองภัยมาจากต่างชาติชาวยุโรป โดยโบราณสถาน
นั่นคือ วัดบรมพุทธารามนี้ ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจโบราณสถานต่างๆ 
ภายในวัดประกอบด้วย พระปรางค์จ านวน 2 องค์ พระอุโบสถ 1 
หลัง พระวิหาร 1 หลัง ในวัดบรมพุทธาราม (ศูนย์ศึกษาประวัติ 

ศาสตร์และคณะ.2533)[4] อยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยถ่ายภาพและท ารังวัด โดยการวัดระยะขนาดต่างๆ ของพระ
ปรางค์ วิหารและพระอุโบสถ น าข้อมูลที่ได้เขียนแบบโครงร่างแบบ
คร่าว ๆ ก่อนที่จะน าได้ลงพื้นที่ส ารวจระยะที่ถูกต้อง น าแบบโครง
ร่างที่ได้เขียนไว้น ามาใส่ขนาดที่ถูกต้อง โดยท าการวัดระยะขนาดของ
โบราณสถาน  ท าการเขียนแบบแปลนของโบราณสถานด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยท าการเขียนแบบ 2 มิติ โดยการน าข้อมูล
จากลงพื้นที่มารวบรวมและวิเคราะห์ ตามสมมติฐาน แล้วน ามาเขียน
เป็นแบบ 2 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรม AutoCAD 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบแปลนและตัวแบบของโบราณสถาน 
และเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาของท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
2.ขอบเขตการวิจัย 
    2.1 ศึกษาโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กรณีศึกษา วัดบรมพุทธาราม 
 2.2 ใช้โปรแกรมในการสร้างแบบจ าลอง 2 มิติและ 3 มิติ โดยใช้
คอมพิวเตอร ์
 
3.วิธีด้าเนินการวิจัย 

งานวิจัยช้ินนี้เป็นงานวิจัยประวัติศาสตร์เชิงคุณภาพโดยการ
ส ารวจจากบริเวณพื้นที่จริงของโบราณสถาน โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการ
เป็นล าดับขั้นดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
2. เขียนแบบโครงร่างสถาปัตยกรรมของโบราณสถาน 
3. ด าเนินตรวจสอบวัดระยะและขนาดของโครงสร้างแบบไม่

สัมผสัโบราณสถาน 
4. เขียนแบบแปลนของโบราณสถานด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
5.  สร้างโมเดลของโบราณสถานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
6.  เผยแพรโ่ดยใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
3.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  เนื่องจากงานวิจัยประวัติโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้มีผู้ศึกษามาก่อนแล้ว แต่ยังขาดการรวบรวมให้
เป็นระเบียบ ความส าคัญของงานวิจัยช้ินนี้คือ  การรวบรวมเอาองค์
ความรู้ต่างๆ ของประวัติโบราณสถานในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อนแล้ว มาตรวจสอบความถูกต้อง
และรวบรวมไว้ในที่เดียวกันโดยมีการจัดระบบข้อมูลเพื่อสะดวกต่อ
การศึกษาเรียนรู้ โดยอุปกรณ์เครื่องมือในการเก็บรวบรวม คือ 

1. คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพการประมวลผลสามมิต ิ
2. กล้องถ่ายภาพ เพ่ือการเก็บภาพประกอบการวิจัย 
3. เครื่องมือวัดระยะ เพื่อการวัดขนาดเพื่อเก็บเป็นข้อมูลใช้ใน

การวิจัย 
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3.2 เขียนแบบโครงร่างสถาปัตยกรรมของโบราณสถาน 
       ส าหรับการขียนแบบโครงร่างก่อนท่ีจะน าได้ลงพื้นท่ีส ารวจระยะ
ที่ถูกต้องเครื่องที่ใช้ในการเขียนแบบโครงร่างประกอบด้วย กล้องวัด
ระยะ ตลับเมตร กระดาษเขียนแบบ ดินสอ เป็นต้น โดยมีขั้นตอน
ดังนี ้

1. ลงพื้นที่ ใช้ตลับเมตรวัดระยะต่างๆ ของโบราณสถานที่
สามารถวัดได้และใช้กล้องวัดระยะแบบเลเซอร์ 

2. ใช้ดินสอวาดแบบโครงร่างและเขียนขนาดของโบราณลงใน
กระดาษเขียนแบบ 

3. ท าเช่นเดียวกันกับโบราณอื่น ๆ 
4. ได้โครงร่างทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถาน 

 

3.3 ด้าเนินตรวจสอบวัดระยะและขนาดของโครงสร้างแบบไม่
สัมผัสโบราณสถาน 

การน าแบบโครงร่างที่ได้เขียนไว้น ามาใส่ขนาดที่ถูกต้อง โดยท า
การวัดขนาดของโบราณสถานประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ โปรแกรม 
AutoCAD 2010 เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เขียนรูปทรงของโบราณสถานด้วยโปรแกรม AutoCAD 
2010 แบบ 2 มิติ 

2. น าขนาดที่วัดได้จากแบบโครงร่างมาลงในแบบที่เขียนด้วย
โปรแกรม AutoCAD 2010 

3. ท าเช่นเดียวกันกับโบราณอื่น ๆ 
4. ได้แบบ 2 มิ ติ  ที่ เขียนด้ วยโปรแกรม AutoCAD 2010 

สถาปัตยกรรมของโบราณสถาน 
 

3.4 เขียนแบบแปลนของโบราณสถานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ท าการเขียนแบบ 2 มิติ โดยการน าข้อมูลจากการลงพื้นที่ใน

การวัดหาระยะ และขนาดต่างๆ ของโบราณสถาน มาเขียนไว้ใน
คอมพิวเตอร์ โดยน ามารวบรวมและวิเคราะห์ ตามสมมติฐานและ
น ามาเขียนเป็นแบบ 2 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรม 
AutoCAD 2010 ดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 พระปรางค์วัดบรมพุทธาราม 

 
3.5 สร้างตัวแบบของโบราณสถานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

หลังจากการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD 2010 ที่เป็น
แบบ 2 มิติ เพื่อท าเป็นแบบ 3 มิต มีขั้นตอนดังนี้  

1. โปรแกรม AutoCAD 2010 ที่เป็นแบบ 2 มิติ แล้วจะต้อง
น ามาขึ้นท าเป็นแบบ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรม 
3DsMAX 2009 จะได้โบราณสถานเป็นแบบภาพ 3 มิติ 

2. โปรแกรม 3DsMAX 2009 เมื่อขึ้นรูปเป็นโบราณสถานเป็น
แบบภาพ 3 มิติ  แล้วจึงน าภาพ 3 มิติ  ที่ ได้นั้นมาใช้โปรแกรม 
3DsMAX 2009 + Plug-in เพื่อสร้างเป็นภาพ 3 มิติ อีกครั้งหนึ่ง 

3. เมื่อสร้างภาพ 3 มิติ ที่ได้จากโปรแกรม 3DsMAX 2009 + 
Plug-in และจึงน าภาพที่ได้มาตกแต่งภาพ โดยใช้คอมพิวเตอร์โดย
การใช้โปรแกรม CorelDraw15 ดังภาพท่ี 2 

    

 
รูปที ่2 ภาพสามมติ ิ

3.6 เผยแพร่โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       เผยแพร่โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  Facebook.com 
บุญล้ า สุนทร เพจ Wat Baromphuttaram 

 
4. ผลการด้าเนินการวิจัย 

4.1 พระปรางค์ ปรางค์องค์ที่ 1 มีสภาพทรุดโทรมคงเหลือแค่ 3 
ช้ัน เท่านั้น คือ ช้ันฐานเขียง ช้ันฐานปัทม์และช้ันเท้าสิงห์ แต่ที่จะ
เห็นมากกว่า ปรางค์องค์ที่ 2 คือ จะมีราวระเบียงบนช้ันฐานปัทม์ 
จากข้อมูลที่ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูล ได้น ามาเขียนแบบ 2 มิติและ
สร้างโมเดล 3 มิติ  

รูปที่ 3 เป็นสภาพปัจจุบันของพระปรางค์วัดบรมพทุธาราม องค์
ที่ 1.2 และจากรูปที่ 3 น ามาเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม 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 สามารถท าเป็นภาพ 3 มิติ ดังรูปที่ 7 
รูปที่  7 ภาพ 3 มิติที่ เขียนด้วย AutoCAD หลังจากท าด้วย 

3DsMax ได้รูปท่ี 8 
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     รูปที่ 8 รูปทัศนียภาพท่ีเขียนด้วย 3DsMax  
 

          
 

 
 

รูปที่ 3 สภาพปัจจุบันของพระปรางค์วัดบรมพทุธาราม องค์ที่ 1.2 

 

รูปที ่4 ภาพ 2 มิติ ของผังพระปรางค์วัดบรมพุทธราม 

 

รูปที่ 5 ภาพ 2 มิติ พระปรางค์องค์ที่ 1 แบบไม่มีราวระเบียง 
 

 
 

รูปที่ 6 ภาพ 2 มิติ พระปรางค์องค์ที่ 2 มีราวระเบยีง 
 

 
รูปที่ 7 ภาพ 3 มิติที่เขียนด้วย AutoCAD  

 
 

รูปที่ 8 รูปทัศนียภาพท่ีเขียนด้วย 3DsMax  
 
     หลังจากท าทัศนีภาพด้วยโปรแกรม 3DsMax ได้ตกแต่งด้วย
โปรแกรม CorelDraw ไดรู้ปที่ 9 

 

 
 

รูปที่ 9 ทัศนียภาพท่ีตกแต่งด้วยโปรแกรม CorelDraw แล้ว 
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ส าหรับรูปที่ 10 เป็นการเปรียบเทยีบระหว่างภาพโบราณสถาน
ปัจจุบันและภาพจ าลองขึ้นใหม่ด้วยกระบวนการดังกล่าวมา 

 

 
 
รูปที่ 10 การเปรียบเทียบภาพพระปรางค์ปัจจุบันและภาพจ าลองใน
อดีต 

 
4.2 วิหาร ผู้วิจัยพบว่ายังคงมีโครงสร้างตัวอาคารหลงเหลือให้

เห็นถึงรูปแบบอาคารได้อย่างชัดเจน เว้นแต่โครงสร้างหลังช่วงบนที่
ไม่พบหลักฐานใดๆ จากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลน ามาเขียนแบบ 2 มิติ
และสร้างโมเดล 3 มิติ ดังนี ้

 

 
 

รูปที่ 11 พระวิหารภายในวัดบรมพุทธาราม ในปัจจุบัน 
 

 
รูปที่ 12 ผังพื้นพระวิหาร 

 

 

 

 

 
รูปที่ 13 รูปด้านซ้ายพระวิหาร 

 

รูปที่ 14 รูปด้านหน้าพระวิหาร 

 
รูปที่ 15 รูปด้านหลังพระวิหาร 
 

 
 

รูปที่ 16 ตัวแบบ 3 มิติ ของพระวหิาร 
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รูปที่ 17 ทัศนียภาพของพระวิหาร 

 

 
รูปที่ 18 ทัศนียภาพของพระวิหารหลังจากการตกแต่ง 

 

 
 
รูปที่ 19 การเปรียบเทียบภาพพระวิหารปัจจุบันกับภาพจ าลองใน
อดีต 

 
4.3 อุโบสถ ผู้วิจัยพบว่ายังคงมีโครงสร้างตัวอาคารหลงเหลือให้

เห็นถึงรูปแบบอาคารได้อย่างชัดเจน เว้นแต่โครงสร้างหลังช่วงบนที่ไม่
พบหลักฐานใด ๆ จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลน ามาเขียนแบบ 2 มิติ
และสร้างโมเดล 3 มิติ ดังน้ี 

 

 

 

 
 

รูปที่ 20 พระอุโบสถภายในวัดบรมพุทธาราม ในปัจจุบัน  
 

 
 

รูปที่ 21 ผังพื้นอุโบสถจากการเขยีนแบบ 
 

 
 

รูปที่ 22 รูปด้านซ้าย-ขวา อุโบสถจากการเขียนแบบ 
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รูปที่ 23 รูปด้านหน้า-หลัง อุโบสถจากการเขียนแบบ 
 

 
 

รูปที่ 24 รูปแสดงทัศนียภาพจากอุโบสถการเขียนแบบ 3 มิต ิ
 

 
 

รูปที่ 25 ทัศนียภาพอุโบสถจากการเขียนแบบ 3 มิต ิ
 

 
 
รูปที่ 26 การเปรียบเทียบภาพอุโบสถวัดบรมพุทธารามปัจจุบันและ 
ภาพจ าลองในอดีต 

 

 

 
 

รูปที่ 27 การเปรียบเทียบภาพวัดบรมพุทธารามปัจจุบันและภาพ
จ าลองในอดีต 

 
4.4 เผยแพร่โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส าหรับในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางเว็บไซด์ Facebook.com บุญล้ า สุนทร
เพจ Wat Baromphuttaram 
 

 
 
รูปที่ 28 ทัศนียภาพของวัดบรมพุทธารามจากการเขียนแบบ 3 มิติ      
ทางเว็บไซด์ 

 
5. อภิปรายผล 

จากวัตถุประสงค์    
 1. ศึกษาโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กรณีศึกษา วัดบรมพุทธาราม  
 ในการด าเนินการศึกษาข้อมูลทางด้านเอกสารเกี่ยวกับโบราณ 

สถานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่
จังหวัดมีข้อมูลที่น้อยมาก ต้องศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

 2. ใช้โปรแกรมในการสร้างแบบจ าลอง 2 มิติและ 3 มิติ โดยใช้
คอมพิวเตอร์ มีกระบวนการสร้างแบบดังนี้ 

  2.1 ศึกษาสถาปัตยกรรมของโบราณสถาน 
 2.2 เขียนโครงร่างสถาปัตยกรรมของโบราณสถาน 
 2.3 ตรวจสอบวัดระยะและขนาดของโครงสร้างแบบไม่

สัมผัสโบราณสถาน 
 2.4 เขียนแบบแปลนของโบราณสถานด้วยโปรแกรม Auto 

CAD 2 มิติ และ 3 มิติ 
 2.5 สร้างโมเดลของโบราณสถานด้วยโปรแกรม 3DsMax 
 2.6 สร้างทัศนียภาพของโบราณสถานด้วยโปรแกรม Corel 

Draw 
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6. สรุปผลการวิจัย 
จากการที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการสามารถผลได้ดังนี้  
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
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การเตรียมและศึกษาลกัษณะเฉพาะของฟิลม์บางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ส าหรับชั้นเคลอืบสวยงาม 
Preparation and Characterization of ZrN Thin Film for Decorative Coating 
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บทคัดย่อ 

ฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ (ZrN) โครงสร้างนาโนถูกเคลือบบนแผ่นซิลิคอนและสเตนเลสที่ใช้เป็นวัสดุรองรับด้วยวิธีรีแอคตีฟ   
ดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง เพื่อศึกษาผลของเวลาการเคลือบ ในช่วง 30 – 150 นาที ที่มีต่อโครงสร้างและสีของฟิล์ม โดยฟิล์มทั้งหมดถูกน าไป
ศึกษาลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างผลึกวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) ความหนา โครงสร้างจุลภาค
และลักษณะพื้นผิวศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM) และ กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM) องค์ประกอบ 
ทางเคมีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์ (EDS) สีของฟิล์มวัดด้วยเครื่องคัลเลอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ผลการศึกษา
พบว่าฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึกแบบเฟซเซนต์เตอร์คิว (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 ตามล าดับ ส าหรับสีของฟิล์มบางที่เคลือบได้เมื่อวัดสีด้วยระบบ  
CIE L*a*b* พบว่ามีค่าใกล้เคียงกับสีของทองค า 24K เหมาะส าหรับงานเคลือบสวยงาม 
 

ค าส าคัญ: 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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1. บทน า 
 นวัตกรรมด้านวัสดุอย่างหนึ่งในปัจจุบันคือการปรับปรุงสมบัติ
เชิงผิวของวัสดุให้มีสมบัติตามที่ต้องการ ทั้งนี้แนวทางหนึ่งที่ได้รับ
ความสนใจอย่างมากทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและนักวิจัยคือ    
การเคลือบสารที่เหมาะสมบนผิววัสดุในลักษณะฟิล์มบางด้วย
เทคนิคการเคลือบในสุญญากาศ (vacuum coating technique) 
โดยเฉพาะการเคลือบด้วยวิธี PVD (Physical Vapor Deposition) 
ซึ่งเป็นวิธีเคลือบที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ส าคัญการเคลือบวิธีนี้ไม่ใช้
สารเคมีในกระบวนการเคลือบจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 
 ช่วงที่ผ่านมาภาคอุสาหกรรมและนักวิจัยสนใจฟิล์มบางไนไตรด์
ของธาตุทรานซิชันชนิดต่าง ๆ เนื่องจากมีสมบัติที่ดีหลายด้าน ทั้งนี้
เซอร์โคเนียมไนไตรด์ (ZrN) เป็นฟิล์มบางชนิดหนึ่งทีน่่าสนใจเพราะ
มีสมบัติเด่นหลายด้าน เช่น มีความแข็งสูงประมาณ 23.5 GPa มี
การสะท้อนแสงในช่วงอินฟราเรดสูงถึง 80% มีค่าสภาพต้านทาน
ไฟฟ้าต่ าประมาณ 13.6   cm มีเสถียรภาพทางความร้อน [1] 
และทนการกัดกร่อนได้ดี [2] ที่ส าคัญมีสีทองเหมาะส าหรับใช้กับ
งานเคลือบสวยงาม (decorative coating) [3] แต่เซอร์โคเนียม
เป็นธาตุที่มีจุดหลอมเหลวสูง (ประมาณ 2980 OC) และไวปฏิกิริยา
จึงยากต่อการเคลือบฟิล์มเซอร์โคเนียมไนไตรด์ด้วยวิธีปกติ 
 การเตรียมฟิล์มเซอร์โคเนียมไนไตรด์ท าได้หลายวิธีแต่ทีน่ิยมคือ
วิธีรีแอคตีฟดีซีสปัตเตอริงเนื่องจากสามารถเตรียมได้ที่อุณหภูมิห้อง 
อีกทั้งไอออนปริมาณมากที่เกิดขึ้นในกระบวนการซึ่งระดมยิงไปยัง
ช้ันฟิล์มบนวัสดุรองรับยังช่วยปรับโครงสร้างผลึกของฟิล์มด้วย [4] 
นอกจากนี้การปรับโครงสร้างฟิล์มยังท าได้ง่ายโดยการปรับเงื่อนไข
การเคลือบ เช่น ความดัน อัตราไหลแก๊ส ก าลังสปัตเตอริง ศักย์
ไบแอส ท าให้สามารถขยายขนาดสู่ระดับอุตสาหกรรมได้ไม่ยุ่งยาก 
 ทั้งนี้โดยทั่วไปโครงสร้างและสมบัติของฟิล์มบางที่เตรียมด้วย 
วิธีรีแอคตีฟดีซีสปัตเตอริงจะขึ้นกับเง่ือนไขการเคลือบ [5] ท าให้
การศึกษาผลของเง่ือนไขการเคลือบด้วยวิธีนี้จึงยังส าคัญและ
จ าเป็นต้องศึกษาต่อไป บทความวิจัยนี้เป็นการรายงานผลการ
เตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์
จากวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง เมื่อแปรค่าเวลาเคลือบ 
ฟิล์มทั้งหมดถูกน าไปวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค GI-XRD 
ความหนา ลักษณะพื้นผิว โครงสร้างจุลภาคศึกษาด้วยเทคนิค  
FS-SEM และ AFM ส าหรับองค์ประกอบทางเคมีวิเคราะห์ด้วย
เทคนิค EDS และสุดท้ายวัดสีของฟิล์มด้วยเครื่องคัลเลอร์สเปคโตร
โฟโตมิเตอร์ ผลการศึกษานี้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ส าหรับการวิจัยด้านการเคลือบสวยงามต่อไป 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 การเตรียมฟิล์มบาง 
 งานวิจัยนี้เตรียมฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ด้วยวิธีรีแอคตีฟ
ดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงจากเครื่องเคลือบในสุญญากาศ (รูปที่ 1) 
ซึ่งติดตั้งเป้าเซอร์โคเนียม (99.97%) แบบแผ่นกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5.0 cm หนา 3.0 mm ที่แคโทด พร้อมภาคจ่ายไฟฟ้า 
แรงสูงกระแสตรง (3A, 1000 V) ระบบเครื่องสูบสุญญากาศ

ประกอบด้วยเครื่องสูบแบบแพร่ไอโดยมีเครื่องสูบกลโรตารีเป็น
เครื่องสูบท้าย การวัดความดันในห้องเคลือบใช้มาตรวัดความดัน
ชนิด Compact Full Range Gauge ของ PFEIFFER รุ่น PKR251 
โดยใช้ส่วนควบคุมและแสดงผลของ PFEIFFER รุ่น TPG262 ใน
การเคลือบฟิล์มใช้แก๊ส 2 ชนิดได้แก่แก๊สอาร์กอน (99.999%) เป็น
แก๊สสปัตเตอร์ และแก๊สไนโตรเจน (99.995%) เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา 
โดยควบคุมการจ่ายแก๊สผ่านเครื่องควบคุมอัตราไหลมวลแก๊สของ 
MKS รุ่น type247D  
 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 ไดอะแกรม พลาสมาและลักษณะของเครื่องเคลือบ 
 

 ขั้นตอนการเคลือบฟิล์มเริ่มจากน าวัสดุรองรับเข้าห้องเคลือบ 
โดยจัดวางให้ห่างจากหน้าเป้าสารเคลือบ 12.0 cm จากนั้นลด
ความดันในห้องเคลือบจนได้ความดันพื้นเท่ากับ 5.0x10-5 mbar 
แล้วจ่ายแก๊สที่ใช้เคลือบโดยก าหนดให้อัตราไหลแก๊สอาร์กอนและ
แก๊สไนโตรเจนเท่ากับ 20.0 sccm และ 1.5 sccm ตามล าดับ  
โดยคุมความดันรวมขณะเคลือบให้คงที่เท่ากับ 6.0x10-3 mbar 
ฟิล์มแต่ละชุดใช้ก าลังสปัตเตอริง (ผลคูณของศักย์ไฟฟ้าและกระแส
ของแคโทด) ให้คงที่ ส าหรับเงื่อนไขที่เป็นตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ เวลาการเคลือบ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 30, 60, 90, 120, 150 min 
ตามล าดับ ส าหรับเงื่อนไขการเคลือบฟิล์มทั้งหมดสรุปดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 เงื่อนไขการเคลือบฟลิม์บางเซอร์โคเนียมไนไตรด ์
พารามิเตอร์การเคลือบ รายละเอียด 

เป้าสารเคลือบ Zr (99.97%) 
อุณหภูมิวสัดรุองรับ อุณหภูมหิ้อง 
ระยะจากเป้าถึงวัสดุรองรับ 12.0 cm 
ความดันพื้น  5.0x10-5 mbar 
ความดันรวมขณะเคลือบ  6.0x10-3 mbar 
ก าลังสปัตเตอริง  85 W 
อัตราการไหลแก๊สอาร์กอน 20 sccm 
อัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน 1.5 sccm 
เวลาเคลือบ 30, 60, 90, 120, 150 min 
 
2.2 การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง 
 ฟิล์มทั้งหมดที่ได้น าไปศึกษาลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิคต่าง ๆ 
ดังนี้ (1) โครงสร้างผลึกศึกษาด้วยเครื่อง X-ray Diffractometer 
ของ Bruker รุ่น D8 ตรวจวัดแบบ 2-scan ด้วยมุมตกกระทบ
เฉียงเท่ากับ 2O (2) ขนาดผลึก ค านวณจากรูปแบบการเลี้ยวเบน
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 
รุ่น Nanoscope IV  (4) องค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มศึกษา 
ด้ วย เทคนิ ค  EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) 
ของ EDAX ซึ่ งต่ อพ่ วงกับ เครื่อ ง SEM ของ LEO รุ่น1450VP  
(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 
มีการสะท้อนแสงดี สีเหลืองทองและมีความสว่างที่แตกต่างกัน 
ตามเวลาที่เคลือบ ดังแสดงในรูปที่ 2 ส าหรับค่าอัตราเคลือบของ
ฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ เมื่อแปรค่าเวลาเคลือบ (ค านวณจาก
ความหนาของฟิล์มหารด้วยเวลาเคลือบ) พบว่ามีค่าค่อนข้างคงที่อยู่
ในช่วง 4.4 – 4.9 nm/min แสดงให้เห็นว่าอัตราการสปัตเตอร์ของ
เป้าเซอร์โคเนียมออกมารวมกับไนโตรเจนแล้วฟอร์มตัวเป็นอะตอม
ของเซอร์โคเนียมไนไตรด์ (ZrN) มีค่าคงท่ีไม่ขึ้นกับเวลาการเคลือบ 

 
 

รูปที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของฟิล์มบางเซอรโ์คเนียมไนไตรด ์
ที่เตรียมไดเ้มื่อแปรค่าเวลาเคลือบ 

 
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
การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบเซอร์โคเนียมไนไตรด์    
ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 78-1420 ซึ่งมีโครงสร้างผลึกแบบ  
เฟซเซนเตอร์คิวบิค (fcc) ระนาบ (111), (200), (220), (311) และ 
(222) ทั้งนี้ฟิล์มที่ได้มีสีทองทุกเง่ือนไขการเคลือบสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Benia et al. [6] และ Lamni et al. [7] ซึ่งพบว่า
ฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่มีสีเหลืองทองต้องมีองค์ประกอบ
ทางเคมีแบบ stoichiometric และมีระนาบ (200) ในโครงสร้าง
ผลึกของฟิล์ม 
 ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้พบว่าเมื่อเวลาเคลือบเพิ่มขึ้น ความเข้มของ
รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้นทุกระนาบ 
เนื่องจากเมื่อใช้เวลาการเคลือบนานขึ้นอะตอมสารเคลือบ (ZrN)  
ที่ได้จะวิ่งเข้าชนวัสดุรองรับอย่างต่อเนื่องซึ่งจะท าให้เกิดความร้อน
สะสมที่ฟิล์มซึ่งก าลังก่อตัว ส่งผลให้ฟิล์มที่ได้มีโครงสร้างผลึกดีขึ้น 
ซึ่งพิจารณาจากความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่สูงข้ึน
ตามเวลาการเคลือบ โดยเรียกความร้อนที่เกิดขึ้นลักษณะนี้ว่า 
“plasma heating effect” ซึ่งมีผลคล้าย กับการให้ความร้อน
โดยตรงแก่ฟิล์มบางขณะเคลือบด้วยวิธีต่าง ๆ [4,8] 
 ส าหรับขนาดผลึกของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่เคลือบได้
จากสมการของ Scherrer ซึ่งพิจารณาจากทุกระนาบ เมื่อเวลาการ
เคลือบเพิ่มขึ้น พบว่าฟิล์มทีเ่ตรียมได้มีโครงสร้างผลึกในระดับนาโน
โดยขนาดผลึกมีค่าอยู่ในช่วง 9.6-16.3 nm และมีค่าคงที่แลตทิช
อยู่ในช่วง 4.592-4.621 Å ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งมีค่าใกล้เคียง
กับค่ าคงที่ แลตทิ ชของสารประกอบ เซอร์ โค เนี ยมไนไตรด์ 
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.585 Å ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขท่ี 78-1420  

30 min   60 min  90 min 120 min   150 min 
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รูปที่ 3 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ทีเ่ตรียมได้เมื่อแปรค่าเวลาเคลือบ 
 

ตารางที่ 2 ค่าคงท่ีแลตทิซและขนาดผลึกของฟิล์มบางเซอรโ์คเนียมไนไตรด์ทีเ่ตรียมได้เมื่อแปรค่าเวลาเคลือบ 
เวลาเคลือบ 

(นาที) 
ค่าคงท่ีแลตทิซ (Å) ขนาดผลึก (nm) 

ZrN(111) ZrN(200) ZrN(220) ZrN(311) ZrN(222) ZrN (111) ZrN (200) ZrN(220) ZrN (311) ZrN (222) 
30 4.596 4.594 4.596 4.592 4.595 15.97 14.54 11.28 10.62 10.84 
60 4.603 4.607 4.602 4.596 4.594 14.56 15.33 11.71 10.28 11.35 
90 4.613 4.615 4.609 4.602 4.601 16.27 14.05 11.86 9.65 10.05 
120 4.621 4.617 4.615 4.605 4.608 15.96 15.90 12.52 9.74 10.83 
150 4.615 4.616 4.611 4.604 4.602 15.96 15.61 11.56 9.55 11.08 

 

3.3 ลักษณะพ้ืนผิว โครงสร้างจุลภาคและความหนาฟิล์ม 
 รูปที่ 4 แสดงลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์
จากการศึกษาด้วยเทคนิค AFM พบว่าลักษณะพื้นผิวของฟิล์มที่ได้
เปลี่ยนไปตามเวลาใช้เคลือบ โดยที่ เวลาเคลือบเท่ากับ 30 นาที 
สารเคลือบที่ฟอร์มตัวเป็นช้ันฟิล์มบนผิวหน้าของวัสดุรองรับมี
ลักษณะเป็นเม็ดกลมเลก็กระจายตัวสม่ าเสมอท าให้ผวิหน้าของฟิล์ม
มีความเรียบสูง มีค่าความหยาบผิว (Rrms) เพียง 0.41 nm และ 
เมื่อใช้เวลาเคลือบเพิ่มเป็น 90 และ 150 นาที พบว่าสารเคลือบเริ่ม
รวมตัวกันโตขึ้นมีจากเกิดความร้อนสะสมที่ช้ันฟิล์มที่ก าลังโตขึ้น
เนื่องจากการวิ่งชนในลักษณะการระดมยิงของอะตอมสารเคลือบ
[4] ซึ่งส่งผลให้ผิวหน้าของฟิล์มมี ลักษณะคล้ายภูเขา (แหลมสูง) 

และหุบเขา (ร่องลึก) กระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณผิวหน้าของฟิล์มท า
ให้ความหยาบผิวมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 0.72 nm และ 0.85 nm  
 รูปที่ 5 แสดงโครงสร้างจุลภาคและภาคตัดขวางจากการศึกษา
ด้วยเทคนิค FE-SEM พบว่าผิวหน้าฟิล์มทั้งหมดมีลักษณะราบเรียบ
เกรนของฟิล์มใหญ่ขึ้นเล็กน้อย สอดคล้องกับผลจากเทคนิค AFM 
จากภาพตัดขวางพบว่าฟิล์มที่ได้มีโครงสร้างแบบคอลัมนาร์โดย
ฟิล์มที่ได้มีลักษณะแน่นทึบและไม่พบช่องว่างภายในเนื้อฟิล์ม  
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลของเวลาเคลือบต่อความหนาฟิล์มพบว่า
ฟิล์มมีความหนาเพิ่มขึ้นตามเวลาเคลือบที่เพ่ิมขึ้น โดยเมื่อเพิ่มเวลา
เคลือบจาก 30 นาที เป็น 150 นาที ความหนาของฟิล์มมีค่าเพิ่มขึ้น
จาก 138 nm เป็น 653 nm ตามล าดับ ดังแสงในตารางที่ 3 
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 (ก) (ข) (ค) 
 

รูปที่ 4 ตัวอย่างภาพลักษณะพื้นผวิจากเทคนิค AFM ของฟิล์มบางเซอร์โคเนยีมไนไตรด์ทีเ่ตรียมได้เมือ่แปรเวลาเคลือบ   
(ก) 30 นาที  (ข) 90 นาที  (ค) 150 นาที  

 

 
 

 (ก) (ข) (ค) 
 

รูปที่ 5 ตัวอย่างภาพโครงสร้างจลุภาคและภาคตัดขวางจากเทคนิค FE-SEM ของฟิล์มบางเซอร์โคเนยีมไนไตรด์ทีเ่ตรียมได้เมื่อแปรเวลาเคลือบ  
(ก) 30 นาที  (ข) 90 นาที  (ค) 150 นาที  
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ตารางที่ 3 ความหนา อัตราเคลือบ ความหยาบผิวและองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มบางเซอรโ์คเนียมไนไตรด์ทีไ่ดเ้มื่อแปรคา่เวลาเคลอืบ 
เวลาเคลือบ 

(นาที) 
ความหนา 

(nm) 
อัตราเคลือบ 

(nm) 
ความหยาบผิว (nm) องค์ประกอบทางเคมี (%at) 

Zr:N 
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 

 

 
 
รูปที่ 6 องค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มบางเซอรโ์คเนียมไนไตรด ์

ทีเ่ตรียมไดเ้มื่อแปรเวลาเคลือบ 
 
3.4 องค์ประกอบทางเคมีและสีของฟิล์ม 
 ส าหรับองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์
จากการวิเคราะห์เทคนิค EDS พบว่าฟิล์มที่ได้มีเซอร์โคเนียมและ
ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนท่ีต่างกันแปรตามเวลาเคลือบ 
(รูปที่ 6) โดยปริมาณเซอร์โคเนียมจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาเคลือบ
จาก 4.14% เป็น 49.9% ขณะที่ปริมาณไนโตรจนลดลงจาก 
58.6% เป็น 50.1% และยังพบว่าอัตราส่วนของเซอร์โคเนียมต่อ
ไนโตรเจน (Zr/N) มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 0.71 เป็น 1.00 ตามเวลา
เคลือบ โดยฟิล์มที่ใช้เวลาเคลือบมากกว่า 90 นาที พบว่าอัตราส่วน
ของ Zr/N จะมีค่าเพิ่มสูงขึ้นเข้าใกล้หนึ่ง (ประมาณ 0.91 - 1.00) 
แสดงให้เห็นว่าฟิล์มที่ได้เป็นแบบ stoichiometric สอดคล้องกับ
งานวจิัยของ Mahshad และคณะ [5]  
 รูปที่ 7 แสดงค่าสีของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่เคลือบได้
จากการวัดด้วยเครื่องคัลเลอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ตามระบบ  
CIE L*a*b*  โดย ค่า L* บอกถึงความสว่าง มีค่าตั้งแต่ 0-100  
ส่วนค่า a* บอกสีจากสีเขียว (-a*)  ถึงสีแดง (+a*)  และสุดท้าย 
ค่า b* บอกสีจากสีน้ าเงิน (-b*) ถึงสีเหลือง (+b*) งานวิจัยนี้พบว่า
ค่า L*a*b* ของฟิล์มที่ได้แปรตามค่าเวลาเคลือบ โดยฟิล์มที่เตรียม
ได้เมื่อใช้เวลาเคลือบต่ า (30 นาที) ค่า L* มีค่าเท่ากับ 67.33 และ

เพิ่มเป็น 77.16 เมื่อเวลาเคลือบเพิ่มเป็น 150 นาที แสดงว่าฟิล์มมี
ความสว่างมากขึ้น ท านองเดียวกับค่า a* และ b* ซึ่งพบว่าที่เวลา
เคลือบต่ า ค่า a* เท่ากับ 2.93 ส่วน b* เท่ากับ 35.61 และ ค่า a* 
มีค่าเท่ากับ 4.31 ขณะที่ ค่า b* มีค่าเท่ากับ 26.74 เมื่อเวลา
เคลือบเพิ่มเป็น 150 นาที  จากรูปที่  7 พบว่าเมื่อเวลาเคลือบ
เพิ่มขึ้นสีของฟิล์มที่ได้มีค่าใกล้เคียงสีของทอง 24K (L* = 79.80, 
a* = 7.83, b* = 27.93) [9] หากพิจารณาองค์ประกอบทางเคมี
กับสีของฟิล์มที่ได้ พบว่าฟิล์มชุดที่เคลือบด้วยเวลาเคลือบในช่วง 
90 นาที จนถึง 150 นาที ซึ่งมีสีทองที่ใกล้เคียงทอง 24K จะมี
อัตราส่วนของ Zr/N ใกล้เคียงกันคือประมาณ 0.91-1.00 แสดงว่า
ฟิล์มที่ได้เป็นแบบ stoichiometric จะให้สีเหลืองทองใกล้เคียง 
สีของทอง 24K 
 

 
 

รูปที ่7 เปรียบเทียบค่าสีในระบบ CIE L*a*b*  ของฟิล์มบาง
เซอร์โคเนียมไนไตรด์ทีเ่คลือบได้กบัทอง 24K 

 
4. สรุป 
 งานวิจัยนี้สามารถเคลือบฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ด้วย 
วิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงซึ่งมีสีทองที่สวยงามได้ส าเร็จ 
โดยฟิล์มบางที่เคลือบได้มีความหนาในช่วง 138-653 nm และ   
มีขนาดผลึกในช่วง 9.6-16.3 nm ฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่
ได้มีโครงสร้างผลึกแบบเฟซเซนต์เตอร์คิว (fcc) ระนาบ (111), 
(200), (220), (311) และ (222) และมีโครงสร้างผลึกในระดับนาโน
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โดยขนาดผลึกมีค่าอยู่ในช่วง 9.6-16.3 nm ส่วนค่าคงที่แลตทิซ 
ของฟิล์มมีค่าในช่วง 4.592-4.621 Å ทั้งนี้ฟิล์มที่เคลือบได้ทั้งหมดมี
เซอร์โคเนียมและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในอัตราส่วนต่าง ๆ 
แปรตามเวลาการเคลือบ เมื่อวัดสีของฟิล์มที่เตรียมได้ทั้งหมดตาม
ระบบ CIE L*a*b* พบว่าฟิล์มที่ใช้เวลาเคลือบมากกว่า 90 นาที 
จะมีค่าสีใกล้เคียงกับสีของทองค า 24K โดยมีระนาบ (200) เป็น 
preferred orientation และมีองค์ประกอบทางเคมี เป็นแบบ 
stoichiometric (อัตราส่วน Zr/N ประมาณ 1) 
 อย่างไรก็ดีผลการวิจัยครั้งนี้ยังอยู่ในระดับห้องปฏิบัติการวิจัย 
ทั้งนี้ควรวิจัยในเชิงลึกท้ังในประเด็นผลของเงื่อนไขการเคลือบอื่น ๆ
ที่มีต่อโครงสร้างของฟิล์มที่ได้เพิ่มเติม เช่น อัตราส่วนของแก๊สที่ใช้
ในการเคลือบ การให้ความร้อนขณะเคลือบหรอืภายหลังการเคลอืบ 
การไบแอส ความดันพื้น ความดันร่วมขณะเคลือบ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังควรศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของฟิล์มที่เตรียมได้เพิ่มเติม 
เช่น ความแข็ง สมบัติด้านไทรโบโลยี ตลอดจนความสามารถในดา้น
การต้านทานการขูดขีด ขัดสี กัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชัน และ
เพื่อการประยุกต์ใช้จริงทางอุตสาหกรรมควรศึกษาวิจัยและพัฒนา
ในส่วนของเทคนิคการเคลือบฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์บน
ช้ินงานหรือผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น พลาสติก เหล็ก สเตนเลส 
รวมถึงช้ินงานที่มีรูปทรงสามมิติ ตลอดจนการน าไปทดสอบการใช้
งานจริงต่อไป 
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การพัฒนารูปแบบกลไกของแหวนกลจังหวัดจันทบุรี 
Model Development of Chanthaburi Puzzle Rings 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบกลไกของแหวนกลจังหวัดจันทบุรี ให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ โดยผู้วิจัยได้
ทดลองสร้างแบบร่างของกลไกแหวนกลจังหวัดจันทบุรีรูปแบบใหม่ 3 แบบโดยยังคงเสน่ห์และเอกลักษณ์ดั้งเดิมของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีไว้ 
โดยผลการวิจัยพบว่ากลไกของแหวนกลนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 คู่ โดยมีกลไก 1 คู่หลักที่ถือเป็นแก่นหลักของกลไกคือวงแหวนคู่กลางที่
ประกบกันเป็นลักษณะของเลข 8 โดยผู้วิจัยได้ท าการปรับรูปแบบของวงแหวนคู่นอกจากเดิมที่มีลักษณะโค้งเป็นลักษณะพาราโบลาให้
กลายเป็นเส้นตรง ท าให้สามารถพลิกแพลงให้เกิดรูปแบบใหม่ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม 1 รูปแบบ โดยการสลับด้านของวงแหวนเส้นตรงคู่นอกให้
สลับกันแล้วจึงประกอบกลไกตามเดิม นอกจากนี้ในกระบวนการขึ้นรูปกลไกยังสามารถท าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม และเมื่ อเติมส่วนประกอบที่เป็น
หน้าแหวนเข้าไปเพิ่มแล้วพบว่าสามารถท าให้ผู้ใช้งานแหวนกลสามารถเข้าใจและประกอบกลไกของแหวนกลได้ง่ายขึ้นและสามารถเพิ่มรูปแบบ
ของแหวนกลให้มีลักษณะที่แตกต่างจากแหวนกลจังหวัดจันทบุรีรูปแบบดั้งเดิมได้โดยยังสามารถคงเสน่ห์และเอกลักษณ์ของแหวนกลที่เมื่อถอด
แยกแหวนกลออกจากกันจะพบว่า วงแหวนทั้งหมดยังคงคล้องกันอยู่ 
 
ค าส าคัญ: 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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1. บทน า 
 แหวนกลจังหวัดจันทบุรีเป็นเครื่องประดับที่เกิดจากภูมิปัญญา
ของชาวจันทบุรีและสามารถหาซื้อได้เฉพาะจังหวัดจันทบุรีเพียง
จังหวัดเดียวเท่านั้น ลักษณะเด่นของแหวนกลจังหวัดจันทบุรี คือ
แหวนที่เกิดจากการขัดซ้อนกันของวงแหวน 4 หรือ 8 วง จนเกิด
เป็นแหวนที่สมบูรณ์ เมื่อถอดแยกแหวนกลออกจากกันจะพบว่า วง
แหวนทั้งหมดยังคงคล้องกันอยู่ และมีลักษณะที่เด่นแตกต่างจาก
แหวนกลที่อื่นๆคือแหวนกลจังหวัดจันทบุรีจะมีหน้าแหวนเป็นรูป
สัตว์หรือลวดลายอื่นๆ แหวนกลจังหวัดจันทบุรีประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรก
โดยนายหยี เจียระไน อดีตช่างทองชาวจันทบุรีที่ได้ประดิษฐ์คิดค้น
รูปแบบแหวนกลที่มีความแปลกใหม่คือ ตกแต่งหน้าแหวนด้วยรูปปู
หลังจากที่เคยเห็นรูปแบบแหวนของฝรั่งเมื่อครั้งประกอบอาชีพ
ช่างทองที่กรุงเทพมหานคร ด้วยความแปลกใหม่ของหน้าแหวนรูป
ปูนี้ จึงเป็นจุดก าเนิดแหวนกลจังหวัดจันทบุรี [1] ต่อมานายสายัณห์ 
ภูมิภักดิ์ ซึ่งมีความสนใจในการท าแหวนกลจังหวัดจันทบุรีได้มาฝาก
ตัวเป็นลูกมือของนายหยี ด้วยความขยันและสนใจประกอบกับ
พื้นฐานความสามารถด้านช่างทองที่สั่งสมมาเป็นเวลานานของนาย
สายัณห์ จึงท าให้นายสายัณห์เข้าใจกระบวนการในการท าแหวนกล
จังหวัดจันทบุรีจนสามารถต่อยอดเป็นแหวนแบบอื่นๆ อีกหลาย
แบบ ในเวลาต่อมานายสายัณห์ก็แยกตัวจากนายหยีมาเปิดร้านรับ
ท าแหวนกลของตนเองและได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าแหวนกล
จังหวัดจันทบุรีให้กับสมาชิกในครอบครัว อย่างไรก็ตาม เทคนิคการ
ท าแหวนกลจังหวัดจันทบุรีถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่เป็นความลับของ
ครอบครัว การสืบทอดจึงเป็นเพียงภายในครอบครัวเท่าน้ันจึงท าให้
ปัจจุบันเหลือช่างที่รับท าแหวนกลในจังหวัดจันทบุรี เพียง 2 
ครอบครัวคือ 1) ครอบครัวของคุณชูเกียรติ เนียมทอง ซึ่งรับท างาน
แหวนกลจากลูกค้าผู้สวมใส่โดยตรง และ 2) ครอบครัวของคุณ
มณฑา ภูมิภักดิ์ ช่างท าแหวนกลจังหวัดจันทบุรี และเป็นเจ้าของ
ร้านจ าหน่ายแหวนกลจากข้อมูลดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง
อย่างยิ่งส าหรับเทคนิคและภูมิปัญญาการท าแหวนกลจังหวัด
จันทบุรีที่อาจเลือนหายไปหากไร้ผู้สืบทอด 
 แหวนกลมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ศตวรรษที่15 ด้วยการสร้าง
กลไกของแหวน 2 วงขัดกันอย่างง่าย และพัฒนาความเป็นกลไก
ด้วยวงแหวน 3 วง และ 4 วง จนถึงปัจจุบันคือ 12 วง [2] แต่เดิม
ช่างฝีมือออกแบบแหวนกลด้วยหลักความเช่ือทางศาสนาและ
พิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้สวมใส่ชาวคริสต์นิยมใช้แหวนกลในพิธี
แต่งงาน ด้วยรูปแบบการท าแหวนสองวงเกี่ยวกัน และฝังตุ๊กตารูป
โครงกระดูกลงในบริเวณหัวแหวนเพื่อแสดงถึงค ามั่นสัญญาของบ่าว
สาวว่าจะรักและซื่อสัตย์ต่อคู่แต่งงานของตนตราบจนวันสุดท้าย
ของชีวิต ต่อมาแหวนกลพัฒนาไปในหลากหลายรูปแบบเนื่องด้วย
อิทธิพลของความแตกต่างกันด้านเผ่าพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ สังคม
วัฒนธรรม ดังเช่น การสลักข้อความภายในขอบแหวนเพื่อการ
สื่อสาร เป็นต้น [3-6] ส าหรับรากฐานของกลไกของแหวนกล
จังหวัดจันทบุรีนั้นสันนิษฐานได้ว่ามาจากกลไกของแหวนกลของ
ประเทศตุรกี [7] ซึ่งมีลักษณะกลไกที่เหมือนกันโดยมีต านานเล่าว่า 

ขุนนางตุรกีท่านหนึ่งต้องการทดสอบความซื่อสัตย์ของภรรยาที่มีต่อ
ตนเองในขณะที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่หลายวัน
โดยว่าจ้างช่างท าแหวนกลให้ภรรยาสวมในช่วงเวลาที่ตนเองไม่อยู่ 
โดยไม่ได้สอนวิธีการถอดประกอบกลไกให้กับภรรยา หากภรรยา
ถอดแหวนออกจากนิ้ว วงแหวนก็จะหลุดออกจากกัน [8] ลักษณะ
ของแหวนกลของประเทศตุรกีนั้นมีลักษณะกลไกที่เมือนกันกับ
กลไกของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีแต่แตกต่างกันที่ลักษณะของ
แหวนกลตุรกีนั้นเมื่อประกอบตัวแหวนแล้ววงแหวนแต่ละวงจะ
แนบสนิทติดกันไม่มีช่องว่างระหว่างวงแหวนแต่ละวงและในส่วน
ของหน้าแหวนจะไม่มีการตกแต่งหน้าแหวนมากนักเนื่องจาก
ลักษณะกลไกของแหวนเองที่ไม่มีช่องว่างระหว่างวงแหวน ซึ่ง
แตกต่างกับลักษณะของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีที่เมื่อประกอบ 
วงแหวนเข้าด้วยกันแล้วจะพบว่าบริเวณก้านแหวนจะแนบสนิทกัน
แต่บริเวณกลไกทางด้านบนจะพบว่ามีระยะห่างระหว่างวงแหวนแต่
ละวงอย่างชัดเจนแสดงดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่1 ลักษณะกลไกแหวนกลประเทศตุรกี และแหวนกลจังหวัด

จันทบุร ี
 
 นอกจากลักษณะของกลไกที่ดูแตกต่างกันแล้วสิ่งที่แหวนกล
จังหวัดจันทบุรีมีความแตกต่างจากแหวนกลประเทศตุรกีคือส่วน
ของหัวแหวนหรือหน้าแหวนที่แหวนกลจังหวัดจันทบุรีจะมีส่วนที่
เป็นหัวแหวนที่เป็นรูปร่างต่างๆโดยรูปแบบดั้งเดิมของแหวนกล
จังหวัดจันทบุรีจะมีหน้าแหวนเป็นรูปปู หรือปลา แต่ในปัจจุบันได้มี
การพัฒนาให้มีหน้าแหวนเป็นรูปแบบต่างๆเช่น สัตว์ประจ าราศี 
และในปัจจุบันมีการพัฒนาให้ มีดีไซน์หน้าแหวนใหม่เป็น ช่ือ-
นามสกุล ของผู้สั่งผลิต [9] แม้ว่าแหวนกลจังหวัดจันทบุรีจะมีการ
พัฒนารูปแบบหน้าแหวนที่มีรูปแบบใหม่แตกต่างจากในสมัยของ
นายหยี แต่สิ่งที่พบคือ กลไกและรูปแบบของแหวนกลยังคงเดิมคือ
เมื่อประกอบวงแหวนแต่ละวงเข้าด้วยกัน ผู้สวมใส่ไม่สามารถ
ประกอบเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ เมื่อประกอบกลับ
สมบูรณ์แล้วใช้งานได้เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และอีกปัญหาที่พบ
คือเนื่องจากการประกอบกลไกท่ีซับซ้อน ยากต่อการประกอบท าให้
ผู้สวมใส่ไม่กล้าถอดกลไกของแหวนกล จึงมักจะให้ช่างใช้เชือกมัด
หรือใช้โลหะล็อคแหวนกลติดกัน ด้วยเหตุผลคือกังวลว่าเมื่อกลไก
หลุดออก ตนเองจะไม่สามารถประกอบกลับได้ 

แหวนกลประเทศตรุก ี แหวนกลจังหวัดจันทบุร ี
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 ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบกลไกของแหวนกล
จังหวัดจันทบุรี ให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้โดยยังคงเสน่ห์
และเอกลักษณ์ดั้งเดิมของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีไว้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนารูปแบบกลไกของแหวนกลจังหวัดจันทบุรี  ให้
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้โดยยังคงเสน่ห์และเอกลักษณ์ดั้งเดิม
ของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีไว ้
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 สร้างแบบร่าง 3 แบบ และพัฒนารูปแบบกลไกของแหวนกล
จังหวัดจันทบุรี ให้ได้ต้นแบบแหวนกลที่มีกลไกที่ช่วยให้ผู้สวมใส่
สามารถประกอบแหวนกลจันทบุรีหลังจากแยกวงแหวนออกจาก
กันได้ง่ายขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของแหวนได้แต่ยังคง
เอกลักษณ์เดิมของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีคือแหวนที่เกิดจากการ
ขัดซ้อนกันของวงแหวน 4 วง จนเกิดเป็นแหวนที่สมบูรณ์ เมื่อถอด
แยกแหวนกลออกจากกันจะพบว่า วงแหวนทั้งหมดยังคงคล้องกัน
อยู ่
 
4. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied research) 
เพื่อการพัฒนารูปแบบแหวนกลจังหวัดจันทบุรีและทักษะพื้นฐาน
ของผู้สวมใส่ที่มีผลต่อการรับรู้การใช้งานแหวนกลเดิม  ผู้วิจัย
ด าเนินการวิจัย 
1. ทบทวนวรรณกรรม ศึกษากระบวนการออกแบบและผลิต

แหวนกลจังหวัดจันทบุรี 
2. ออกแบบภาพร่างและพัฒนารูปแบบแหวนกลเป็นภาพร่าง 3 

มิติ โดยแบ่งการออกแบบเป็น 2 ส่วนคือส่วนของกลไก และส่วน
ของหน้าแหวน โดยส่วนของกลไกจะออกแบบโดยเน้นการรักษา
เอกลักษณ์ของกลไกดั้งเดิมของแหวนกลจังหวัดจันทบุรี ส าหรับ
หน้าแหวนผู้วิจัยท าการออกแบบโดยก าหนดให้มีความเป็นไทยเพื่อ
สะท้อนถึงภูมิปัญญาของช่างฝีมือเครื่องประดับไทย 
3. วิเคราะห์ เลือกแบบ โดยประเมินจากความเป็นไปได้ในการ

ผลิต การรักษาเอกลักษณ์ของแหวนกลจังหวัดจันทบุรี ท าการสร้าง
แบบจ าลอง 3 มิติด้วยซอฟต์แวร์ส าหรับการออกแบบเครื่องประดับ 
และสร้างต้นแบบเรซิ่นด้วยเครื่องสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว (rapid 
prototype) เพื่อทดสอบการประกอบกลไก 
4. ศึกษาประสิทธิภาพของแหวนกลที่ผู้วิจัยพัฒนาโดยผูท้รงคุณวฒุิ

ด้านการออกแบบเครื่องประดับจ านวน 3 ท่าน ประกอบไปด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบเครื่องประดับ 2 ท่าน และ ช่างท า
แหวนกลจ านวน 1 ท่าน โดยประเมินใน3หัวข้อคือ ความเป็นไปได้
ในการผลิต ความสวยงาม และการรักษาเอกลักษณ์ของแหวนกล
จังหวัดจันทบุรี 

5. พัฒนาต้นแบบ (prototype) โดยท าการสร้างต้นแบบด้วย
โลหะเงินโดยใช้วิธีการขึ้นรูปด้วยมือซึ่งเป็นวิธีที่ช่างท าแหวนกลใช้
ในการผลิตจริง 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ลักษณะกลไกดั้งเดิมของแหวนกลจังหวัดจันทบุรี 
 การสร้างกลไกของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีเริ่มจากการดัดและ
สานเส้นโลหะจ านวน 4 เส้นให้กลายเป็นกลไกก่อนแล้วจึงท าการ
ดัดโค้งโลหะที่สานแล้วดังกล่าวให้กลายเป็นวงแหวนซึ่งโลหะที่นิยม
น ามาผลิตแหวนกลมี 2 ชนิดคือ ทองค า และเงิน ซึ่งเป็นโลหะที่
นิยมน ามาใช้ผลิตเป็นเครื่องประดับ เพราะมีความสวยงาม แวววาว 
มีความความแข็ง และความยืดหยุ่นที่เหมาะสมใน และมีความ
ทนทาน โลหะทั้ง 2 ชนิดจึงเหมาะที่น ามาใช้ในการผลิตแหวนกล
จังหวัดจันทบุรี 
 กลไกของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีประกอบไปด้วยวงแหวน
ทั้งหมดจ านวน 4 วงคล้องต่อกันเมื่อถอดแยกแหวนกลออกจากกัน
จะพบว่า วงแหวนทั้งหมดยังคงคล้องกันอยู่โดยลักษณะของแหวน
กลเมื่อประกอบกันแสดงดังรูปที่ 2 
 
 
 
 

รูปที ่2 ลักษณะแหวนกลเมื่อประกอบวงแหวนเข้าด้วยกัน 
 
 เมื่อพิจารณากลไกของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีแล้วพบว่า
สามารถแบ่งกลไกออกได้เป็น2คู่ คือกลไกของแหวนกลคู่ใน และคู่
นอก โดยลักษณะของกลไกวงแหวนคู่ในเมื่อประกอบเป็นกลไกแล้ว
จะมีลักษณะเหมือนตัวเลข 8 ซึ่งหากเมื่อประกอบกลไกแล้วส่วนที่
เป็นช่องว่างจะเป็นพิ้นที่ส าหรับสอดกลไกวงแหวนคู่นอกที่มี
ลักษณะโค้งคล้ายพาราโบล่า ซึ่งในบางกรณีช่างท าแหวนกลอาจดัด
เป็นลักษณะมุมแหลมแทนรูปพาราโบล่าเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบให้
เข้ากับรูปทรงของหน้าแหวนที่จะประกอบลงไป จากการศึกษาและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับช่างผลิตแหวนกลจันทบุรีท าให้พบว่ากลไก
ของแหวนกลคู่ในถือได้ว่าเป็นกลไกส าคัญของแหวนกลจังหวัด
จันทบุรี ในกระบวนการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยจึงเลือกที่จะรักษารูปทรง
เดิมของกลไกคู่ในของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีที่มีรูปรา่งคล้ายเลข 8 
ไว้ และเลือกท าการทดลองพัฒนาในส่วนของกลไกวงแหวนคู่นอก 
กลไกของแหวนกลจังหวัจันทบุรีแสดงดังรูปที่ 3 
  
 
 
 
 
 

รูปที ่3 ลักษณะแหวนกลเมื่อประกอบวงแหวนเข้าด้วยกัน 

กลไกวงวงแหวนคู่ใน กลไกวงแหวนคู่นอก 
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5.2 การพัฒนารูปแบบกลไก 
ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบกลไกจากการวิเคราะห์รูปแบบของกลไกแหวน
กลจังหวัดจันทบุรีอย่างละเอียดและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของผู้วิจัยกับช่างท าแหวนกลจังหวัดจันทบุรีจ านวน 2 ท่าน ผู้วิจัย
พบว่าลักษณะกลไกแหวนกลจังหวัดจันทบุรีที่สามารถปรับเปลี่ยน

และสร้างความแตกต่างจากรูปแบบกลไกแบบเดิมคือวงแหวนคู่
นอกที่มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบลักษณะ
ของวงแหวนคู่นอกซึ่งน าไปสู่รูปแบบกลไกที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้
โดยผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบกลไกออกมาทั้งหมด 3 รูปแบบดัง
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 รูปแบบกลไกท่ีผู้วิจัยพฒันาและผลการวิเคราะห์กลไก 
 

รูปแบบกลไก ค าอธิบายรูปแบบ ผลการวิเคราะห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบกลไกแบบที่ 1 

รูปแบบกลไกของวงแหวนคู่กลางที่
เป็ น เลข 8  ยั งยึ ด รูป แบบกล ไก
แบบเดิมแต่ดัดแปลงวงแหวนคู่ด้าน
นอกส่วนล่างให้มีลักษณะเหมือนกับ
กลไกทางด้านบน โดยจะสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าแหวนโดยใช้
ประโยชน์จากการพลิกวงแหวนคู่
นอกด้านล่างสลับกับด้านบนเพื่อ
เปลี่ยนหน้าแหวน 

จากทดลองสร้างต้นแบบพบว่า
รูปแบบกลไกรูปแบบท่ี 1 ไม่สามารถ
ผลิตได้เนื่องจากกระบวนการดัดวง
แหวนคู่นอกให้มีส่วนโค้งเหมือนกัน
ทั้งส่วนบนและส่วนล่างท าได้ยาก 
และไม่ ส ามารถท า ให้ มี ขน าด ที่
เท่ากันพอดี ท าให้เกิดอุปสรรคใน
การประกอบ นอกจากนี้ การที่
รูปแบบของวงแหวนคู่นอกมีส่วนโค้ง
ที่ยื่นออกในส่วนด้านล่าง ท าให้เกิด
ความไม่สะดวกสบายในการสวมใส่
เนื่องจากส่วนโค้งค้ าข้อนิ้วของผู้สวม
ใส่ท าให้งอน้ิวได้ล าบาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบกลไกแบบที่ 2 

รูปแบบกลไกของวงแหวนคู่กลางที่
เป็ น เลข 8  ยั งยึ ด รูป แบบกล ไก
แบบเดิมแต่ดัดแปลงวงแหวนคู่ด้าน
นอกโดยเพิ่มส่วนดัดโค้งลักษณะ
พาราโบลาเพิ่มขึ้นรอบวงแหวนคู่
นอกทั้ง2 วง จ านวน 3 จุดรอบวง 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มรูปแบบ
ข อ ง ห น้ า แ ห ว น ให้ ส า ม า ร ถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้มากขึ้น 

จากทดลองสร้างต้นแบบพบว่ า
รูปแบบกลไกรูปแบบที่ 2 การสร้าง
ส่วนดัดโค้งเพิ่มที่จุดที่วางลวดลาย
ทั้ง 3 จุดเพื่อสร้างให้กลไกสามารถ
ล็อคได้แน่นหนายิ่งขึ้น ผลที่ได้แม้ว่า
กลไกจะล็อคได้แน่นหนา แต่กลับท า
ให้การถอดประกอบยากขึ้นกว่าเดิม
และนอกจากนั้นการที่จะต้องดัด
ส่วนโค้งเพิ่มที่จุดวางลวดลายทั้ง 3 
ท าให้การสร้างกลไกท าได้ยากเพราะ
จ าเป็นจะต้องดัดส่วนโค้งทั้ง 3 จุดให้
มีขนาดเท่ากัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบกลไกแบบที่ 3 

รูปแบบกลไกของวงแหวนคู่กลางที่
เป็ น เลข 8  ยั งยึ ด รูป แบบกล ไก
แบบเดิมแต่ปรับรูปแบบของวง
แหวนคู่นอกจากเดิมที่มีลักษณะโค้ง
ใ ห้ ก ล า ย เป็ น เ ส้ น ต ร ง  ก า ร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของหน้าแหวน
ใช้การพลิกการจับคู่ของวงแหวนคู่
เส้นตรงก่อนการประกอบกลไก 

จากทดลองสร้างต้นแบบพบว่า
รูปแบบกลไก รูปแบบที่ 3 สามารถ
ท าการถอดประกอบได้ง่ายขึ้นและ
สามารถพลิกแพลงให้เกิดรูปแบบ
ให ม่ ได้ เพิ่ ม ขึ้ น ม าก ก ว่ า เดิ ม  1 
รูปแบบ นอกจากนี้กระบวนการขึ้น
รูปกลไกก็สามารถท าได้ง่าย 
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 จากรูปแบบของกลไกแหวนกลทั้ง 3 แบบ ในตารางที่ 1 ผู้วิจัยให้
คุณชูเกียรติ เนียมทองช่างท าแหวนกลจังหวัดจันทบุรี ทดลองสร้าง
แบบต้นแบบของกลไกของรูปแบบทั้ง 3 แบบ และประเมินความ
เป็นไปได้ในการผลิต จากการวิเคราะห์รูปแบบกลไกทั้ง 3 แบบ 
พบว่ารูปแบบกลไกแบบที่ 3 มีความเป็นไปได้ในการผลิตมากที่สุด 
และยังสามารถท าการถอดประกอบได้ ง่ายขึ้นกว่าเดิม  เมื่ อ
เปรียบเทียบกับรูปแบบกลไกดั้งเดิมของแหวนกลจังหวัดจันทบุรี ซึ่ง
รูปแบบกลไกที่ผู้วิจัยเลือกเพื่อพัฒนาและต่อยอดคือ รูปแบบกลไก
แบบท่ี 3  
 
5.3 เทคนิคการวางหน้าแหวน 
 ลักษณะรูปแบบของหน้าแหวนผู้วิจัยยังยึดลักษณะการวาง
โครงสร้างของหน้าแหวนอิงตามลักษณะการวางหน้าแหวนแบบเดิม
โดยวงแหวนคู่กลางที่เป็นเลข 8 จะท าการวางองค์ประกอบลายหลัก
ไว้บนแหวน1วง และอีกหนึ่งวงปล่อยว่างไว้เพื่อท าให้สามารถ
ประกอบกลไกได้สะดวก แหวนบนวงแหวนแสดงดังรูปที่ 4 และ
เพื่อให้ง่ายต่อการถอดประกอบผู้วิจัยได้เลือกที่จะออกแบบหน้า
แหวนให้มีความสมมาตรแตกต่างจากหน้าแหวนรูปแบบเดิม ในส่วน
ของวงแหวนคู่นอกเลือกใช้ลาดลายแบบเดียวกันซึ่งแตกต่างจากแบบ
ดั้งเดิมที่มีการแยกลายไม่เหมือนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 เทคนิคการวางหน้าแหวน 
 
6. สรุปผล 
 จากการทดลองออกแบบและปรับรูปแบบกลไก เมื่อปรับรูปแบบ
ของวงแหวนคู่นอกจากเดิมที่มีลักษณะโค้งเป็นพาราโบลาให้
กลายเป็นเส้นตรง ท าให้สามารถพลิกแพลงให้เกิดรูปแบบหน้าแหวน
ใหม่ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม 1 รูปแบบ โดยการสลับด้านของวงแหวน
เส้นตรงคู่นอกให้สลับกันแล้วจึงประกอบกลไกตามเดิม นอกจากนี้
กระบวนการผลิตด้วยการขึ้นรูปแหวนกลด้วยช่างฝีมือสามารถท าได้
ง่ายขึ้นกว่ากลไกรูปแบบเดิม โดยรูปแบบกลไกแหวนกลจังหวัด
จันทบุรีที่ได้รับการพัฒนาแล้วแสดงดังรูปที่ 5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 รูปแบบกลไกแหวนกลจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับการ
พัฒนาจากงานวิจัยนี้ 

 
7. อภิปรายผล 
 รูปแบบกลไกของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีเกิดจากการขัดกันของ
วงแหวน 4 วง และเมื่อแยกออกวงแหวนก็ยังคล้องกันเช่นเดิมโดย
แหวนท้ัง 4 วงจะถูกจัดเป็นคู่ 2 คู่ซึ่งหากพิจารณาพบว่าวงแหวนที่มี
ลักษณะคล้ายกันจะไม่คล้องกันเองซึ่งเป็นจุดที่ช่วยในการแยกคู่
แหวนในการประกอบ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าคู่ของวงแหวนกลที่
เป็นตัวควบคุมกลไกหลักของแหวนกลคือคู่วงแหวนท่ีประกบกันเป็น
เลขแปดซึ่งถูกจัดต าแหน่งเป็นวงแหวนคู่กลางเพราะฉะนั้นหาก
ต้องการพัฒนารูปแบบแหวนกลโดยยังยึดรากฐานเดิมของแหวนกล
จึงจ าเป็นต้องเก็บคู่แหวนที่ประกบกันเป็นเลข 8 ไว้ โดยเน้นพัฒนาที่
รูปแบบของวงแหวนคู่นอก  
 
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การพัฒนาในส่วนของรูปแบบของหน้าแหวนยังเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่ ส ร้ างความสนใจและตอบสนองกั บรูปแบบการเลื อกซื้ อ
เครื่องประดับของผู้ใช้งานในปัจจุบัน เนื่องจากรูปแบบเดิมของหน้า
แหวนกลนั้นมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่และมีรูปทรงที่ค่อนข้างโบราณ 
จึงสมควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนารูปแบบหัวแหวน นอกจากนี้
ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐ เอกชนควรมีการส่งเสริมการ
ถ่ายทอดรูปแบบและกระบวนการผลิตแหวนกลจังหวัดจันทบุรีเพื่อ
สืบต่อภูมิปัญญาในการผลิตแหวนกลจังหวัดจันทบุรีต่อไปเนื่องจาก
ในปัจจุบันมีผู้ที่สามารถผลิตแหวนกลได้เหลือเพียง 2 ครอบครัว
เท่านั้น 
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บทคัดย่อ 

ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ถูกเคลือบบนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอนด้วยเทคนิครีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง 
เพื่อศึกษาผลของอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนในช่วง 5 ถึง 20 sccm ต่อโครงสร้างผลึก ลักษณะพื้นผิวและความหนาของฟิล์มบางที่เคลือบได้ 
โดยโครงสร้างผลึกวิเคราะห์ด้วยเทคนิค GI-XRD ลักษณะพื้นผิวและความหนาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FE-SEM ผลการศึกษาพบว่าอัตราการไหล
แก๊สออกซิเจนขณะเคลือบส่งผลอย่างชัดเจนต่อโครงสร้างฟิล์มบาง โดยฟิล์มบางทั้งหมดที่เคลือบได้คือไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งเป็นเฟสผสม
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  
 
ค าส าคัญ: 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. 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันการพัฒนาหรือการสังเคราะห์วัสดุที่มีสมบัติเฉพาะทาง
ก าลังได้รับความสนใจอย่างมาก ทั้งนี้ไทเทเนียมไดออกไซด์ในรูปของ
ฟิล์มบางก็เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่องจาก
นักวิจัยทั่วโลก เนื่องจากเป็นวัสดุหรือฟิล์มบางที่มีสมบัติดีเยี่ยม
หลายประการ เช่น มีการส่งผ่านแสงสูง มีค่าแถบพลังงานกว้าง    มี
เสถียรภาพทางเคมีที่ดีและมีค่าดัชนีหักเหสูง [1-3] ท าให้ฟิล์มบาง
ไทเทเนียมไดออกไซด์ถูกน าไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น 
หัววัดแก๊ส [3] ออพโตอิเล็กทรอนิกส์ [4] โฟโตคะตะไลซิส [5]  และ
เซลล์สุริยะ [6] เปน็ต้น  
 โดยทั่วไปไทเทเนียมไดออกไซด์ที่พบตามธรรมชาตินั้นอาจมี
โครงสร้างเป็นแบบอสัณฐาน เฟสเดี่ยวหรือเฟสผสมของโครงสร้าง
ผลึกทั้งสามแบบ คือ เฟสบรูไกท์ ที่มีโครงสร้างแบบออร์โทรอมบิก 
เฟสรูไทล์และเฟสอนาเทส ซึ่งมีโครงสร้างแบบเททระโกนอล ทั้งนี้
เฟสเหล่านี้มีความเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานที่ต่างกัน เช่น 
เฟสอนาเทสมีสมบัติเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง (โฟโตคะตะไลติก) ท่ี
ดีจึงนิยมน าไปใช้เป็นเซลล์สุริยะ หรือ หัววัดแก๊ส ส่วนเฟสรูไทล์  มี
สภาพต้านทานและค่าคงที่ ไดอิเล็กทริกสูงจึงเหมาะกับการใช้ 
เป็นตัวเก็บประจุในอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ [1,7]  
 การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์สามารถท าได้หลายวิธี 
แต่ที่ได้รับความสนใจคือการเตรียมด้วยวิธีการเคลือบในสุญญากาศ 
(vacuum deposition) ด้วยกระบวนการทางฟิสิกส์ซึ่งมี 2 วิธีหลัก 
ได้แก่  วิธีระเหยสาร (evaporation) [8-10] และ วิธีสปัตเตอริง 
(sputtering) [1-3,7,11] ซึ่งวิธีสปัตเตอริงเป็นวิธีการเตรียมฟิล์มที่
ได้รับความนิยมเนื่องจากฟิล์มที่เตรียมจากวิธนีี้มีความสม่ าเสมอของ
พื้นผิวสูง เนื้ อฟิล์มแน่น  มีการยึดเกาะกับวัสดุ รองรับดี  [11] 
โดยทั่วไปฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมด้วยวิธีสปัตเตอริงจะมี
โครงสร้างแบบอสัณฐาน ซึ่งถ้าต้องการฟิล์มที่เป็นผลึกก็จ าเป็นต้องมี
การให้ความร้อนในกระบวนการเตรียมฟิล์ม เช่น ถ้าต้องการเฟส 
อนาเทสต้องให้ความร้อนแก่ฟิล์มทีอุ่ณหภูมิประมาณ 400°C [12]  
 ดังนั้นเห็นว่าเฟสของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมได้นั้น
ส่วนหนึ่งขึ้นกับอุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการ แต่การใช้ความร้อนสูง
อาจไม่เหมาะกับการเตรียมฟิล์มบางบนช้ินงานท่ีไวต่อความร้อน ท า
ให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเตรียมฟิล์ม โดย
แนวทางหนึ่ งซึ่ ง ให้ ผล เที ยบ เท่ าการให้ ค วามร้อน แก่ฟิ ล์ ม  
คือ การเพิ่มสนามแม่เหล็กความเข้มสูงในกระบวนการเคลือบฟิล์ม 
โดยสนามแม่เหล็กนี้จะช่วยกักเก็บไอออนและอิเล็กตรอนที่เกิดจาก
กระบวนการสปัตเตอริง ซึ่งท าให้มีไอออนในปริมาณที่มากพอซึ่งจะ

ระดมยิง (bombard) ไปที่ผิวหน้าของวัสดุรองรับหรือฟิล์มบาง หรือ
ที่เรียกว่าเป็นการระดมยิงด้วยไอออน (ion bombardment) ซึ่งท า
ให้เกิดความร้อนในเนื้อฟิล์มขณะที่ฟิล์มเริ่มก่อตัวและโตขึ้นบนวัสดุ
รองรับ ปรากฎการณ์นี้ เรียกว่า ความร้อนจากพลาสมา (plasma 
heating effect) ซึ่งเป็นการเพิ่มพลังงานในการเตรียมฟิล์มแนวทาง
หนึ่งเทียบเท่าการให้ความร้อนในการเตรียมฟิล์ม [13] กรณีนี้ท าให้
สามารถเตรียมฟิล์มบางที่มีโครงสร้างเป็นแบบผลึกบนวัสดุรองรับที่
ไวต่อความร้อนที่อุณหภูมิห้องได้ 
 ทั้งนี้มีงานวิจัยหลายเรื่องที่ช้ีให้เห็นว่าโครงสร้างของฟิล์มบาง
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมด้วยวิธีสปัตเตอริงได้นั้นสัมพันธ์กับ
พารามิเตอร์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการเคลือบ เช่น อุณหภูมิวัสดุรองรับ [1] 
เวลาเคลือบ [2] อัตราการไหลแก๊สอาร์กอน [7] ความดันรวม [11-
12] ความดันย่อยแก๊สออกซิเจน [14] รวมถึงการให้ความร้อน
ภายหลังเคลือบอีกด้วย [11] โดยช่วงก่อนหน้านี้มงีานวิจัยหลายเรื่อง
ที่รายงานผลของพารามิเตอร์การเคลือบต่อโครงสร้างของฟิล์ม เช่น 
Mardare และคณะ[1] ได้เตรียมฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์บน
กระจกและผลึกควอตซ์ด้วยเทคนิคดีซีรีแอคตีฟสปัตเตอริง โดยแปร
ค่าอุณหภูมิของวัสดุรองรับในช่วง 70 - 450 °C เพื่อศึกษาผลของ
อุณหภูมิวัสดุรองรับต่อโครงสร้างของฟิล์มซึ่งพบว่าเมื่อให้อุณหภูมิ
วัสดุรองรับเท่ากับ 250 °C และ 350 °C ฟิล์มบางที่ได้มีโครงสร้าง
เฟสผสมของอนาเทส/รูไทล์ ส่วนที่อุณหภูมิสูง 400 °C ฟิล์มบางที่
เตรียมได้มีโครงสร้างเฟสเป็นแบบรูไทล์  
 นอกจากนี้ Cruz และคณะ [2] ได้ศึกษาการเตรียมฟิล์มบาง
ไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยเทคนิคดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง โดยแปร
ค่าเวลาการเคลือบในช่วง 30 - 120 min เพื่อศึกษาผลของความ
หนาฟิล์มต่อสมบัติโฟโตคะตะไลติกของฟิล์มบางซึ่งพบว่าสมบัติ
สมบัติโฟโตคะตะไลติกของฟิล์มที่เตรียมได้จะเปลี่ยนแปลงตามความ
หนาของฟิล์มบาง ส่วน Tuckute และคณะ [7] ได้ เตรียมฟิล์ม
ไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยเทคนิคพัลส์ดีซีรีแอคตีฟแมกนีตรอน
สปัตเตอริงบนแก้วบอโรซิลิเกต โดยแปรค่าอัตราไหลแก๊สอาร์กอน
ในช่วง 0.0 - 12.5 sccm เพื่ อศึกษาผลของอัตราการไหลแก๊ส      
ต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติสมบัติโฟโตคะตะไล
ติก ของฟิล์มที่ได้ จากรายงานพบว่าอัตราการไหลแก๊สอาร์กอน
ส่งผลอย่างชัดเจนต่อระนาบผลึก ขนาดผลึก รวมความหนาฟิล์ม 
โดยฟิล์มที่ได้มีโครงสร้างแบบอนาเทสที่ระนาบ (101) และ (112) 
ส่วนความหนาฟิล์มมีค่าเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของอัตราการไหลของ
แก๊สอาร์กอน นอกจากนี้ Buranawong และคณะ [11] ซึ่งได้ศึกษา
การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยเทคนิครีแอคตีฟดีซี 
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แมกนีตรอนสปัตเตอริง โดยแปรค่าความดันรวมขณะเคลือบในช่วง 
3.0x10-3 ถึง 7.0x10-3 mbar และน าฟิล์มที่ได้ไปอบท่ีอุณหภูมิ 100 
- 300°C เพื่อศึกษาผลของความดันรวมและอุณหภูมิอบอ่อน ต่อ
โครงสร้างและสมบัติไฮโดรฟิลิกของฟิล์มบาง จากงานวิจัยนี้พบว่าที่
ความดันรวมต่ า (3.0x10-3 mbar) ได้ฟิล์มบางเฟสรูไทล์ แต่เมื่อ
ความดันรวมสูงขึ้น ฟิล์มที่ได้เป็นเฟสผสมของอนาเทส/รูไทล์ และยัง
รายงานว่าการให้ความร้อนแก่ฟิล์มโดยการอบอ่อนนั้นท าให้ฟิล์ม
เป็นเฟสรูไทล์มากขึ้น ส่วน Ratova และคณะ [12] ได้เตรียมฟิล์ม
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีสมบัติโฟโตคะตะไลติคด้วยเทคนิคพัลส์ดีซี
แมกนีตรอนสปัตเตอริง โดยแปรค่าความดันรวมขณะเคลือบในช่วง 
1.5x10-2 ถึง 5.0x10-2 mbar ที่อุณหภูมิห้อง โดยผลการศึกษาพบว่า
ฟิล์มบางที่เตรียมได้มีเฟสผสมของรูไทล์/อนาเทสที่ความดันรวมต่ า
ในช่วง 2.5 x10-2 ถึง 3.0x10-2 mbar แต่ เมื่อความดันรวมขณะ
เคลือบสูงกว่า 4.0x10-2 mbar พบว่าได้ฟิล์มบางเฟสอนาเทสซึ่ง
สามารถแสดงสมบัติโฟโตคะตะไลติคได้ตามต้องการ นอกจากนี้ 
Horprathum และคณะ [14] ได้เตรียมฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์
ด้วยเทคนิครีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง โดยแปรค่าความดัน
ย่อยแก๊สออกซิเจนในช่วง 4.8x10-4 ถึง 5.0x10-3 mbar เพื่อศึกษา
ผลของความดันย่อยแก๊สออกซิเจนต่อสมบัติเชิงแสงและสมบัติ
ไฮโดรฟิลิกของฟิล์มที่เตรียมได้ โดยงานวิจัยนี้ได้รายงานว่าฟิล์มบาง
ไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสรูไทล์สามารถเตรียมได้ที่เง่ือนไขความดัน
ย่อยของแก๊สออกซิเจนมีค่าต่ า (4.8x10-4 mbar) และเมื่อความดัน
ย่อยแก๊สออกซิเจนสูงขึ้นฟิล์มที่ได้จะเป็นเฟสผสมของอนาเทส/รูไทล์  
 จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นนั้นเห็นได้ชัดเจนว่าการศึกษาผล
ของพารามิเตอร์การเคลือบที่มีต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียม
ไดออกไซด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนใน
กระบวนการเคลือบด้วยวิธีสปัตเตอริงนั้นยังคงจ ากัด  ดังนั้น
การศึกษาเพื่ อหาเง่ือนไขที่ เหมาะสมส าหรับเตรียมฟิล์มบาง
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีเฟสตามต้องการส าหรับการประยุกต์    ใช้
งานในด้านต่าง ๆ จึงยังคงมีความส าคัญมากที่ต้องศึกษาต่อไป 
บทความวิจัยนี้เป็นการรายงานผลการศึกษากระบวนการเตรียมฟิล์ม
บางไทเทเนียมไดออกไซด์จากเทคนิครีแอคตีฟดีซีสปัตเตอริงซึ่ง
เตรียมบนกระจกสไลด์และซิลิกอนที่อุณหภูมิห้อง โดยตัวแปรที่
ศึกษาคือค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนในช่วง 5 ถึง 20 sccm เพื่อ
ศึกษาผลของอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนที่มีต่อโครงสร้างผลึก 
ลักษณะพื้นผิวและความหนาของฟิล์มบางที่เคลือบได้ ส าหรับใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มี
โครงสร้างหรือสมบัติตามต้องการต่อไป 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 การเตรียมฟิล์มบาง  
 ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ในงานวิจัยนีเ้ตรียมจากเครื่องเคลือบ
ระบบดีซีรีแอคตีฟสปัตเตอริง (รูปที่ 1) โดยห้องเคลือบมีลักษณะ
เป็นทรงกระบอก ระบบปั๊มสุญญากาศประกอบด้วยปั๊มแบบแพร่ไอ
ซึ่งมีปั๊มกลโรตารีเป็นเครื่องสูบท้าย ความดันในห้องเคลือบถูกวัด
ด้วยมาตรวัดความดันของ PFEIFFER ใช้หัววัดความดันรุ่น PKR251 
Compact Full Range Gauge และ ชุดแสดงผลรุ่ น  TPG262 
เครื่องเคลือบติดตั้งเป้าสารเคลือบไทเทเนียมความบริสุทธ์ิ 99.97% 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.4 cm ที่คาโทด (ซึ่งอยู่ด้านบนของห้อง
เคลือบ) พร้อมภาคจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง (3 A 1000 V)
ในกระบวนการเคลือบใช้แก๊สอาร์กอนความบริสุทธิ์ 99.999%  
เป็นแก๊สสปัตเตอร์ และใช้แก๊สออกซิเจนความบริสุทธิ์ 99.999% 
เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา โดยจ่ายแก๊สผ่านชุดควบคุมการไหลของมวล 
(mass flow controller) ของ MKS type247D  
 ส าหรับกระบวนการการเคลือบฟิล์มบางของแต่ละเง่ือนไขนั้น 
เริ่มจากการน าวัสดุรองรับที่ท าความสะอาดแล้วเข้าห้องเคลือบ  
โดยจัดวางวัสดุรองรับบนแท่นวางให้ห่างจากหน้าเป้าสารเคลือบ
เป็นระยะ 10.0 cm จากนั้นลดความดันในห้องเคลือบลงจนได้
ความดันพื้นเท่ากับ 5.0x10-5 mbar แล้วจ่ายแก๊สอาร์กอนเข้า 
ห้องเคลือบด้วยอัตราไหลเท่ากับ 10.0 sccm โดยความดันรวม      
ขณะเคลือบถูกควบคุมให้คงเท่ากับ 5.0x10-3 mbar การเคลือบใช้
ก าลังสปัตเตอริงประมาณ  200 W และเวลาเคลือบ 60 min 
ส าหรับพารามิเตอร์ที่ก าหนดให้เป็นตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้คือ
อัตราการไหลแก๊สออกซิเจน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5.0, 10.0, 15.0 และ 
20.0 sccm พารามิเตอร์การเคลือบทั้งหมดสรุปดังตารางที่ 1 
2.2 การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง  
 ฟิล์มบางที่ เคลือบได้ทั้งหมดถูกน าไปศึกษาลักษณะเฉพาะ  
ซึ่งวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ดังนี้ (1) โครงสร้างผลึกของฟิล์มบาง
ถูกวิเคราะห์ด้วยเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffractometer; 

XRD) ของ Burker รุ่น D8 ใช้รังสีเอกซ์จาก Cu-K ( = 1.540 Å) 
ซึ่ งตรวจวัดแบบ 2-scan ด้วยมุมตกกระทบเฉียง (grazing 
incident angle) เท่ากับ 2° โดยตรวจวัดมุมเลี้ยวเบน 2 ในช่วง 
20o ถึง 80o (2) ขนาดผลึกค านวณจากรูปแบบการเลี้ยวเบน 
รังสีเอกซ์ตามสมการของ Scherrer (3) โครงสร้างจุลภาค ลักษณะ
พื้นผิวและภาคตัดขวางของฟิล์มบางถูกตรวจสอบด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Field Emission Scanning 
Electron Microscopy; FE-SEM) ของ Hitashi รุ่น s4700 
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รูปที่ 1 ไดอะแกรมของครื่องเคลือบระบบดซีีรีแอคตีฟสปัตเตอริง 
 

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์การเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ 
พารามิเตอร์การเคลือบ รายละเอียด 

เป้าสารเคลือบ Ti (99.97%) 
อุณหภูมิวสัดรุองรับ อุณหภูมหิ้อง 
ระยะระหว่างเปา้สารเคลือบถึงวัสดุรองรับ 10.0 cm 
ความดันพื้น  5.0x10-5 mbar 
ความดันรวมขณะเคลือบ  5.0x10-3 mbar 
ก าลังสปัตเตอริง 200 W 
อัตราการไหลแก๊สอาร์กอน 10 sccm 
อัตราการไหลแก๊สออกซิเจน 5, 10, 15, 20 sccm 

เวลาเคลือบ 60 min 

 

3. ผลและอภิปรายผล 
3.1 ลักษณะทางกายภาพของฟิล์ม 
 เมื่อพิจารณาด้วยตาเปล่าพบว่าฟิล์มบางที่ เคลือบได้บน
กระจกสไลด์มีลักษณะใสและโปร่งแสง (ส่งผ่านแสงได้ดี) (รูปที่ 2)
โดยสีของฟิล์มบางเปลี่ยนไปตามอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน
ขณะเคลือบ  ส าหรับอัตราเคลือบของฟิล์มบางซึ่งค านวณได้จาก
ความหนาต่อเวลาที่ ใช้ เคลือบ พบว่าเมื่ออัตราการไหลของ       
แก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น อัตราเคลือบมีค่าลดลงจาก 3.1 nm/min 
เป็น 2.5 nm/min โดยกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเคลือบ

และอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนแสดงในรูปที่  3 ทั้งนี้ผลที่ได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Du และคณะ (2012) ซึ่งรายงานว่า
อัตราเคลือบมีค่าลดลง เมื่ออัตราส่วนระหว่างแก๊สออกซิเจนต่อ 
แก๊สอาร์กอน (O2:Ar) มีค่าเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุที่อัตราเคลือบลดลง
เมื่อปริมาณแก๊สไวปฏิกิริยา (แก๊สออกซิเจน) ในระบบเพิ่มขึ้นนี้ 
อาจเกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า target poisoning ซึ่งเกิดขึ้น
เมื่อผิวหน้าของเป้าสารเคลือบเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับอะตอม
ของแก๊สออกซิเจน ทั้งนี้อัตราเคลือบขึ้นกับ 2 ปริมาณหลัก ได้แก่ 
อัตราการสปัตเตอริง (sputtering rate) และ อัตราการกัดเซาะ 
(Etching rate) ของแก๊สอาร์กอน [15] 
 

 
 

รูปที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของฟิล์มบางไทเทเนยีมไดออกไซด์ 
ที่เตรียมไดเ้มื่อแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน 

 

 
 

รูปที่ 3 อัตราเคลือบของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมได ้
เมื่อแปรค่าอตัราการไหลแก๊สออกซิเจน 
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3.2 โครงสร้างผลึก 
 ส าหรับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไทเทเนียม         
ไดออกไซด์ที่เตรียมได้แสดงในรูปที่ 4 ผลการศึกษาพบว่าอัตรา    
การไหลแก๊สออกซิเจนในกระบวนการเคลือบมีผลต่อโครงสร้างผลึก
ของฟิล์มบางที่เตรียมได้ โดยเมื่อใช้อัตราการไหลแก๊สออกซิเจน
เท่ากับ 5 sccm พบว่าฟิล์มบางที่ได้เป็นเฟสรูไทล์ โดยมีรูปแบบ
การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุมประมาณ 27.2° และ 54.1° ซึ่งตรงกับ
สารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบรูไทล์ระนาบ 
(110) และ (211) ตามล าดับ (ฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-4920) 
เมื่อใช้อัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มสูงขึ้นพบว่าฟิล์มบางที่ได้     
มีโครงสร้างผลึกเป็นแบบผสมของอนาเทส/รูไทล์ ส าหรับอัตราการ
ไหลแก๊สออกซิเจนท่ี 10 sccm พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่
มุมประมาณ 25.1°, 27.3° และ 54.2° ซึ่งตรงกับสารประกอบ
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบอนาเทสระนาบ (101) 
รูไทล์ระนาบ (110) และ (211) ตามล าดับ (ฐานข้อมูล JCPDS 
เลขท่ี 89-4920)  ขณะทีเ่งื่อนไขอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 
15 sccm พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 25.2°, 27.2° 
และ 54.1° ซึ่งตรงกับสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มี
โครงสร้างผลึกแบบอนาเทสระนาบ (101) รูไทล์ระนาบ (110) และ 
(211) ตามล าดับ (ฐานข้อมูล JCPDS เลขที่  89-4920) ส่วนที่
เงื่อนไขอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนสูงสุดที่ 20 sccm พบรูปแบบ
การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 25.2°, 27.2° และ 54.0° ซึ่งยังคงตรง

กับสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีโครงสรา้งผลึกแบบอนาเท
สระนาบ (101) รู ไทล์ ระนาบ (110) และ (211) ตามล าดับ 
(ฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-4920) โดยจากการวิเคราะห์รูปแบบ
การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง พบว่าฟิล์มบางในงานวิจัยนี้
เป็นฟิล์มบางที่มีความเป็นผลึกสูงในทุกเง่ือนไขการเคลือบ ทั้งนี้
เนื่องจากการใช้สนามแม่เหล็กความเข้มสูงในระบบเคลือบฟิล์ม   
ท าให้เกิดปรากฏการณ์ความร้อนจากพลาสมา (plasma heating 
effect) ซึ่งเทียบเท่าการให้ความร้อนขณะเคลือบฟิล์ม [13] 
 นอกจากน้ียังพบว่าเมื่ออัตราการไหลแก๊สออกซิเจนขณะเคลือบ
เพิ่มขึ้น โครงสร้างของฟิล์มที่เตรียมได้มีแนวโน้มเป็นแบบอนาเทส 
มากขึ้น ซึ่งผลที่ได้ในงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยหลายงาน 
ก่อนหน้านี้ [15,16] ทั้งนี้เนื่องจากพลังงานของอะตอมสารเคลือบ 
(ไทเทเนียม) นั้นสัมพันธ์กับโอกาสของการชนกันระหว่างอนุภาคใน
ห้องเคลือบ ดังนั้นเมื่ออะตอมของแก๊สออกซิเจนในระบบมากขึ้น 
จะท าให้อนุภาคเหล่านี้สูญเสียพลังงานจากการชนมากขึ้น ท าให้
พลังงานของอะตอมสารเคลือบมีค่าต่ าลงซึ่งเหมาะสมต่อการฟอร์ม
ตัวเป็นฟิล์มบางที่มีโครงสร้างผลึกแบบอนาเทสมากขึ้น [17]  
 ส าหรับขนาดผลึกซึ่งค านวณได้จากสมการของ Seherrer ใน
งานวิจัยนี้พบว่าขนาดผลึกของเฟสอนาเทสระนาบ (101) มีค่า
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 และอัตราเคลือบของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ทีเ่ตรยีมได้เมื่อแปรค่าอัตราการไหลแกส๊ออกซิเจน 

อัตราการไหลแก๊สออกซิเจน 
(sccm) 

ขนาดผลึก (nm) ความหนาฟิล์ม 
(nm) 

อัตราเคลือบ 
(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 ลักษณะพ้ืนผิว โครงสร้างจุลภาคและความหนาฟิล์ม 
 ลักษณะพื้นผิวและภาคตัดขวางของฟิล์มบางไทเทเนียม 
ไดออกไซด์ที่ได้เมื่อใช้อัตราการไหลแก๊สออกซิเจนที่ต่างกัน 4 ค่า 
คือ 5, 10, 15 และ 20 sccm ซึ่งตรวจสอบจากเทคนิค FE-SEM 
ดังแสดงในรูปที่ 5 พบว่าลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทเนียม   
ไดออกไซด์ในแต่ละเง่ือนไขมีความแตกต่างกัน โดยฟิล์มที่ถูกเคลือบ
ด้วยอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนต่ า (5 และ10 sccm) เกรนมี
ลักษณะเป็นกลุ่มก้อนกลมมนขนาดเล็กกระจายตัวอย่างต่อเนื่อง  
ทั่วผิวหน้าฟิล์ม เนื้อฟิล์มที่ได้มีลักษณะแน่นทึบ เมื่ออัตราการไหล
แก๊สออกซิเจนเพิ่มสูงขึ้น (15 และ 20 sccm) พบว่าเกรนมีลักษณะ
ขนาดเล็กเรียวแหลมซึ่งเป็นลักษณะของเฟสอนาเทสผสมกับเกรนที่

เป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นลักษณะของเฟสรูไทล์ ท าให้ผิวหน้า
ของฟิล์มเริ่มขรุขระเนื่องจากเกิดร่องลึกระหว่างเกรน สอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่เคลือบได้ 
โดยพบว่าที่อัตราการไหลแก๊สออกซิเจนสูง ฟิล์มที่ได้ เป็นเฟสผสม
ของเฟสรูไทล์และเฟสอนาเทส ผลของการวิเคราะห์ภาคตัดขวางยัง
แสดงให้เห็นว่าฟิล์มบางที่เตรียมได้เริ่มมีโครงสร้างแบบคอลัมนาร์ 
 เมื่อพิจารณาผลของผลของอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนต่อ
ความหนาฟิล์ม พบว่าฟิล์มมีความหนาลดลงเมื่ออัตราการไหล 
แก๊สออกซิเจนขณะเคลือบสูงขึ้น โดยเมื่อเพิ่มอัตราการไหลของ 
แก๊สออกซิเจนจาก 5, 10, 15 และ 20 sccm ความหนาของฟิล์ม 
มีค่าลดลงที ่188, 166, 158 และ 153 nm ตามล าดับ 
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(ก) (ข) (ค) (ง) 
 

รูปที่ 5 โครงสร้างจลุภาคและภาคตัดขวางของฟิล์มบางไทเทเนยีมไดออกไซด์ที่เตรียมไดเ้มื่อแปรคา่อัตราการไหลแกส๊ออกซิเจน 
         (ก) 5 sccm  (ข) 10 sccm  (ค) 15 sccm  (ง) 20 sccm  

4. สรุป 
งานวิจัยนี้สามารถเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ 

(TiO2) บนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอนด้วยเทคนิครีแอคตีฟดีซี
แมกนีตรอนสปัตเตอริง เพื่อศึกษาผลของอัตราการไหลแก๊ส
ออกซิเจนในช่วง 5 ถึง 20 sccm ผลการศึกษาพบว่าอัตราการไหล
แก๊สออกซิเจนในขณะเคลือบส่งผลต่อโครงสร้างของฟิล์มบาง 
อย่างชัดเจน ทั้ งนี้ฟิล์มบางทั้ งหมดที่ เคลือบได้ เป็นฟิล์มบาง
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีความเป็นผลึกสูงและเฟสเปลี่ยนไปตาม
อัตราการไหลแก๊สออกซิเจน โดยเป็นเฟสผสมของรูไทล์/อนาเทส 
ซึ่งได้เฟสอนาเทสระนาบ (101) รูไทล์ระนาบ (110) และ (211) 
โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางเปลี่ยนไปตามอัตราการไหลแก๊ส
ออกซิเจน โดยเมื่ออัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นฟิล์มที่ได้จะมี
โครงสร้างแบบอนาเทสมากขึ้น ขนาดผลึกเฟสอนาเทสมีค่าในช่วง 
23.6 ถึง 27.4 nm และเฟสรูไทล์มีค่าในช่วง 13.1 ถึง 21.3 nm 
ฟิล์มที่ถูกเคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนต่ า เกรนมี
ลักษณะเป็นกลุ่มก้อนกลมมนขนาดเล็ก ส่วนที่อัตราการไหล 
แก๊สออกซิเจนสูง เกรนมีลักษณะเป็นเกรนขนาดเล็กเรียวแหลม
ผสมกับเกรนที่เป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ ความหนาฟิล์มมีค่าลดลงที ่

1 8 8  ถึ ง  1 5 3  nm ต าม ก า ร เพิ่ ม ขึ้ น ข อ งอั ต ร าก า ร ไห ล 
แก๊สออกซิเจน  
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ประสิทธิภาพของแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชตอ่การควบคุมเชื้อ 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 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 19 ไอโซเลต ต่อการควบคุม
เชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) สาเหตุของโรคขอบใบแห้งของข้าว โดยท าการทดสอบประสิทธิภาพของเซลล์แขวนลอย
และสารกรองเช้ือของเช้ือแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโของพืชต่อเช้ือ X. oryzae pv. oryzae ด้วยวิธี paper disc diffusion พบว่าเช้ือ
แบคทีเรียจ านวน 6 ไอโซเลต ได้แก่ BWTM-MSU5, BWWM6-MSU, BWWM9-MSU, GCSR12, GCSE33 และ GCSR38 สามารถยับยั้งเช้ือ 
Xoo ได้ โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณยับยั้งของเซลล์แขวนลอยระหว่าง 1.01-1.83 เซนติเมตร และของสารกรองเช้ือระหว่าง 1.55-2.00 
เซนติเมตร ตามล าดับ 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 ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ: 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 
 
1. บทน า 
 โรคขอบใบแห้ง (Bacterial leaf blight) เป็นโรคที่ท าความ
เสียหายกับข้าว ซึ่งเป็นได้ตั้งแต่ระยะกล้าจนถึงออกรวง ต้นกล้า
ก่อนน าไปปักด าจะมีจุดเล็ก ๆ ลักษณะช้ าที่ขอบใบล่าง ต่อมา
ประมาณ 7-10 วัน จุดช้ านี้จะขยายกลายเป็นทางสีเหลืองยาวตาม
ใบข้าว ใบที่เป็นโรคจะแห้งเร็วและสีเขียวจะจางลงเป็นสีเทา ๆ  

โรคในระยะนีส้ังเกตได้ยาก อาการในระยะปักด าจะแสดงหลังปักด า
แล้วหนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่ง ใบที่เป็นโรคขอบใบมีรอยขีดช้ า ต่อมา
จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองที่แผลมีหยดน้ าสีครีมคล้ายยางสนกลม ๆ 
ขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุด ต่อมาจะกลายเป็นสีน้ าตาลและหลุดไป
ตามลม น้ าหรือฝน ซึ่งจะท าให้โรคสามารถระบาดต่อไปได้ แผลจะ
ขยายไปตามความยาวของใบ บางครั้งขยายเข้าไปข้างในตามความ

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

275 ภาคโปสเตอร์

mailto:atidtayatunok@gmail.com


 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

กว้างของใบ ขอบแผลมีลักษณะเป็นขอบลายหยักแผลนี้เมื่อนานไป
จะเปลี่ยนเป็นสีเทา ใบที่เป็นโรคขอบใบจะแห้งและม้วนตามความ
ยาว ในบางกรณีที่เชื้อมีปริมาณสูงเข้าท าลายท าให้ท่อน้ าท่ออาหาร
อุดตัน ต้นข้าวท้ังต้นจะเหี่ยวเฉาและตายอย่างรวดเร็ว เรียกอาการ
ของโรคนี้ว่า ครีเสก โดยมี เช้ือสาเหตุมาจาก Xanthomonas 
oryzae pv. oryzae (Xoo) [1] เช้ือสาเหตุโรคสามารถเข้าท าลาย
ข้าวได้ทุกช่วงระยะการเจริญโดยเข้าทางบาดแผลหรือทางช่องเปิด
ธรรมดา เช่น รูคายน้ า และปากใบ โดยเซลล์แบคทีเรียเข้าไปเพิ่ม
ปริมาณในส่วนของช่องระว่างเซลล์ และเคลื่อนย้ายไปท่ีท่อล าเลียง
น้ า ซึ่งจะไปขัดขวางการล าเลียงน้ าและอัตราการสังเคราะห์แสง 
โดยเช้ือสามารถเข้าท าลายทางบาดแผลได้มากกว่าทางช่องเปิด
ธรรมชาติ การเข้าท าลายมีความสัมพันธ์กับบาดแผลของต้นข้าว 
เนื่องจากเชื้อสาเหตุโรคเข้าทางบาดแผลหรือทางช่องเปิดธรรมชาติ 
การป้องกันก าจัดโรคเกษตรกรนิยมใช้สารเคมีเนื่องจากเห็นผลเร็ว 
แต่การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อโรคพืชเป็นจ านวนมากจะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์และสัตว์ สารเคมีเป็นพิษตกค้างใน
สภาวะแวดล้อม ผลิตผลเกษตร และมีผลกระทบต่อผู้บรโิภค [2] จึง
ได้มีการน าจุลินทรีย์ปฏิปักษ์มาทดแทนการใช้สารเคมีเช่นงานวิจัย
ของ พัชราภรณ์ และสุพจน์ [3]   ได้ศึกษาการน าแบคทีเรียปฏิปักษ์ 
Bacillus amyloliquefaciens S20A1 ที่แยกได้จากดินรอบราก
ข้าวที่สามารถผลิตสารทุติยภูมิที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
แบคทีเรีย X. oryzae pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าว
ได้  และพบว่าสารกรองเซลล์แบคที เรี ยของแบคที เรีย  B. 
amyloliquefaciens S20A1 สามารถยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรค
พื ช ได้  ห ล าย ส า ย พั น ธุ์  ได้ แ ก่  X. oryzae pv. oryzae, X. 
axonopodis pv. glycines แ ล ะ  X. campestris pv. 
campestris สร้างบริ เวณยับยั้ ง 37.82 mm 30.86 mm และ 
34.68 mm ตามล าดับ ขณะที่ Xie และคณะ [4] ได้ศึกษากิจกรรม
ของแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช  (PGPR) ได้แก่ 
Bacillus strain D13 ต่อการต้ าน เช้ือ X. oryzae pv. oryzae 
พบว่าสารระเหยที่  D13 ผลิตออกมามี ผลต่อการลดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีและลดการเคลื่อนที่ของเซลล์ X. oryzae 
pv. oryzae ได้ 
 การวิจัยนี้จึงได้น าจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชมา
ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบ
แห้งของข้าวในระดับห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน า
เช้ือจุลินทรีย์เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชในระดับแปลงปลูกรวมทั้งใช้ส าหรับควบคุมโรค
ได้ 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะครอบคลุมการประเมินประสิทธิภาพของ
เซลล์แขวนลอยและสารกรองเช้ือของเช้ือแบคทีเรียส่งเสริมการ
เจริญเติบโของพืชในการยับยั้ งเช้ือแบคทีเรีย X. oryzae pv. 
oryzae (Xoo) สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวด้วยวิธี paper disc 

diffusion และคัดเลือกเฉพาะไอโซเลตที่มีศักยภาพส าหรับทดสอบ 
โดยวิธ ิagar well diffusion 
   
3. อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
3.1 เชื้อจลุินทรีย์ท่ีใช้ในการทดสอบ 
 เช้ือแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) 
สาเหตุโรคใบแห้งของข้าว ได้รับความอนุเคราะห์จากส านักวิจัยและ
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และเช้ือแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 19 ไอ
โซเลต ได้แก่ BWPD-KK12, BWPD-KK17, BWPD-KK22, BWPD-
KK23, BWPD-KK40, BWTM-MSU1, BWTM-MSU5, BWTM-
MSU6, BWTM2-MSU, BWTM6-MSU, BWTM8-MSU, 
BWTM9-MSU, FDKF5, GCMR44, GCSR12, GCSR38, GCSR33, 
SK313 และ TKM1 ได้รับความอนุเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทาง
จุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 
3.2 ประสิทธิภาพของเซลล์แขวนลอยแบคทีเรียส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas 
oryzae pv. oryzae ด้วยวิธีการ paper disc diffusion 
 เตรียม เซลล์แขวนลอยของเช้ือแบคที เรี ย ส่ งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชและเช้ือแบคทีเรียสาเหตุโรค Xoo โดยเลี้ยงใน
อาหาร nutrient glucose broth (NGB) โดยการเขย่าที่ความเร็ว
รอบ 150 รอบต่อนาที บ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่อ
น ามาเตรียมเซลลแ์ขวนลอยให้ได้ความเข้มข้น 108 CFU ต่อมิลิลิตร 
จากนั้นน าไปทดสอบด้วยวิธี paper disc diffusion โดยการ swab 
เช้ือสาเหตุโรคลงบนจานอาหาร nutrient glucose agar (NGA) 
จากนั้นวาง paper disc ที่ได้ท าการหยดเซลล์แขวนลอยของเช้ือ
แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชแต่ ละไอโซเลต 10 
ไมโครลิตรต่อแผ่น วาง 4 ไอโซเลตต่อจาน โดยใช้น้ ากลั่นปลอดเช้ือ
เป็นการควบคุมทางลบ และใช้ยาปฏิ ชีวนะสเตรปโตมายซิน 
(streptomycin) เป็นการควบคุมทางบวก น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 - 72 ช่ัวโมง สังเกตบริเวณยับยั้ง 
(inhibition zone) แล้ววัดขนาด [5]  
 
3.3 ประสิทธิภาพของสารกรองเชื้อแบคที เรียส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas 
oryzae pv. oryzae ด้วยวิธีการ paper disc diffusion  
 เตรียมสารกรองเช้ือของเช้ือแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของพืชโดยเลี้ยงในอาหาร nutrient glucose broth (NGB) โดย
การเขย่าที่ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที บ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็น
เวลา 48 ช่ัวโมง จากนั้นน าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 8,000 รอบ
ต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที แยกเก็บส่วนใสมาท าการกรองด้วยแผ่น
กรองขนาด 0.2 ไมโครเมตร แล้วน าไปทดสอบด้วยวิธีการ paper 
disc diffusion โดยการ swab เช้ือสาเหตุโรคลงบนจานอาหาร 
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nutrient glucose agar (NGA) จากนั้นวาง paper disc ที่ได้ท า
การหยดสารกรองเช้ือแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชแต่
ละไอโซเลต 10 ไมโครลิตรต่อแผ่น ลงไป โดยวาง 4 ไอโซเลตต่อ
จาน และมีน้ ากลั่นปลอดเช้ือเป็นการควบคุมทางลบ และมียา
ปฏิชีวนะสเตรปโตมายซิน เป็นการควบคุมทางบวก น าไปบ่มที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 - 72 ช่ัวโมง สังเกต
บริเวณยับยั้ง (inhibition zone) แล้ววัดขนาด [5] 
 
3.4 การเตรียมสารสกัดหยาบและการทดสอบประสิทธิภาพใน
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae 
ด้วยวิธีการ agar well diffusion 
 เลี้ยงเช้ือแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชไอโซเลตที่มี
ประสิทธิภาพดใีนการยับยั้งเช้ือ Xoo ที่ได้จากข้ันตอนข้อ 3.2 ลงใน
อาหาร LB ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ที่บรรจุในฟลาสก์ขนาด 500 
มิลลิลิตร เขย่าด้วยความเร็ว 150 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง แล้วน ามาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 600 นาเมตร ให้ได้เท่ากับ 0.2 หรือได้ความเข้มข้น
ของเซลล์เท่ากับ 108 CFU ต่อมิลิลิตร จากนั้นน ามาปั่นเหวี่ยงที่
ความเร็วรอบ 8,000 รอบต่อนาที นาน 20 นาที เก็บส่วนใสแล้ว
เติม ethyl acetate ในอัตราส่วน 1:1 น ามาระเหยด้วยเครื่อง 
rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จะได้สารสกัด
หยาบ (crude extract) [6] น าสารสกัดหยาบที่ได้มาละลาย 1% 
DMSO แล้วน าไปทดสอบการยับยั้ง Xoo ด้วยวิธีการ agar well 
diffusion ด้วยการใช้สารสกัดหยาบของเช้ือแต่ละไอโซเลต 
ปริมาตร 50 ไมโครลิตรต่อหลุม โดยใช้ยาปฏิชีวนะสเตรปโตมายซิน 
เป็นการควบคุมทางบวก และใช้น้ ากลั่นปลอดเช้ือเป็นการควบคุม
ทางลบ บ่มเช้ือที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง 
สังเกตและวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ประสิทธิภาพของเซลล์แขวนลอยแบคทีเรียส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas 
oryzae pv. oryzae ด้วยวิธีการ paper disc diffusion 
 ผลของเซลล์แขวนลอยเช้ือแบคทีเรียทั้ง 19 ไอโซเลต ต่อการ
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย Xoo ด้วยวิธี paper disc diffusion พบว่าเช้ือ
ไอโซเลต BWM9-MSU มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย 
Xoo ได้ดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการยับยั้ง ไม่
แตกต่ างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่ อ เปรียบเทียบกับสาร
ปฏิชีวนะสเตรปโตมายซิน โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณยับยั้ง
เท่ากับ 1.83 เซนติเมตร และ 2.30 เซนติเมตร ตามล าดับและมี 7 
ไอโซเลต ที่มี เส้นผ่ าศูนย์กลางของบริ เวณยับยั้ งกว้างกว่า 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 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

 
4.2 ประสิทธิภาพของสารกรองเชื้อแบคที เรียส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas 
oryzae pv. oryzae ด้วยวิธีการ paper disc diffusion  
 ประสิทธิภาพของสารกรองเช้ือแบคทีเรียทั้ง 19 ไอโซ ต่อการ
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย Xoo ด้วยวิธี paper disc diffusion พบว่า 
เช้ือไอโซเลต BWTM-MSU5 มีประสิทธิภาพในการยับยั้ งเช้ือ
แบคทีเรีย Xoo ได้ดีที่สุด โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณยับยั้ง
เท่ากับ 2.00 เซนติเมตร แต่อย่างไรก็ตามไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับการใช้สารปฏิชีวนะสเตรปโตมายซิน และเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปักษ์อีก 5 ไอโซเลต ได้แก่ BWM6-MSU, BWM9-
MSU, GCSR12, GCSR33 และ GCSR38 โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของบริ เวณ ยับยั้ ง เท่ ากับ  1.63, 1.83, 1.63, 1.94 และ 1.55 
เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 
 
ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของเซลล์แขวนลอยและสารกรองเชื้อของ
เช้ือแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่อการยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae  

ไอโซเลต เส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยับย้ัง 
(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 

1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามหลังด้วยตัวอักษรที่เหมอืนกันไม่มีความแตกตา่งอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติตามวธิี Least signification    differences (LSD) 
P= 0.05 
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4.3 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบของเชื้อแบคทีเรียส่งเสริม
ก าร เจ ริญ เติ บ โต ข อ ง พื ช ใน ก ารยั บ ยั้ ง เชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae ด้วยวิธีการ agar well 
diffusion 
 ผลของสารสกัดหยาบของสารกรองเช้ือของเชื้อแบคทีเรีย 6 ไอ
โ ซ เ ล ต  ไ ด้ แ ก่  BWTM-MSU5, BWM6-MSU, BWM9-MSU, 
GCSR12, GCSR33 และ GCSR38 ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Xoo  
ด้วยวิธีการ agar well diffusion พบว่าสารสกัดหยาบของเช้ือ
แบคที เรี ย ไอ โซ เลต  GCSR33, GCSR38 และ  BWWM6-MSU 
สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย Xoo ได้ โดยมีความ
กว้างของบริเวณยับยั้งเท่ากับ 2.17, 1.67 และ 1.03 เซนติเมตร 
ตามล าดับ (ตารางที่ 2, ภาพที ่1) 
 
ตารางที่  2 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบของสารกรองเช้ือ
แบคที เรียส่งเสริมการเจริญ เติบโตของพืชต่อการยับยั้ งเช้ือ
แบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae ด้วยวิธีการ agar 
well diffusion 

ไอโซเลต เส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยับย้ัง 
(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/ ค่าเฉลี่ยที่ตามหลังด้วยตัวอักษรที่เหมอืนกันไม่มีความแตกตา่งอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติตามวธิี Least signification    differences (LSD) 
P= 0.05 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสารกรองเช้ือแบคทีเรีย
ส่งเสริมการเจริญ เติบโตของพืชต่อการยับยั้ งเช้ือแบคที เรีย 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae ด้ ว ย วิ ธี ก า ร  agar well 
diffusion 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 การทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือแบคที เรียส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชต่อการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียก่อโรค X. oryzae 
pv. oryzae ด้วยวิธี paper disc diffusion เมื่อใช้เซลล์แขวนลอย

ของเช้ือแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช พบว่าไอโซเลต 
BWWM9-MSU มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย Xoo ได้
ดีที่สุด และมีอีก 7 ไอโซเลต ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง
กว้างกว่า 1 เซนติเมตร เมื่อใช้สารกรองเช้ือของเช้ือแบคทีเรีย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช พบว่าไอโซเลต BWTM-MSU5 มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือ Xoo ได้ดีที่สุด แต่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับเช้ือแบคทีเรียอีก 5 ไอโซเลต ได้แก่ BWM6-
MSU, BWM9 -MSU, GCSR12 , GCSR33 และ GCSR38 โดยมี
เส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งระหว่าง เท่ากับ 1.55 - 1.94 
เซนติเมตร สอดคล้องกับงานวิจัยของอังคณา และคณะ [7] ที่ได้ท า
การแยกและคัดเลือกเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการ
ป้องกันก าจัดโรคขอบใบแห้งของข้าว โดยทดสอบประสิทธิภาพด้วย
วิธี paper disc diffusion พบว่าแบคทีเรีียปฏิปักษ์จ านวน 6 ไอโซ
เ ล ต  ไ ด้ แ ก่  BMKM001, BKLS022, BKKN005, BKKN006, 
BSKN004 และ BSKN030 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญ
ของเช้ือสาเหตโรคได้ดีที่สุด และคล้ายคลึงกับงานวิจัยของปาริชาติ 
และคณะ [8] ที่ได้น าแบคทีเรียปฏิปักษ์สายพันธุ์ใหม่ที่แยกจากดิน
บริเวณรอบรากข้าว ได้แก่ TU-Orga1  มาประเมินประสิทธิภาพ
การส่งเสริมการเจริญเติบโตพืชโดยเพิ่มการสร้าง indole-3-acetic 
acid (IAA) และยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคขอบใบแห้งที่เกิดจากแบคทีเรีย 
Xoo โดยเปรียบเทียบกับการใช้สารเคมี bacbicure (Canoron) 
พบว่าการคลุกเมล็ดข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 2 ด้วย TU-Orga1 (106 
cfu/ml) มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้ข้าวมีปริมาณ IAA สะสม
เพิ่มขึ้นสูงสุด และส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้าข้าวอายุ 14 วัน 
ให้มีความสูงต้น ความยาวราก และน้ าหนักสดเพิ่มขึ้น นอกจากน้ียัง
มีระดับการยับยั้ งเช้ือ Xoo สูงสุดถึง 11.3 มิลลิ เมตร ขณะที่ 
bacbicure มีระดับการยับยั้ง 8.2 มิลลิเมตร ในขณะที่ Hop และ
คณะ [9] ท าการคัดเลือกแอคติโนมายซิสที่มีศักยภาพในการ
ควบคุม Xoo สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าว โดยพบว่าเช้ือไอโซ
เล ต  VN08-A-12 ค ว บ คุ ม Xoo ไ ด้ ถึ ง  10 races ใน ร ะ ดั บ
ห้องปฏิบัติการ และพบว่านอกจากจะลดขนาดความยาวแผลที่เกิด
จากเชื้อสาเหตุโรคแล้วยังลดความเสียหายของผลผลิตได้ด้วย 

การทดสอบผลของสารสกัดหยาบสารกรองเช้ือของเช้ือ
แบคทีเรียส่งเริมการเจริญเติบโตของพืชในการยับยั้งการเจริญของ 
Xoo ด้วยวิธีการ agar well diffusion พบว่าสารสกัดหยาบจาก
แบคที เรี ย ไอ โซ เลต  BWWM6-MSU, GCSR33 และ GCSR38 
สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย Xoo ได้โดยมีความกว้าง
บริเวณยับยั้ง (inhibition zone) ระหว่าง 1.03 - 2.17 เซนติเมตร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชราภรณ์  และสุพจน์  [3] ที่ศึกษา
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 ามารถผลิตสารทุ ติ ยภู มิ ที่ มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย Xoo สาเหตุโรคขอบใบแห้ง
ของข้าวได้ จึงไดศ้ึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญและการผลิต
ส า ร ทุ ติ ย ภู มิ  พ บ ว่ า ส า ร ก ร อ ง เซ ล ล์ ข อ งแ บ ค ที เรี ย  B. 
amyloliquefaciens S20A1 สามารถยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรค
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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 ยมี บ ริ เวณ ยั บ ยั้ ง  37.82, 30.86 แ ล ะ  34.68 
มิลลิเมตร ตามล าดับ  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการทดสอบผลของเช้ือแบคทีเรียส่งเสริม
การเจริญเติบโตของพืชในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบ
แห้งในระดับห้องปฏิบัติการ จ าเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมใน
ระดับเรือนทดลองและในสภาพแปลงเพิ่มเติมก่อนน าไปประยุกต์ใช้
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

กระเทียมเป็นหนึ่งในพืชผลทางการเกษตรที่มักพบการปนเปื้อนด้วยเชื้อรา มีแหล่งเพาะปลูกใหญ่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย 
จังหวัดล าปางเป็นพื้นที่หลักในการรับตัดแต่งกระเทียม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกและศึกษาชนิดของราที่ปนเปื้อนในกระเทียมตัดแต่ง
ของต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยเก็บตัวอย่างกระเทียมจ านวน 28 ตัวอย่าง จาก 27 แห่ง ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน การ
จ าแนกชนิดของราอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา ใช้เทคนิค slide culture เพื่อศึกษาราเส้นใยและสปอร์ ร่วมกับการวิเคราะห์ล าดับเบส
บริเวณ ITS โดยใช้ไพร์เมอร์ ITS3 และ ITS4 และเทคนิค PCR เพิ่มปริมาณก่อนน าไปหาล าดับเบส ผลการศึกษาพบว่า คัดแยกราได้ 37 ไอโซเลต 
จ าแนกเป็น 6 สกุล ได้แก่ Fusarium sp., Curvularia sp., Chaetomium sp., Penicillium sp., Aspergillus sp., และ Trichoderma sp. 
โดยพบ Fusarium sp. มากทีสุ่ด 21 ไอโซเลต และแต่ละหมู่บ้านพบราปนเปื้อนในกระเทียมอย่างน้อย 3 สกุล  
 
ค าส าคัญ: กระเทียมตัดแต่ง จังหวัดล าปาง 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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1. บทน า 
 กระเทียมจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะ
เป็นพืชที่คนไทยนิยมใช้ เป็นส่วนประกอบส าคัญของอาหาร 
เพาะปลูกมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย 
จังหวัดล าปางมีพื้นที่เพาะปลูกกระเทียมมากเป็นอันดับ 4 รองจาก
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และพะเยา [1] หลังการเก็บเกี่ยว 
กระเทียมจะถูกตัดแต่ง มัด หรือแกะกลีบเพื่อเตรียมจ าหน่าย ซึ่ง
ชุมชนในพื้นที่ ต.กล้วยแพะ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง เป็นแหล่งท า
กระเทียมตัดแต่งแหล่งใหญ่ของภาคเหนือ  
 ปัญหาที่มักพบในการผลิตกระเทียมมีทั้งด้านการเกิดโรคในแปลง
ปลูกและปนเปื้อนจากเช้ือราระหว่างเก็บรักษา 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] ราหลายชนิด
สามารถสร้างไมโคท็อกซิน (mycotoxin) ซึ่งเป็นสารเมทาบอไลต์ทุติย
ภูมิ มีฤทธิ์เป็นพิษทั้งต่อคนและสัตว์ ส่งผลให้อาหารที่มีเช้ือราและ
สารพิษจากเช้ือราเหล่านี้ปนเปื้อนเป็นอาหารไม่ปลอดภัย [7] 
Fusarium sp., Penicillium sp., Aspergillus sp. เป็นราสกุลหลักท่ี
สามารถสร้างสารพิษหลายชนิดเมื่อปนเปื้อนในอาหาร [8] ดังนั้น 
กระเทียมและผลิตภัณฑ์จากกระเทียมจึงเป็นหนึ่งในอาหารที่ควรมี
การตรวจสอบการปนเปื้อนด้วยเช้ือราอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจและศึกษาชนิดราที่พบใน
กระเทียมตัดแต่งในพื้นที่ 5 หมู่บ้านของต าบลกล้วยแพะ อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นกระเทียมที่มาจากหลายแหล่งปลูกและ
ขายกระเทียมในภาคเหนือ ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และจังหวัดล าพูน ซึ่งผลที่ได้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการ
ปนเปื้อนของราในกระเทียมของภาคเหนือ รวมทั้งใช้ศึกษาด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรคหรือสารพิษที่เกิดจากเชื้อราในผลิตผลทาง
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
2. วิธีการวิจัย 
2.1 แหล่งที่มาของกระเทียมตัดแต่ง  
 ตัวอย่างกระเทียมตัดแต่งที่ ใช้ในงานวิจัยได้จากแหล่งท า
กระเทียมตัดแต่งในพื้นที่ 5 หมู่บ้านของ ต.กล้วยแพะ อ.เมืองล าปาง 
จ.ล าปาง ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกล้วยหลวง หมู่ 2 บ้านกล้วยแพะ หมู่ 3 
บ้านกล้วยม่วง หมู่  4 บ้านหัวฝาย และหมู่  5 บ้านกล้วยกลาง 
หมู่บ้านละ 6 แห่ง ยกเว้นหมู่ 3 ที่มีบ้านรับมัดกระเทียมน้อยที่สุด 
เก็บ 3 แห่ง แต่ละแห่งที่รับกระเทียมมาจากแหล่งเพาะปลูกเดียว 
นับเป็น 1 ตัวอย่าง ยกเว้น 1 บ้านจากหมู่ 1 ที่รับกระเทียมมาจาก 2 
แหล่ง เก็บ 2 ตัวอย่าง รวมจ านวนทั้งหมด 28 ตัวอย่าง แต่ละ
ตัวอย่างสุ่มเก็บกระเทียมไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม แหล่งเพาะปลูก
กระเทียมที่น ามาตัดแต่งและจ านวนตัวอย่างที่เก็บแสดงในตารางที ่1 
และภาพตัวอย่างแหล่งท ากระเทียมตัดแต่งแสดงดังรูปที่ 1 

ตารางที่ 1 แหล่งที่มาของกระเทียมและจ านวนตัวอย่างที่เก็บจาก
แต่ละหมู่บ้าน 
 

พ้ืนที่เก็บตัวอย่าง 
แหล่งทีม่าของกระเทียม 

และจ านวน (แห่ง)  
จ านวนรวม 
(ตัวอย่าง) 

หมู่ 1 
บ้านกล้วยหลวง 

อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่(5) 
7 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ่(1) 

อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน (1) 

หมู่ 2 
บ้านกล้วยแพะ 

อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่(3) 

6 
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (1) 
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (1) 
อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน (1) 

หมู่ 3 
บ้านกล้วยม่วง 

อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่(1) 
3 อ.เวียงแหน จ.เชียงใหม ่(1) 

อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน (1) 

หมู่ 4 
บ้านหัวฝาย 

อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่(1) 

6 
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ่(1) 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (1) 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่(1) 
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (2) 

หมู่ 5 
บ้านกล้วยกลาง 

อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่(2) 

6 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม ่(1) 
อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน (1) 
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (2) 

 

 
 
รูปที่ 1 แหล่งท ากระเทียมตัดแต่ง หมู่ 2 บ้านกล้วยแพะ ต.กล้วยแพะ 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
 
2.2 การแยกราจากกระเทียมตัดแต่ง  
 น ากระเทียมตัดแต่งจากแต่ละแหล่งปริมาณ 1 กิโลกรัมมาแกะ
กลีบแล้วสุ่มเลือกจ านวน 20 กลีบ ฟอกฆ่าเชื้อพื้นผิวโดยแช่ใน
สารละลาย 1% sodium hypochlorite เขย่าเป็นเวลา 10 นาที แล้ว
ล้างในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเช้ือ 3 ครั้ง จากนั้นย้ายกระเทียมมาวางลงบน
อาหาร PDA ที่ มี  chloramphenicol (50 mg/l) บ่มจานอาหารที่
อุณหภูมิห้องในที่มืดเป็นเวลา 5-7 วัน ถ้ามีราเจริญออกมาจาก
กระเทียม แยกมาเพาะเลี้ยงต่อจนได้เช้ือบริสุทธิ์ บันทึกลักษณะโคโลนี  
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2.3 การจ าแนกชนิดรา  
 เพาะเลี้ยงราที่คัดแยกจากกระเทียมตัดแต่งด้วยเทคนิค slide 
culture เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของราเส้นใย ได้แก่ สี
โคโลนี การแตกแขนงของเส้นใย ลักษณะและรูปร่างของสปอร์ 
แล้วเปรียบเทียบกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของราตามที่มี
รายงานไว ้[9-14] 
 การจ าแนกราด้ วยการวิ เคราะห์ ล าดับ เบสบริ เวณ  ITS 
ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ การสกัด DNA ราเส้นใย การท า PCR 
เพื่อเพิ่มปริมาณยีน ITS และการหาล าดับเบสแล้วน าล าดับเบสที่
ได้มาเทียบในฐานข้อมูล GenBank เพื่อระบุชนิด 
 การสกัด DNA ราเส้นใยใช้ชุดสกัด DNA ส าเร็จรูป genomic 
DNA isolation kit (Biohelix, บริษัท กิบไทย จ ากัด) น า DNA ที่
สกัดได้เป็นต้นแบบในการท าปฏิกิริยา PCR ด้วยเอนไซม์ Excel 
Taq 5X PCR Master Dye Mix (SMOBIO, บริษัท กิบไทย จ ากัด) 
ใช้ไพร์เมอร์ 1 คู่ คือ ITS3 (5'-GCATCGATGAAGAACGCAGC-3') 
และ ITS4 (5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3') สภาวะส าหรับ 
PCR มีดั งนี้  initial denaturation 94 องศาเซลเซียส  2 นาที 
denaturation 94 องศาเซลเซียส 30 วินาที primer annealing 
55 องศาเซลเซียส 30 วินาที extending 72 องศาเซลเซียส 15 
นาที ท าปฏิกิริยาจ านวน 30 รอบ และ final extending 72 องศา
เซลเซียส 1 นาท ีน า PCR product ที่ได้ส่งวิเคราะห์หาล าดับเบสที่
บริษัท Macrogen แล้วน าล าดับเบสไปวิเคราะห์เปรียบเทียบใน
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] เพื่อระบุชนิด
ของรา 
 
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ราปนเป้ือนในกระเทียมตัดแต่งสามารถคัดแยกได้จ านวน 37 
ไอโซเลต โดยแยกได้จากกระเทียมของบ้านหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 
4 และหมู่ 5 จ านวน 10, 8, 4, 9 และ 6 ไอโซเลต ตามล าดับ เมื่อ
น ามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
ร่วมกับการวิเคราะห์ล าดับเบสบริเวณ ITS ของราขนาดประมาณ 
300-400 คู่เบส จ าแนกได้ 6 สกุล คือ Fusarium sp., Curvularia 
sp., Chaetomium sp., Penicillium sp., Aspergillus sp., และ 
Trichoderma sp. โดยพบจ านวน 21, 5, 4, 4, 2 และ 1 ไอโซเลต 
ตามล าดับ (ตารางที่ 2) กระเทียมจากหมู่ 4 บ้านหัวฝาย พบรา 5 
สกุล ขณะที่หมู่บ้านอื่นพบ 3 สกุล และ Fusarium sp. เป็นเพียง
สกุลเดียวท่ีพบจากทุกหมู่บ้าน ทุกแหล่งเพาะปลูกกระเทียมที่ชุมชน
รับมาตัดแต่งพบราในกระเทียมอย่างน้อย 1 สกุล (ตารางที่ 3) 
 Fusarium sp. เป็นราเด่นที่พบในกระเทียมตัดแต่งของ ต.กล้วย
แพะ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาราจาก
กระเทียมที่เก็บไวใ้นพื้นที่ต่าง ๆ ของอียิปต์ พบราจ านวน 4 สกุล คือ 
Aspergillus, Botrytis, Fusarium แ ล ะ  Penicillium โ ด ย พ บ 
Fusarium spp. มากที่สุด [16] นอกจากนี้มีการตรวจพบเช้ือ F. 
proliferatum ด้วยความถี่สูงสุดจากรา 8 ชนิดที่แยกได้จากกลีบ

กระเทียมเน่าเสียระหว่างการเก็บรักษา [2] F. oxysporum f. sp. 
cepae, F. proliferatum และ F. verticillioides ยั งพบ เป็ นรา
สาเหตุ โรคส าคัญของกระเทียมในสหรัฐอเมริกาและจีน [3] 
Fusarium sp. ที่แยกได้จากกระเทียมตัดแต่งทุกไอโซเลตเจริญได้
รวดเร็วในอาหาร PDA โคโลนีมีลักษณะฟูละเอียด สีขาวหรือขาว
แซมม่วง สร้าง macroconidia รูปร่างโค้งหัวท้ายแหลมจ านวนมาก 
(รูปที่ 2) ผลการวิเคราะห์ล าดับเบสบางส่วนบริเวณ ITS ระบุได้ว่า 
ไอโซเลตส่วนใหญ่มีความเหมือนกบั Fusarium oxysporum  
 Curvularia sp. ที่แยกจากกระเทียมตัดแต่งเจริญเติบโตได้ดีใน
อาหาร PDA โคโลนีฟูสีเทาเข้ม สร้างสปอร์รูปไข่สีน้ าตาล มีผนังกั้น
สปอร์เป็น 3-4 เซลล์ การวิเคราะห์ล าดับเบสยังไม่สามารถระบุชนิด
ได้ ราสกุล Curvularia เป็นราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด มีรายงาน
กล่าวถึงว่า C. pallescens เป็นหนึ่ งในราสาเหตุโรคเน่าของ
กระเทียมระหว่างเก็บรักษา [17] อย่างไรก็ตาม C. lunata พบบน
หัวกระเทียมในแปลงมากกว่าการตรวจพบหลังการเก็บเกี่ยว [5] ซึ่ง
แตกต่างจากงานวิจัยนี้ท่ีพบมากถึง 5 ไอโซเลต   
 ราสกุล Aspergillus และ  Penicillium มักพบปนเปื้ อนใน
อาหารและผลิตผลทางการเกษตร หลายชนิดสามารถสร้างสารพิษ
เปน็อันตรายต่อสุขภาพ [18] การศึกษาราจากกระเทียมหลังการเก็บ
เกี่ยวมักพบราสองสกุลนี้ 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 โคโลนีสีด า
ขอบสีขาว สปอร์รูปร่างกลมอยู่ต่อกันเป็นสายบนสเตอริกมา ล าดับ
เบสบริเวณ ITS ระบุได้ว่า 2 ไอโซเลตที่พบเป็น A. niger และ A. 
sydowii โคโลนีของ Penicillium sp. จากท้ัง 4 แหล่งมีลักษณะนุ่ม 
ย่น ตรงกลางสีเขียวขอบสีขาว สปอร์ทรงกลมต่อกันเป็นลูกโซ่บน 
phialide ผลการวิเคราะห์ล าดับเบสของราสกุล Penicillium ยังใช้
ระบุชนิดไม่ได้ เพราะล าดับเบสไม่มีความจ าเพาะเพียงพอ คาดว่า
อาจมีการปนเปื้อนระหว่างไอโซเลตจากการท า PCR 
 การตรวจพบ Chaetomium sp. และ Trichoderma sp. ใน
กระเทียมมี ไม่มากนัก มีรายงานว่า C. globosum ถูกพบใน
ก ระ เที ย ม ร ะห ว่ า ง เก็ บ รั ก ษ า ม าก ก ว่ า ใน แ ป ล งป ลู ก  [5]  
Chaetomium sp. ที่แยกได้จากกระเทียมตัดแต่ง 4 ไอโซเลต ยัง
ไม่สามารถระบุชนิดได้ ราเจริญเติบโตได้รวดเร็วในอาหาร PDA 
โคโลนีที่ โต เต็มที่ มี สีน้ าตาล  มี  hair รอบผนั งด้ านนอกของ 
perithecium ส่วน Trichoderma sp. ลักษณะโคโลนีสีเขียวรอบ
นอกสีขาว ค่อนข้างฟู สปอร์รูปร่างกลม การวิเคราะห์ล าดับเบส
ระบุได้ว่าเป็น T. harzianum ราทั้งสองสกุลเป็นราที่พบทั่วไปใน
ดิน และบางชนิดถูกน ามาใช้ประโยชน์เป็นราปฏิปักษ์เพื่อยับยั้งการ
เกิดโรคและจุลินทรีย์ก่อโรคในพืชหลายชนิด อาจเป็นไปได้ว่า
กระเทียมได้รับราทั้งสองสกุลนี้โดยติดมาจากแปลงปลูก 
 การควบคุมราสาเหตุโรคของกระเทียมและหัวหอมระหว่างเก็บ
รักษาอาจท าได้หลายวิธี เช่น การจุ่มในสารเคมีหรือสารฆ่าเช้ือรา 
การใช้น้ าร้อนร่วมกับสารเคมี การเก็บรักษาพืชผักที่อุณหภูมิต่ า ซึ่ง
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เป็นวิธีการที่ใช้กันมานาน แต่มักพบข้อจ ากัดบางประการ ส่วนวิธี
ทางเลือกที่พัฒนาและมีรายงานการใช้เพิ่มขึ้น ได้แก่ เทคโนโลยี
พลาสมา และการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ อย่างไรก็ตาม กรณีของพืช

อาหาร วิธีควบคุมเช้ือราที่น่าจะเหมาะสมที่สุดอาจเป็นการใช้สาร
สกัดจากพืชหรือจุลินทรีย์ที่ใช้เป็นอาหาร [6] 

 
ตารางที่ 2 ราที่แยกได้จากกระเทียมตัดแต่งจาก 5 หมู่บ้านของ ต.กล้วยแพะ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
 

แหล่งตัวอย่างกระเทียม สกุลราท่ีแยกได้ (ไอโซเลต) 
หมู่ 1 บ้านกล้วยหลวง Fusarium sp. (7), Chaetomium sp. (2), Penicillium sp. (1) 
หมู่ 2 บ้านกล้วยแพะ Fusarium sp. (6), Penicillium sp. (1), Aspergillus sp. (1) 
หมู่ 3 บ้านกล้วยม่วง Fusarium sp. (2), Curvularia sp. (1), Trichoderma sp. (1) 
หมู่ 4 บ้านหัวฝาย Fusarium sp. (3), Curvularia sp. (2), Chaetomium sp. (2), Penicillium sp. (1), Aspergillus sp. (1) 
หมู่ 5 บ้านกล้วยกลาง Fusarium sp. (3), Curvularia sp. (2), Penicillium sp. (1) 

 
ตารางที่ 3 ราที่แยกได้จากกระเทียมจ าแนกตามแหล่งปลูกกระเทียมที่ชุมชน ต.กล้วยแพะ รับมาตัดแต่ง 
 

แหล่งปลูกกระเทียมที่รับมา 
(แห่ง) 

สกุลราท่ีแยกได้ (ไอโซเลต) 
รวม 

(ไอโซเลต) Fusarium  
sp. 

Curvularia  
sp. 

Chaetomium 
sp. 

Penicillium 
sp. 

Aspergillus 
sp. 

Trichoderma 
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.ล าพูน (4) 1 1 1 1 1 1 6 
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (5) 2 1 1 1 1 - 6 
 
 

 
รูปที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรา 6 สกุลที่แยกจากกระเทียม 
Fusarium sp. (ก), Curvularia sp. (ข), Chaetomium sp. (ค), 
Penicillium sp. (ง), Aspergillus sp. (จ), และ Trichoderma sp. 

(ฉ) ดา้นซ้ายของทุกภาพแสดงลักษณะโคโลนีท่ีเจริญบนอาหาร 
PDA และด้านขวาแสดงลักษณะเส้นใยและสปอร ์

4. สรุปผลการวิจัย 
 กระเทียมตดัแต่ง 28 ตัวอย่างจากพื้นที่ 5 หมู่บ้านของ ต.กล้วยแพะ 
อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง แยกราปนเปื้อนได้จ านวน 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
จากทุกแหล่งปลูกท่ีรับมาพบราอย่างน้อย 1 สกุล ผลการวิจัยที่ได้นี้
สามารถใช้ในการศึกษาเพื่อป้องกันหรือควบคุมราและสารพิษจาก
ราในกระเทียมซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารส าคัญเพื่อความปลอดภัยด้าน
สุขภาพของคนไทยได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยบรรยายกุโบร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ด้วยรหัสเออาร์  
และเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้แก่ วงจรการพัฒนาระบบ SDLC ใน
การวิเคราะห์ระบบงาน โปรแกรม SolidWorks ในการพัฒนาโมเดลสามมิติ และ ADT Bundle ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และในท าการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นได้ใช้ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 50 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.00 เป็นเพศชาย ร้อยละ 42.00 ในส่วนของระดับการศึกษาผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 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 
 
ค าส าคัญ: แอปพลิเคชัน, รหัสเออาร์, 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 
 
 
1. บทน า 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีโบราณสถานส าคัญ
หลายแห่งและหนึ่งในนั้นก็คือ สถานที่ฝังศพ (กุโบร์) เจ้าพระยาบวร
ราชนายก (เฉกอะหมัด กุมมี)   ซึ่งเป็นปฐมจุฬาราชมนตรีและท่าน
เฉกอะหมัด กุมมีนี้ ท่านเป็นต้นสกุลของไทยมุสลิมหลายนามสกุล 
รวมถึงสกุลบุนนาค เป็นต้น และสกุลของเจ้าพระยาหลายท่านใน
ระยะเวลาต่อมา อาทิ เจ้าพระยาอภัยราชา (ช่ืน) เจ้าพระยาช านาญ
ภักดี (สมบุญ) เจ้าพระยาเพชรพิไชย (ใจ) และมีบรรดาศักดิ์เป็น
สมเด็จเจ้าพระยาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ถึง 3 ท่าน คือ สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัย
ญาติ (ทัต บุนนาค) และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 
บุนนาค) รวมทั้งเป็นต้นสกุลของสายสกุลที่มีความส าคัญต่อการ
ปกครองประเทศตลอดมา สถานที่ฝังศพเจ้าพระยาบวรราชนายก 
(เฉกอะหมัด กุมมี) จัดเป็นแหล่งที่เที่ยว ศึกษา ค้นคว้า ที่น่าสนใจ
มากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทกับการใช้ชีวิต
ของมนุษย์เป็นอย่างมากและมีการพัฒนาโดยน าเอาเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ ใช้ เพื่ อให้ขีดความสามารถในการท างานสูงขึ้น  ซึ่ ง
โทรศัพท์มือถือบางรุ่นนั้นสามารถใช้งานได้เปรียบเสมือนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีสามารถพกพาไปยังท่ีต่าง ๆ ได้สะดวกสบาย 
อีกทั้งมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมการ
ท างานโทรศัพท์ให้เลือกใช้อยู่หลายระบบ โดยมีส่วนแบ่งการตลาด
อยู่ 3 ค่ายใหญ่ คือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระบบปฏิบัติการไอ
โอเอสและระบบปฏิบัติการวินโดว์โฟนตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้งานใน
ด้านที่ เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น  งานวิจัยของ Antti Sarela, et al. 
(2009) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการน า เอา Home-Base Care 
Model มาใช้สร้างแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือท่ีช่วยในการฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วย เมื่อแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้าน
ได้ แล้วทีมแพทย์ได้ทาการตรวจดูข้อมูลของผู้ป่วยผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
โดยแอปพลิ เค ชันนี้ จะมีฟั งก์ ช่ันที่ ช่ือว่า Step Counter และ 
Wellness Diary โดย Step Counter จะท าการเก็บการเคลื่อนไหว
ร่างกายของผู้ป่วย ส่วน Wellness Diary จะท าการเก็บข้อมูล 
น้ าหนัก ความดันโลหิต ระดับน้ าตาลในเลือด เวลาที่ท างาน และ
เวลาพักผ่อน เพื่อให้แพทย์ได้น าข้อมูลเหล่านี้มาท าการวิเคราะห์
สุขภาพของผู้ป่วย [2] อีกทั้งแอปพลิเคชันนี้ได้ใช้โปรแกรม Adobe 
Flex ในการสร้างหน้าจอการท างาน ซึ่งการเช่ือมต่อการท างาน
ระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นได้มีการใช้เทคโนโลยี 

Mobile Network ไม่ว่าจะเป็น EDGE, 3G, GPRS หรือ Wireless 
มาใช้ในการเช่ือมต่อกัน  
        มัลติมี เดียเข้ามีบทบาทในชีวิตไม่ว่าจะเป็น Computer, 
Smartphone, Tablet, TV ห รื อ แ ม้ ก ร ะ ทั่ ง สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า ง  ๆ 
โดยเฉพาะมัลติมีเดียประเภทโมเดลสามมิติที่ก าลังได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย เพราะเป็นสื่อที่สามารถเข้าใจได้ง่าย  โมเดลสามมิติ
บนแอปพลิเคชันสามารถช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานแก่
นักท่องเที่ยวได้ดี เนื่องจากมีทั้งภาพและเสียงอธิบายความเป็นมา ใน
สถานการณ์จริงที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันได้เห็นโบราณสถานจริง และ
ยังสามารถเข้าใจถึงความเป็นมาเชิงลึกของโบราณสถานมากขึ้นผ่าน
โมเดลสามมิติ ท าให้เกิดความหลากหลายของการเข้าถึงข้อมูลของ
โบราณสถาน อีกทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจในโบราณสถาน
ก็สามารถเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชันได้ง่าย เนื่องจากแทบทุกคน
มีอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน หรือแทบเล็ท ดังนั้นการประยุกต์
โมเดลสามมิติเข้ากับแอปพลิเคชันที่สามารถเรียกใช้โดยผ่านการแส
นก Marker ของ AR Code เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันที่สามารถแสดง
โมเดลสามมิติ จึงเป็นเรื่องไม่ไกลตัวที่ทุกคนจะเข้าถึงได้ และยังเกิด
ประโยชน์แก่ผู้ใช้งานและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอีก
ด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยบรรยายกุโบร์ของเจ้าพระยา
บวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ด้วยรหัสเออาร์  
 2.2 เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันที่
พัฒนาขึ้น  
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลกุโบร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก      
(เฉกอะหมัด กุมมี) แล้วน ามาวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชัน
ช่วยบรรยายโบราณสภานด้วยรหัสเออาร์  
 3.2 วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยบรรยายกุโบร์
ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด กุมมี) ด้วยรหัสเออาร์ 
ส าหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 3.3 ทดสอบแอปพลิเคชันช่วยบรรยายกุโบร์ของเจ้าพระยาบวร
ราชนายก (เฉกอะหมัด กุมมี) ด้วยรหัสเออาร์ 
 3.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชันช่วย
บรรยายกุโบร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด กุมมี)   
ด้วยรหัสเออาร์ 
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4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 โบราณสถาน 
 โบราณ สถานม ีทั ้งแบบ โบราณ สถานที ่ม ีเจ ้า ของหร ือผู้
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย และโบราณสถานที่เป็นทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน (มาตรา 24)  โบราณวัตถุและโบราณสถานที ่เป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินต้องเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ข ้อยกเว ้น  กรณ ีไม ่อาจหร ือไม ่สมควรจะน ามาเก ็บร ักษาใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ให้เก็บรักษาไว้ได้เฉพาะในพิพิธภัณฑ์อื่น  
วัด  หรือสถานที่ทางราชการ   แต่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
ศิลปากร [1] 
 

4.2  เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) 
     เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด ก ุมมี (دمحا خیش 
 เป็นมุสลิมชีอะหฺอิษนาอะชะรียะหฺ (สิบสองอิมาม) เกิดเมื่อ (یحق
พ.ศ. 2086 ณ ต าบลกุนี (ینوق) ในเมืองอัสตะราบาด (دابآرتسا) 
ซึ่งปัจจุบันคือเมืองกอร์กัน (یآیسگ) ตั้งอยู่แถบทะเลแคสเปียน ใน
ประเทศอิหร่าน 
     ในปลายแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้า ฯ ให้
ท่านเฉกอะหมัด กุมมี ซึ่งมีอายุ 87 ปี เป็นเจ้าพระยาบวรราชนายก
จางวางกรมมหาดไทย ท่านได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อ พ.ศ. 2174 รวม
อายุ 88 ปี สถานที่ฝังศพของท่านเฉกอะหมัด ตั้งอยู่ในบริเวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
4.3 กุโบร์ 
     สุสานหรือกูโบร์ เป็นสถานที่ฝังศพของมุสลิม เป็นสถานที่
สาธารณะที่ส าคัญ อิสลามได้ก าหนดกรอบแนวปฏิบัติ ต้องให้ความ
เคารพ และให้เกียรติสุสานหรือกูโบร์ในฐานะที่เป็นสาธารณะสถาน     
4.4 Augmented Reality Code 
     ความเป็นจริงเสริมหรือความเป็นจริงแต่งเติม (อังกฤษ: AR : 
Augmented Reality Technology ) เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสาน
ระหว่างความเป็นจริง และโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกัน
ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้าง
ข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบบนโลกเสมือน (virtual 
world) เช่น ภาพกราฟิก วิดีโอ รูปทรงสามมิติ  และข้อความ 
ตัวอักษร ให้ผนวกซ้อนทับกับภาพในโลกจริงท่ีปรากฏบนกล้อง 
 เทคโนโลยี  AR แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบที่ ใช้ภาพ
สัญลักษณ์และแบบที่ใช้ระบบพิกัดในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้าง
ข้อมูลบนโลกเสมือนจริง ซึ่งในทางเทคนิคแล้วภาพสัญลักษณ์ที่ใช้ 
จะนิยมเรียกว่า “Marker”  หรืออาจจะเรียกว่า AR Code ก็ได้ โดย
ใช้กล้องเว็บแคมในการรับภาพ เมื่อซอฟต์แวร์ที่ เราใช้งานอยู่
ประมวลผลรูปภาพเจอสัญลักษณ์ที่ก าหนดไว้ก็จะแสดงข้อมูลภาพ
สามมิติที่ถูกระบุไว้ในโปรแกรมให้เห็น ซึ่งสามารถที่จะหมุนดูภาพที่
ปรากฏได้ทุกทิศทางหรือเรียกว่าหมุนได้ 360 องศา 
ขั้นตอนการท าเทคโนโลยีเสมือนจริง ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ 

 1. การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็นขั้นตอนการค้นหา 
Marker จากภาพที่ได้จากกล้องแล้วสืบค้นจากฐานข้อมูล (Marker 
Database) ที่มีการเก็บข้อมูลขนาดและรูปแบบของ Marker เพื่อ
น ามาวิเคราะห์รูปแบบของ Marker การวิเคราะห์ภาพ สามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพโดยอาศัย Marker เป็น
หลักในการท างาน (Marker based AR) และการวิเคราะห์ภาพโดย
ใช้ลักษณะต่าง ๆ ที่อยู่ใน ภาพมาวิเคราะห์ (Marker-less based 
AR) 
 2. การค านวณค่าต าแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation) ของ 
Marker เทียบกับกล้อง 
 3. กระบวนการสร้างภาพสองมิติ  จากโมเดลสามมิติ  (3D 
Rendering) เป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในภาพ โดยใช้ค่าต าแหน่ง เชิง 
3 มิติ ท่ีค านวณได้จนได้ภาพเสมือนจริง 
4.5 โปรแกรม Solidworks  
     เป็นซอฟแวร์ที่สามารถออกแบบช้ินงานได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยวิศวกรลด
ระยะเวลาในการออกแบบ และลดข้อผิดพลาดจากการสื่อสาร 
ระหว่างการออกแบบ  ในทุกวันนี้มี วิศวกรด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์มากกว่าพันคนที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ  โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม Solidworks 
4.6 ADT-Bundle 
     ชุดพัฒนา ADT-Bundle ประกอบด้วยโปรแกรม Eclipse และ 
SDK ส าหรับพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
4.7 วงจรพัฒนาระบบ SDLC 
     วงจรการพัฒนาระบบคือ กระบวนการในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ได้ โดยภายในวงจรจะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นกลุ่มงาน
หลัก ๆ คือ ด้านการวางแผน (Planning Phase) ด้านการวิเคราะห์ 
(Analysis Phase) ด้านการออกแบบ  (Design Phase) ด้านการ
พัฒนา (Implementation Phase) 
4.8 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
 แอนดรอยด์ (Android) เป็นระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนและ
แทบเล็ท ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในตอนนี้ และเป็น
ซอฟแวร์ที่มีโครงสร้างแบบเรียงทับซ้อนหรือแบบสแต็ค  (Stack) ซึ่ง
รวมเอาระบบปฏิบัติการ มิดเดิลแวร์ และแอพพลิเคชันที่ส าคัณเข้า
ด้วยกัน เพื่อใช้ส าหรับท างานบนอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่โดยเฉพาะ 
เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น [4] 
 เนื่องจากระบบปฏิบัติ Android  เป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิด จึง
อนุญาตให้นักพัฒนาหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Source 
Code ได้ ท าให้มีผู้พัฒนาจากหลาย ๆ ฝ่ายน า Source Code มา
ปรับแต่งและพัฒนาสร้างแอปพลิเคชันบนระบบแอนดรอยด์ ในแบบ
ฉบับของตนเองมากขึ้น     โดยสามารถแบ่งประเภทของระบบแอน
ดรอยด์ออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ 3 ประเภทดังนี้ 
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 Android Open Source Project (AOSP) เป็ น ร ะ บ บ แ อ น
ดรอยด์ประเภทแรกที่บริษัท Google เปิดให้สามารถน า Source 
Code ไปติดตั้งและใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 Open Handset Mobile (OHM) เป็นแอนดรอยด์ที่ได้รับการ
พัฒนาร่วมกับกลุ่ม  Open Handset Alliances (OHA) ซึ่งบริษัท
เหล่านี้จะพัฒนาระบบ Android ในแบบฉบับของตนเอง โดยมี
รูปร่างหน้าตา การแสดงผล และฟังก์ช่ันการท างานที่แตกต่างกัน 
รวมไปถึงอาจจะมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นรูปแบบการใช้งานเป็น
ของแต่ละบริษัท และโปรแกรมแอนดรอยด์ประเภทนี้ก็จะได้รับสิทธิ์
ในบริการเสริมต่าง ๆ ของกูเกิลที่เรียกว่า GMS (Google Mobile 
Service) ซึ่ ง เป็ น บ ริ ก า ร เส ริ ม ที่ ท า ให้ ร ะบ บ แอน ด รอยด์ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นน่ันเอง 
 Cooking หรือ Customize เป็นระบบแอนดรอยด์ที่นักพัฒนา
น าเอา Source Code จากแหล่งต่าง ๆ มาปรับแต่งให้อยู่ในแบบ
ฉบับของตนเอง [3] 
 

5. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยบรรยายกุโบร์ของเจ้าพระยาบวร

ราชนายก (เฉกอะหมดั กุมมี) ด้วยรหัสเออาร์ เป็นการพัฒนาระบบ
สารสนเทศรูปแบบหนึ่งที่ใช้เทคนิคการวางแผน การวเิคราะห์การ
ออกแบบและการพัฒนา 
5.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย  

5.1.1 การวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูลของโบราณสถานกุ
โบร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด กุมมี)  ทั้งทางด้าน
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมารวมถึงข้อมูลทางด้าน
สถาปัตยกรรม โครงสร้าง โดยการไปขอความอนุเคราะห์ข้อมูล    
บลูปริ้นของโบราณสถาน    และกุโบร์ของพระยาบวรราชนายก 
(เฉกอะหมัด กุมมี) จากหน่วยงานฝ่ายอาคารสถานที่ งานช่างของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งไปถ่ายภาพและวัด
ขนาดส่วนต่าง ๆ ของกุโบร์จากสถานที่จริง 

    5.1.2 การวิเคราะห์ระบบ น าข้อมูลที่ได้ในส่วนของโบราณสถาน
และข้อมูลทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการออกแบบ
ระบบ โดยการค านวณสัดส่วนของช้ินส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นกุ
โบร์ โดยแบ่งเป็น พื้น ประตู หน้าต่าง โครงสร้างหลัก ส่วนโดม จั่ว 
เป็นต้น 
    5.1.3 การออกแบบระบบ การออกแบบระบบในส่วนของแอป
พลิ เค ชันและเนื้ อหาของการแสดงผลที่ เป็น โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ และออกแบบ Marker ที่จะใช้กับแอปพลิเคชัน 

5.1.4 การพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยพัฒนาในส่วนของเนื้อหาที่
แสดงผลและช่วยบรรยายโบราณสถานด้วยรหัสเออาร์ โดยเริ่มจาก
การสร้างโมเดลแยกส่วนของส่วนต่าง ๆ แล้วน ามาประกอบเป็น
โมเดลสามมิติของกุโบร์ และใช้ ชุดพัฒนา ADT-Bundle ในการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน 

 
 

 

6. ผลการวิจัย 
    จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้าน ประวัติความเป็นมารวมถึง
ข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง โดยได้รับความ
อนุเคราะห์ข้อมูลบลูปริ้นของโบราณสถานกุโบร์ของพระยาบวรราช
นายก (เฉกอะหมัด กุมมี) จากหน่วยงานฝ่ายอาคารสถานที่ งานช่าง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งการไปถ่ายภาพ
มุมต่าง ๆ ของกุโบร์ของพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด กุมมี)
และวัดขนาดส่วนต่าง ๆ ของกุโบร์ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการ
ค านวณสัดส่วนเพื่อขึ้นแบบช้ินงานเป็นรายช้ิน เพื่อน าไปประกอบ
เป็นภาพสามมิติต่อไป  
     ผลของการวิจัยในส่วนของแอปพลิเคชัน ได้สร้างโมเดลแยกส่วน 
ดังแสดงในรูปที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 โมเดลแยกส่วนกโุบร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะ
หมัด กุมมี) 1 

 

 

 
 

รูปที่ 2 โมเดลภาพสามมติิกุโบร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะ
หมัด กุมมี) 2 
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รูปที่ 3 โมเดลสามมิติกโุบร์ของเจา้พระยาบวรราชนายก (เฉกอะ
หมัด กุมมี) ด้วยโปรแกรม Solidworks  

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
    การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
แอปพลิเคชันช่วยบรรยายกุโบร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะ
หมัด กุมมี )   ด้วยรหัสเออาร์ จากกลุ่มประชากรตัวอย่างจาก
นักท่องเที่ยวและผู้ เยี่ยมชมกุโบร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก 
(เฉกอะหมัด กุมมี) ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป จ านวนทั้งสิ้น 
50 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ การสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน โดยแบบสอบถามได้แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ส่วนที่ 
3 ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    โดยการประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มประชากรตัวอย่างใช้
เกณฑ์การแปลความหมาย ใช้เกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด [5] 
 ค่าเฉลี่ย   หมายถึง 
4.51 – 5.00  มีน้ าหนักในการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากที่สุด 
3.51 – 4.50  มีน้ าหนักในการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก 
2.51 – 3.50  มีน้ าหนักในการตดัสินใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50  มีน้ าหนักในการตดัสินใจอยู่ในในระดับน้อย 
1.0 – 1.50  มีน้ าหนักในการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

7.1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามแอปพลิเคชันช่วย
บรรยายกุโบร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด กุมม)ี ด้วย
รหัสเออาร ์
    จากการส ารวจด้วยแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
เพศหญิง ร้อยละ 58.00 เป็นเพศชาย ร้อยละ 42.00 ในส่วนของ
ระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 54.00 ปริญญาตรี ร้อยละ 10.00 ปริญญาโท 
ร้อยละ 30.00 สูงกว่าปริญญาโท ร้อยละ 6.00 ในส่วนของช่วงอายุ
ผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในช่วงอายุ 5-14 ปี ร้อยละ 4.00 อยู่ในช่วง

อายุ  15-24 ปี  ร้อยละ 50.00 อยู่ ในช่วงอายุ  25-34 ปี  ร้อยละ 
18.00 อายุมากกว่า 35 ปี ร้อยละ 28.00 
 

7.2 ความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันช่วย
บรรยายกุโบร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)  

 
ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของแอป
พลิเคชัน 
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน  S.D. แปลผล 
1.ด้านเนื้อหา 4.57 0.43 ดีมาก 
2.ด้านการน าเสนอรูปแบบแอป
พลิเคชัน 

4.40 
0.57 

ดี 

3.ด้านภาพประกอบและตัวอักษร 4.35 0.53 ดี 
4.ด้านระบบและการแสดงผล 4.58 0.54 ดีมาก 

5.ด้านการท างานของระบบ 4.52 0.59 ดี 
รวม 4.48 0.53 ดี 

    ผลประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ( 4.48) ด้านระบบและการแสดงผลมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( 4.58) รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา ( 4.57)  
ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านภาพประกอบและตัวอักษร 
( 4.35)   
 
7.3 ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันช่วยบรรยายกุโบร์ของ
เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด กุมม)ี  

 

ตารางที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน 
 
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน  S.D. แปลผล 
1.ด้านเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย 4.57 0.65 ดีมาก 
2.รูปแบบของแอปพลิเคชันมีความ
น่าสนใจ 

4.40 0.57 ดี 

3.ภาพประกอบมีความน่าสนใจ 4.35 0.72 ดี 
4.แอปพลิเคชันใช้งานไม่ซับซ้อน 4.58 0.43 ดีมาก 

5.แอปพลิเคชันให้ความรู้ มีประโยชน์ 4.52 0.47 ดีมาก 

6.สามารถน าเอาเนื้อหาความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ได ้

4.57 0.65 ดีมาก 

7.ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอป
พลิเคชันโดยรวม 

4.40 0.53 ดี 

รวม 4.56 0.57 ดีมาก 

 
    ผลประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันในภาพรวมอยู่ในระดับ 
ดีมาก ( 4.56) โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงทีสุดคือ แอปพลิเคชัน
ใช้งานไม่ซับซ้อน ( 4.58) รองลงมาคือ สามารถน าเอาเนื้อหา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ( 4.57)  ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด
คือ ภาพประกอบมีความน่าสนใจ ( 4.35) 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท าส่วนบนสุดของส่วนท่ีเป็นโดมให้มีความละเอียดมาก

ยิ่งขึ้น เพราะเป็นส่วนที่นักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมชมสามารถมองเห็น
ความละเอียดด้วยตาเปล่าจากพ้ืนราบได้ยาก 

2. เพิ่มเติมข้อมูลส่วนของรูปภาพและประวัติการบูรณะกุโบร์ของ
พระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ในแอปพลิเคชัน 

3. เพิ่มวิดีโอที่ได้จากการบินถ่ายโดยใช้โดรน เพื่อให้เห็นภาพมุม
สูง 
   
8.  กิตติกรรมประกาศ 
    งานวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยบรรยายกุโบรข์องเจ้าพระยา
บวรราชนายก (เฉกอะหมัด กุมมี) ด้วยรหัสเออาร์นี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดีนั้น ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมถึง
คณาจารย์ บุคคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน และนักท่องเที่ยวที่สละ
เวลาตอบแบบสอบถาม ตลอดจนผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ท าให้
งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมผสมเนื้อล าไย 
Product Development of Ice Cream mixed with Longan Flesh 

 
 

ภาสุรี  ฤทธิเลิศ1* และ  สุวิภา  รุ่งเรือง1 
 

1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
1*Email: ps.rittilert@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปริมาณเจลาตินต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพ และการยอมรับของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมล าไย โดยแปรผันปริมาณเจลาตินที่ร้อยละ 0, 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.0 โดยน้ าหนัก จากการศึกษาคุณภาพทางกายภาพ พบว่า     
เมื่อเพิ่มปริมาณเจลาตินไม่มีผลต่อค่าสี และการขึ้นฟูของไอศกรีม ในขณะที่การเพิ่มปริมาณเจลาตินท าให้อัตราการละลายของไอศกรีมลดลง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมล าไยที่มีปริมาณ
เจลาตินร้อยละ 0.75 โดยให้คะแนนด้านสี ความเรียบเนียน ความเคลือบมันในปาก ความเหนียวหนืดในปาก และความชอบโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ์มากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (p≤0.05) จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือก        
(เจลาตินร้อยละ 0.75) พบว่าตัวอย่างมีปริมาณความช้ืน โปรตีน ไขมัน เส้นใย เถ้า และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 77.78, 0.88, 0.91, 3.47, 0.45 
และ 16.52 ตามล าดับ การเติมเจลาตินมากขึ้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมีปริมาณโปรตีนสูงขึ้นเท่ากับ 3.85 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับสูตร
ควบคุม  
 
ค าส าคัญ: ล าไย, 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. บทน า 
 ล าไย (Dimocarpus longgan Lour.) เป็นผลไม้ที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งปลูกมากทางภาคเหนือ
พันธุ์ที่นิยมปลกูมากท่ีสุดคือพันธุ์ดอ เนื่องจากเป็นพันธุ์เบา สามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนพันธุ์อ่ืน และออกดอกติดผลสม่ าเสมอ อีกท้ัง
เป็นที่ต้องการของตลาด ล าไยเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
โดย เนื้ อผลสดมี องค์ป ระกอบของความ ช้ืน  โปรตีน  ไขมั น 
คาร์โบไฮเดรต ใยอาหารทั้งหมด เท่ากับ 82.75, 1.31, 0.1, 15.14, 

1.1 ก รั ม  ต่ อ  100 ก รั ม  แ ล ะ ให้ พ ลั ง ง าน  60 กิ โล แ ค ล อ รี่               
ต่อ 100 กรัม อีกทั้งยังเป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุอีกด้วย เช่น 
วิตามิ นซี  เท่ ากับ  84 มิลลิ กรัม  ต่ อ  100 กรัม  โพแทสเซี ยม 
ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียมเท่ากับ 266, 21 และ 10 มิลลิกรัม      
ต่อ 100 กรัม  ตามล าดับ เป็นต้น [1] นอกจากนี้ ใน เนื้ อล าไย           
มี ส ารประกอบ โพลีฟี นอลซึ่ ง เป็ นสารต้ านอนุ มู ลอิ สระ  [2]         
ประเทศไทยมีการส่งออกล าไยสด ล าไยอบแห้ง ล าไยกระป๋อง และ
ล าไยแช่แข็ง ซึ่งตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดคือประเทศจีน [3] ในบางปี
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ผลผลิตล าไยมีจ านวนมากเกินความต้องการ ท าให้ราคาผลผลิต
ตกต่ า จึงมีการน าไปท าเครื่องดื่มน้ าล าไย จากงานวิจัยที่ผ่านมา
พบว่ามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากล าไยเป็นผลิตภัณฑ์ไวน์ [4] และ    
วุ้นกรอบ [5] ซึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากล าไยยังมีความหลากหลาย
ค่อนข้างน้อย หากมีการน าล าไยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะท าให้ได้
ผลิตภัณฑ์ใหม่  
 ไอศกรีม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกท าให้เย็นจัดและแข็งตัว มีลักษณะ
เนื้อนุ่มเนียน เนื่องจากการผสมของอากาศขณะท าให้แข็งตัว [6] 
ไอศกรีมมีองค์ประกอบของนม สารให้ความหวาน สารให้ความคงตัว 
อิมัลซิไฟเออร์ และสารให้กลิ่นรส [7] ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเป็นที่นิยม
บริโภคอย่างมากในปัจจุบัน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากผลไม้
หลายชนิด เช่น กล้วยน้ าว้า [8] มะขาม [9] หมากเม่า [10] และ
เสาวรส [11] แต่ยังไม่มีการพัฒนาไอศกรีมจากล าไย ทั้งนี้การผลิต
ไอศกรีมจ าเป็นต้องมีการเติมสารเพิ่มความคงตัว เพื่อช่วยปรับปรุง
เนื้อสัมผัสของไอศกรีม สารให้ความคงตัวที่มีการใช้ เช่น กัวร์กัม 
และเจลาติน เป็นต้น [7] กล่าวว่าสารเพิ่มความคงตัวที่ละลายใน
ของเหลวท าให้น้ าไม่แยกตัวเป็นอิสระ เมื่อตีปั่นส่วนผสมให้เป็นฟอง 
จึงท าให้ฟองอากาศในไอศกรีมไม่ยุบตัว เกิดการขึ้นฟูมากขึ้น และ
ช่วยเพิ่มความข้นหนืดท าให้ไอศกรีมมีเนื้อสัมผัสที่เนียนเรียบ ดังนั้น
จึงมีแนวคิดในการแปรรูปไอศกรีมจากล าไยที่มีส่วนผสมของ      
เนื้อล าไยสด เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ล าไยที่มีราคาตก
และล้นตลาด โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปริมาณ      
เจลาตินต่อคุณภาพทางกายภาพและการยอมรับของผู้บริโภค       
ในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากล าไย 
 
2. ขอบเขตการวิจัย  
 ท าการศึกษาผลของปริมาณเจลาตินต่อคุณภาพของไอศกรีม
ล าไย คุณภาพที่ศึกษา ได้แก่ ค่าสี (L*, a* และ b*) อัตราการขึ้นฟู 
อัตราการละลาย การทดสอบความชอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริโภค และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพื้นฐาน (proximate 
composition) ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก 
 
3. อุปกรณ์และวิธีการ 
3.1 การเตรียมล าไย  
 ผลล าไยสดที่ใช้ในการทดลองเป็นสายพันธุด์อ ได้มาจากสวนของ
เกษ ตรกร  อ า เภ อ เมื อ ง จั งห วั ด เชี ย งราย  โด ยบ รรจุ ล งใน            
กล่องกระดาษ และขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทาง เป็นเวลา
ประมาณ 8 ช่ัวโมง มายังคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากนั้นน ามาล้างให้
สะอาด แกะเปลือกและเมล็ดออก แล้วล้างน้ าสะอาดอีกครั้ง พักให้
สะเด็ดน้ า  
3.2 การเตรียมไอศกรีม 
 น าเนือ้ล าไยทีไ่ด้ไปท าไอศกรีมล าไย [12] โดยใช้เนื้อล าไยผสมกับ
น้ าในอัตราส่วน 30 ต่อ 70 โดยน้ าหนัก แล้วน ามาปั่นหยาบด้วย
เครื่องปั่น รุ่น EM-ICE 2 (ยี่ห้อ Sharp, ประเทศไทย) ที่ความเร็ว

ระดับ  1 เป็น เวลา 30 วินาที  จากนั้ นน าผงเจลาตินผสมกับ       
น้ าตาลทราย คนให้เข้ากัน แล้วเติมลงในน้ าล าไย คนให้น้ าตาล
ละลายจนหมด น าน้ าล าไยไปตั้งไฟด้วยการต้มในหม้อ 2 ช้ัน คนให้
เจลาตินละลายจนหมด แล้วเติมเกลือ จากนั้นเติมนมพาสเจอไรซ์    
ให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แล้วเติมครีมเทียม    
คนให้ละลาย น าไปพาสเจอไรซ์ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 20 นาท ีแล้วท าให้เย็นทันที โดยแช่ในอ่างน้ าเย็นจนมีอุณหภูมิ 
48 องศาเซลเซียส จึงเติมโพลีเด็กซ์โตรส กัวร์กัม และวิปครีม แล้ว
น าส่วนผสมทั้งหมดปั่นในเครื่องปั่นไอศกรีมโฮมเมด รุ่น HOM-
122050 (ยี่ ห้ อ  Homemate, ประเทศไทย) ขั้นตอนการผลิต
ไอศกรีมล าไยแสดงดังภาพที่ 1 
 
ตารางที ่1 ส่วนผสมของไอศกรีมล าไย 

ส่วนผสม      ปรมิาณเจลาติน (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 
0 0.25 0.50 0.75 1.00 

น้ า 45.19 45.19 45.19 45.19 45.19 
เนื้อล าไยสด 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 
นมพาสเจอไรซ์ 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 
ครีมเทียม 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 
วิปครีม 6.46 6.46 6.46 6.46 6.46 
น้ าตาลทรายขาว 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 
เกลือป่น 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
กัวร์กัม 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 
โพลิเด็กซ์โตรส 10.97 10.97 10.97 10.97 10.97 

 
การเตรียมน้ าล าไย 

 
การเตรียมวิปครีม 

 
การปั่นไอศกรีม 

ล าไยสด 
 

เทครีมใส่ภาชนะท่ีมีน้ าแข็ง
หล่อเย็น 

ผสมวิปครีมลงในน้ าล าไย 

ล้างปอกเปลือกแกะเมล็ดออก 
และล้างอีกครัง้ 

 

ตีครีมด้วยความเร็วระดับ 1-5 
นาน 5 นาที 

เทส่วนผสมท้ังหมด                            
ลงในถังไอศกรีมสแตนเลส 

 
ปั่นผสมเน้ือล าไยกับน้ าตามสูตร 

ท่ีความเรว็ระดับ 1             
เป็นเวลา 30 วินาที 

วิปครีมท่ีต้ังยอด เติมน้ าแข็งเกล็ดกับเกลือเม็ดใน
อัตราส่วน 5 ต่อ 2 ลงรอบ ๆ ถัง
ไอศกรมีจนครบเวลาประมาณ 

30 นาที 
 

เติมผงเจลาตินท่ีผสม           
กับน้ าตาลทราย 

 

 ไอศกรีมล าไย 

ให้ความร้อน (หม้อ 2 ช้ัน)                           
คนให้ละลายแล้วเติมเกลือ 

 

  

เติมนมสดพาสเจอไรซ์ ให้ความร้อน                                                  
  จนมีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  
          แล้วเติมครีมเทียม 
 

 

น าไปพาสเจอไรซ์ (หม้อ 2 ช้ัน) 
ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 

นาน 20 นาที 
 

  

ท าใหเ้ย็นทันที จนของผสมมีอุณหภูมิ  
   48 องศาเซลเซียส แล้วจึงเติม                                           
โพลีเด็กซ์โตรสและสารละลายกัวร์กัม                                                            
 

 

            น้ าล าไย  

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลิตไอศกรีมล าไย [1]  
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3.3 การศึกษาผลของปริมาณเจลาตินต่อคุณภาพของไอศกรีม
ล าไย 
 แปรปริมาณเจลาตินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 0, 0.25, 0.50, 
0.75 และ 1.00 โดยน้ าหนัก ตามส่วนผสมดังตารางที่ 1 แล้วผลิต
ไอศกรีมตามขั้นตอนดังภาพที่  1 จากนั้นตรวจสอบคุณภาพ         
ของผลิตภัณฑไ์อศกรีมจากล าไยที่ได้ 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 าไอศกรีมมิกซ์บรรจุลงถ้วยพลาสติกจนเต็ม         
ช่ังน้ าหนักไอศกรีมที่บรรจุเต็มถ้วย หลังจากนั้นน าไอศกรีมมิกซ์
ทั้งหมดไปปั่นในเครื่องปั่นไอศกรีม เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นบรรจุ
ไอศกรีมที่ ได้ลงในถ้วยจนเต็มแล้ว ช่ังน้ าหนักอีกครั้ ง ค านวณ       
อัตราการขึน้ฟู ดังสมการที่ (1) 
 
   อัตราการขึ้นฟู (รอ้ยละ) = น้ าหนกัไอศกรีมมกิซ์ – น้ าหนักไอศกรีม x 100         (1)  
                                                       น้ าหนักไอศกรีม  
 
 วัดอัตราการละลาย ดัดแปลงวิธีการจาก ศุกฤตย์ ไทยอุดม [14] 
โดยน าไอศกรีมบรรจุในถ้วยพลาสติก น้ าหนัก 40±5 กรัม ไปเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้วน ามา
ทดสอบที่อุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส) โดยการวางไอศกรีม
ลงบนตะแกรงขนาด 10 เมช ที่มีบีกเกอร์รองรับ ช่ังน้ าหนักส่วนที่
ละลายทกุๆ 5 นาที เป็นเวลา 30 นาที และค านวณอัตราการละลาย
ดังสมการที่ (2) 
 
      อัตราการละลาย (ร้อยละ) = น้ าหนักไอศกรีมที่ละลาย x 100                     (2) 
                                          น้ าหนกัไอศกรมีเริม่ต้น  
 
 3.3.2 คุณภาพทางประสาทสมัผสั 
 ท าการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคโดย   
ผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝนจ านวน 30 คน เป็นนักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยให้คะแนนความชอบด้วย       
9- point hedonic scale (1 = ไม่ชอบมากที่สุด 2 = ไม่ชอบมาก   
3 = ไม่ชอบปานกลาง 4 = ไม่ชอบเล็กน้อย 5 = เฉย ๆ 6 = ชอบ
เล็กน้อย 7 = ชอบปานกลาง 8 = ชอบมาก และ 9 = ชอบมากที่สุด) 
ผู้ทดสอบท าการทดสอบความชอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมล าไย    
ในด้านสี กลิ่นล าไย รสหวาน ความเรียบเนียน การละลายในปาก 
ความเคลือบมันในปาก ความเหนียวหนืดในปาก และความชอบรวม  
 3.3.3 องค์ประกอบทางเคมีพื้นฐาน  
 น าผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากล าไยที่ผู้บริโภคยอมรับมาวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมี  ได้แก่ ความช้ืน โปรตีน (Nx6.25) ไขมัน    
เถ้า เส้นใย [15] คาร์โบไฮเดรต และพลังงาน โดยการค านวณ  
 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ 
 ว า งแ ผ น ก า ร ท ด ล อ งแ บ บ สุ่ ม ส ม บู ร ณ์  (Completely 
Randomized Design, CRD) ในการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
กายภาพ องค์ประกอบทางเคมีพื้นฐาน และวางแผนการทดลองแบบ
บ ล็ อ ก สุ่ ม ส ม บู รณ์  (Randomized Complete Block Design 
,RCBD) การทดสอบทางประสาทสัมผัสทดลอง 3 ซ้ า น าข้อมูล       
ที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new 
multiple range test (DMRT) ที่ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS 
 
3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

ผลิตภัณฑ์ ไอศกรีมที่ มี ส่วนผสมของเนื้ อล าไยมีลักษณะ           
สีขาวครีม ดังภาพที่ 2 การใช้เจลาตินท าให้ไอศกรีมล าไยมีลักษณะ
ปรากฏที่เรียบเนียน และสามารถตักเป็นก้อนได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก    
เจลาตินเป็นสารให้ความคงตัว ที่สามารถเกิดพันธะกับโมเลกุลของ
น้ าเป็นเจล ท าให้ความหนืดเพิ่มขึ้น จึงลดการเคลื่อนที่ของสารต่าง ๆ 
รวมทั้งน้ า ซึ่งเป็นการขัดขวางการโตของผลึกน้ าแข็ง จึงช่วยป้องกัน
การเกิดผลึกน้ าแข็งขนาดใหญ่ในไอศกรีมได้ Donhowe และคณะ 
[16] กล่าวว่าขนาดของผลึกน้ าแข็งที่เล็กจะท าให้ได้ไอศกรีมที่มี
ลักษณะเนื้อสัมผัสที่เนียน แต่ถ้าผลึกน้ าแข็งมีขนาดใหญ่จะท าให้
ไอศกรีมมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่หยาบไม่น่ารับประทาน  

 

0 0.25 0.50 0.75    1.00 
ปริมาณเจลาติน (ร้อยละ) 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะปรากฏของไอศกรีมล าไยที่มีเจลาตินในปริมาณที่
แตกต่างกัน  
 

จากการวิเคราะห์หาค่าสี (ตารางที่  2) พบว่าไอศกรีมล าไย       
มีสขีาวครีมตามสีของส่วนผสม เนื่องจากส่วนผสมที่ใช้ผลิตไอศกรีมมี
สีขาวครีมและเนื้อล าไยสดมีสีขาวขุ่น การใช้เจลาตินที่ระดับต่างๆ 
ร้อยละ 0-1.00 โดยน้ าหนัก ให้ค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) 
และค่าสีเหลอืง (b*) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05)  

 
 
 
 
 
 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ตารางที่ 2 ค่าสีของไอศกรีมล าไยที่มีเจลาตินในปริมาณที่แตกต่าง
กัน 
 

ปริมาณ        
เจลาติน 
(ร้อยละ) 

ค่าความสว่าง 
(L*) ns 

ค่าสีแดง    
(a*) ns 

ค่าสีเหลือง 
(b*) ns 

0 73.17±0.90 -6.61±2.87 13.83±1.91 
0.25 70.51±4.56 -6.20±2.66 14.05±1.31 
0.50 73.17±2.59 -6.28±2.67 13.69±1.00 
0.75 72.27±2.68 -6.19±2.47 13.88±0.67 
1.00 76.45±0.81 -6.82±3.20 15.35±1.11 

ตัวอักษร ns หมายถึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  
 
อัตราการขึ้นฟู หมายถึง ปริมาณของไอศกรีมที่เพิ่มขึ้นขณะปั่น 

เนื่องจากมีการผสมเอาอากาศเข้าไปในเนื้อไอศกรีม การผสมอากาศ
จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของไอศกรีม  [17] จากการ
ทดลองพบว่าไอศกรีมจากล าไยมีค่าอัตราการขึ้นฟูเพิ่มขึ้นเมื่อใช้     
เจลาตินร้อยละ 0.25-0.75 และให้ค่าอัตราการขึ้นฟูลดลงเมื่อใช้     
เจลาตินร้อยละ 1.0 (p>0.05) (ตารางที่ 3) เนื่องจากเมื่อโปรตีน   
เกิดการเสียสภาพธรรมชาติ พันธะเปปไทด์จะคลายเกลียวออกจาก
กัน เกิดโครงสร้างตาข่ายของโปรตีนล้อมรอบเซลล์อากาศไว้ท าให้
โครงสร้างแข็งแรงมากขึ้น ดังนัน้เจลาตินจึงช่วยจับอากาศขณะปั่นให้
เกิดเป็นไอศกรีมได้ดี แต่เมื่อใช้ในปริมาณที่มากกว่าร้อยละ 0.75    
ท าให้มีปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นด้วย จึงเกิดลักษณะโครงสร้างตาข่าย
ของโปรตีนเพิ่มมากขึ้น การแทรกตัวของอากาศเข้าสู่เนื้อไอศกรีม
ระหว่างตีป่ันลดลง จึงส่งผลใหค้่าร้อยละการขึ้นฟูของไอศกรีมต่ าลง  

จากการวิเคราะห์หาค่าอัตราการละลาย พบว่าเมื่อปริมาณ    
เจลาตินเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราการละลายของไอศกรีมจากล าไยลดลง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) (ตารางที่  3 และภาพที่  3)     
เป็นเพราะปริมาณโปรตีนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้โครงสร้างตาข่ายของ
โปรตีนในไอศกรีมแข็งแรงขึ้นและท าให้ไอศกรีมที่ได้มีความคงตัวต่อ
การละลายมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม โดยไอศกรีมที่ใช้      
เจลาตินร้อยละ 0.50-1.00 มีการละลายปรากฏชัดเจนเมื่อวาง       
ทีอุ่ณหภูมิห้องนาน 15-30 นาที สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตภาส 
จินาภาค [18] พบว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณเจลาตินจากร้อยละ 0.2 
เป็น 0.4 ท าให้ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยาละลาย
ได้ช้าลง 

ตารางที่ 3 อัตราการขึ้นฟูและอัตราการละลายของไอศกรีมล าไยที่มี
เจลาตินในปริมาณที่แตกต่างกัน  
 
ปริมาณเจลาติน 

(ร้อยละ) 
อัตราการขึ้นฟูns 

(ร้อยละ) 
อัตราการละลาย 

(ร้อยละ) 
0 0.66±0.01 58.42±4.54a 

0.25 0.57±0.00 49.21±1.33b 
0.50 0.71±0.01 43.13±5.96c 
0.75 0.99±0.00 24.03±2.04d 
1.00 0.71±0.00 9.64±2.29e 

ตัวอักษร (a-e) ที่แตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ตัวอักษร ns หมายถึงไม่แตกต่างกันอย่าง    
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

 
 

ปริมาณเจลาติน (ร้อยละ) 
       นาท ี          0        0.25      0.50    0.75     1.00 

    5 

      10 

   15 

   20 

   25 

   30 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะปรากฏการละลายของไอศกรีมล าไยที่มีเจลาตินใน
ปริมาณที่แตกต่างกัน ในระยะเวลา 30 นาที

     ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสแสดงในตารางที่ 4 พบว่า
ปริมาณเจลาตินไม่มีผลต่อการยอมรับด้านกลิ่น รสหวาน และ      
การละลายในปากของไอศกรีมจากล าไย (p>0.05) ในขณะที่มีผลต่อ
การยอมรับด้านสี ความเรียบเนียน ความเคลือบมันในปาก ความ
เหนียวหนืดในปาก และความชอบรวม (p≤0.05) โดยผู้บริโภคให้
คะแนนความชอบต่อผลิตภัณฑ์ ลดลงจากระดับคะแนนชอบ        
ปานกลางเป็นคะแนนชอบเล็กน้อย เนื่องจากการใช้ปริมาณเจลาติน
ที่มากเกินไปท าให้ไอศกรีมมีความเหนียวหนืดมากในปาก ท าให้การ

ลื่นไหลในปากของไอศกรีมขณะละลายเป็นไปได้ยาก ในท านอง
เดียวกับ ศิวพร พุดตาล [19] กล่าวว่าการใช้สารให้ความคงตัวใน
ปริมาณที่มากเกินไปท าให้ไอศกรีมมีสมบัติการละลายไม่ดี ไอศกรีม
แฉะและเหนียวหนัก ทั้งนี้ผู้บริโภคใหค้ะแนนความชอบไอศกรีมผสม
เนื้อล าไยที่ ใช้เจลาตินร้อยละ 0.75 มากที่สุดในระดับคะแนน       
ชอบปานกลางต่อสี ความเรียบเนียน ความเคลือบมันในปาก ความ
เหนียวหนดืในปาก และความชอบรวมของไอศกรีม (p≤0.05) 

 

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

295 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพื้นฐานของไอศกรีมสูตร
ควบคุมเปรียบเทียบกับไอศกรีมผสมเนื้อล าไย ผลิตภัณฑ์มีปริมาณ
ความช้ืน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่มีปริมาณโปรตีนมากกว่าอย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติ  (p≤0.05) ดังตารางที่ 5 เนื่องจากไอศกรีม มี

ส่วนผสมของนมและเจลาติน ซึ่ งเป็นอาหารที่มี โปรตีน เป็น
องค์ประกอบ โดยเจลาตินเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ได้จากเส้นใย  
คอลลาเจนประกอบด้วยกรดอะมิโนทั้งหมด 19 ชนิด ต่อกันด้วย
พันธะเปปไทด์ [20] ท าให้ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมผสมเนื้อล าไยที่พัฒนา
ได้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น  

 
 
ตารางที่ 4 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมล าไยทีม่ีเจลาตินในปริมาณที่แตกต่างกัน  
 

คุณลักษณะ                 
ทางประสาทสัมผัส 

ปริมาณเจลาติน (ร้อยละ) 
0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ส ี 6.87±1.53b 6.98±1.35b 7.10±1.14b 7.65±0.94a 7.22±1.00ab 
กลิ่นล าไย ns 6.48±1.36 6.63±0.96 7.00±1.05 6.98±1.22 6.52±1.08 
รสหวาน ns 7.10±1.05 6.80±0.94 7.17±1.00 7.03±1.31 6.83±1.25 
ความเรียบเนียน 6.33±1.03c 6.33±1.12c 6.90±1.32ab 7.32±1.47a 6.78±1.33bc 
การละลายในปาก ns 6.72±0.77 6.65±1.03 7.10±0.89 7.12±1.35 6.90±1.05 
ความเคลือบมันในปาก 6.88±0.94bc 6.62±0.01c 7.10±1.11ab 7.47±0.97a 7.13±0.98ab 
ความเหนียวหนืดในปาก 6.72±1.04b 6.58±1.10b 6.97±1.10b 7.55±0.94a 6.93±0.85b 
ความชอบโดยรวม 7.00±0.91b 6.87±1.03b 7.35±1.08ab 7.78±1.19a 6.98±1.05b 

ตัวอักษร (a-c) ที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ตัวอักษร ns หมายถึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p>0.05)  
 
ตารางที ่5 องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑไ์อศกรีมล าไย 
 
องค์ประกอบทางเคมี 

(ร้อยละ) 
สูตรควบคุม สูตรที่ได้รับการ

ยอมรับ 
ความช้ืนns 77.49±0.38 77.78±0.41 
โปรตีน 0.23±0.08b 0.88±0.08a 
ไขมันns 0.78±0.16 0.91±0.13 
เถ้า 0.54±0.03a 0.45±0.01b 
เส้นใย 3.99±0.04a 3.47±0.02b 
คาร์โบไฮเดรตns 16.96±0.33 16.52±0.36 
พลังงาน (กิโลแคลอรี่) 104.69±1.15a 100.78±1.24b 

ตัวอักษร (a-b) ที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติ  (p≤0.05) ns หมายถึ งไม่ แตก ต่างกันอย่าง             
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  
 

4. สรุป 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมผสมเนื้อล าไยโดยใช้เจลาตินเป็น
สารให้ความคงตัวร้อยละ 0, 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.00 โดย
น้ าหนัก พบว่าปริมาณเจลาตินส่งผลต่ออัตราการละลายและ      
การยอมรับของผู้บริโภค โดยการใช้เจลาตินมากขึ้นส่งผลให้
ไอศกรีมละลายช้าลง ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสใน
คุณลักษณะต่างๆ โดยผู้ทดสอบจ านวน 30 คน พบว่าผู้ทดสอบให้
คะแนนความชอบด้านสี ความเรียบเนียน ความเคลือบมันในปาก 
ความเหนียวหนืดในปาก และความชอบรวมของไอศกรีมล าไยที่มี
การใช้เจลาตินร้อยละ 0.75 ในระดับคะแนนชอบปานกลางมาก
ที่สุด โดยผลิตภัณฑ์ไอศกรีมผสมเนื้อล าไยที่พัฒนาได้มีปริมาณ
โปรตีนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม ดังนั้นข้อมูลที่ได้นี้ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกล าไย สามารถน าไปเป็นแนวทางการผลิต
ไอศกรีมผสมเนื้อล าไยในเชิงพาณิชย์ 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 ง ด้ ว ย

5. ข้อเสนอแนะ  
    ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมผสมเนื้อล าไยมีจุดเด่นจากการใช้ผลผลิตของ
ท้องถิ่น และได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับล าไย อย่างไร
ก็ตามเพื่อเป็นแนวทางในการน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น
สินค้ าหนึ่ งต าบล  หนึ่ งผลิ ตภัณ ฑ์  (OTOP) ควรมี การศึ กษา         
บรรจุภัณฑ์และอายกุารเก็บรกัษาของผลิตภัณฑ์ไอศรีมผสมเนื้อล าไย
ต่อไป  
 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ผลร่องเบ้อ จังหวัด
เชี ย งร าย  ที่ ให้ ค ว าม อ นุ เค ร า ะ ห์ ผ ล ล า ไย ส ด  แ ล ะ ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์            
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์และเครื่องมือ   
ในการวิจัย 
 

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

296 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

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. 95-
102, 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. 1837-
1842, 2011 

[3] เอกสารวิชาการงานราชพฤกษ์.  (18 มีนาคม 2559).  ไม้ผล
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, “การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบจากล าไย
ตกเกรด”, วารสารวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, ปีท่ี 26, ฉบับท่ี 
5, หน้า 834-845, 2561. 

[6] วรรณา ตั้งเจรญิชัย และ วิบูลย์ศักดิ์ กาวิละ, นมและผลติภณัฑ์
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
กล้วยดัดแปรและสารให้ความคงตัวทางการค้าต่อคุณสมบัติ 
ทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมนมสด”, ว. 
วิทย์ กษ., ปี 44, ฉบับ 2 (พิเศษ), หน้า 217-220, 2556.  

[9] ตรีชฏา อุทัยดา, “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพ
จากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น”, วารสารเกษตร       
พระวรุณ, ปีท่ี 10, ฉบับท่ี 1, หน้า 39-48, 2556. 

[10] ธีระ ผิวเงิน, “การพัฒนาไอศกรีมหมากเม่าเพื่อสุขภาพและ
ความพึ งพอใจของอาสาสมั คร”, ปริญญาวิทยาศาสตร์
มหาบัณ ฑิต , สาขาวิทยาสาสตร์ความงามและสุขภาพ 
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, คู่มือกระบวนการผลิตไอศกรีมโฮมเมดล าไย, 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปทุมธานี, 2561. 

 

[13] จันทิมา ภู งามเงิน , ณั ฐธยาน์ ชูสุข , นฤมล นามซุย และ 
สุวรรณา ไชโย , “ผลของสารเพิ่มความคงตัวบางชนิดจ่อ
คุณภาพของไอศกรีมน้ านมข้าวโพด”, วารสารมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 7, 
ฉบับท่ี 13, หน้า 1-14, 2558. 

[14] ศุกฤตย์ ไทยอุดม, “ผลของสัดส่วนไขมันและเวลาในการตีปั่น
ต่อคุณภาพของไอศกรีมนม”, ว. สงขลานครินทร์ วทท., ปีที ่
29, ฉบับท่ี 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, “การพัฒนาผลิตภณัฑไ์อศกรีมโยเกริ์ตข้าว
กล้องงอกพันธุ์หอมไชยา”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีท่ี 
40, ฉบับท่ี 1, หน้า 17-26, 2560. 

[19] ศิวพร พุดตาล, “ผลของสารทดแทนไขมันและสารให้ความ
หวานต่อคุณภาพของไอศกรีมกะทิ” วิทยานิพนธ์ปริญญา
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.  

 
 
 
 
 
 
 

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

297 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

การพัฒนาวิธตีรวจวิเคราะห์กรดเบนโซอิกในแป้งโรตีด้วยอุปกรณ์ของไหลจุลภาคบนกระดาษ  
Development for Benzoic Acid detection in Roti Dough on Microfluidic Paper-

Based Analytical Devices (µPAD) 
  
 

รุ่งอรุณ  พิมพ์ปรุ   ชุติมา  ปัญญาลือ และ  เกตน์ณนิภา  วันชัย 
 
 

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
Email: rpimparu@gmail.com; Email: katnanipa@aru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาอุปกรณ์ของไหลจุลภาคบนกระดาษหรือแผ่น µPAD เพื่อใช้ตรวจวัดกรดเบนโซอิกในแป้งโรตีด้วยเทคนิคการ
ไทเทรตกรด-เบสบนกระดาษ โดยใช้ปากกากันน้้าวาดตามรูปที่ออกแบบไว้บนกระดาษกรองเบอร์ 1 (ขนาด 3 เซนติเมตร x 3 เซนติเมตร) 
บริเวณตรวจวัดจะฝังฟีนอล์ฟทาลีนเข้มข้น 1.0% ปริมาตร 0.20 ไมโครลิตร และบริเวณท้าปฏิกิริยาจะฝังโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น        
10.0-100.0 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 0.50 ไมโครลิตร การตรวจวัดท้าโดยหยดกรดเบนโซอิกปริมาตร 45 ไมโครลิตร ลงบนบริเวณใส่ตัวอย่าง  
กรดเบนโซอิกจะไหลไปท้าปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์บริเวณเกิดปฏิกิริยา จากนั้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหลือจากการท้าปฏิกิริยาจะไหล
ไปยังบริเวณตรวจวัดและท้าปฏิกิริยากับฟีนอล์ฟทาลีนปรากฏเป็นสีชมพูขึ้นท่ีบริเวณตรวจวัด จากผลการทดลองพบว่าแผ่น µPAD นี้สามารถ
ตรวจวัดปริมาณกรดเบนโซอิกในแป้งโรตีได้ทีเ่ข้มข้นต่้าสุด 611 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และสามารถตรวจวัดปริมาณกรดเบนโซอิกได้ค่าใกล้เคียง
กับวิธีการไทเทรตมาตรฐาน จะเห็นได้ว่าแผ่น µPAD ที่สร้างขึ้นสามารถวัดปริมาณกรดเบนโซอิกได้ถูกต้อง ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว         
ใช้สารเคมีน้อย และมีราคาถูก  
 
ค าส าคัญ: 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 
 
1. บทน า 
 โรตี ส าย ไห ม เป็ น ห นึ่ ง ใน ขอ งฝ าก ที่ ขึ้ น ช่ื อ ขอ งจั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ในส่วนของแผ่นแป้งโรตีผู้ผลิตอาจมีการเติมวัตถุ
กันเสียหรือสารกันบูดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเนื่องจากอากาศร้อน

ท้าให้แผ่นแป้งโรตีบูดเสียได้ง่าย จากข้อมูลของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่
ท้าการเก็บตัวอย่างแป้งโรตีที่จ้าหน่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบว่าสารกันบูดที่พบในแป้งโรตีเป็นชนิดกรดเบนโซอิก และกรด  
ซอร์บิก [1] แม้ว่ากรดเบนโซอิกหรือเกลือเบนโซเอตจะเป็นสารกัน
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บูดที่ กฏหมายอนุญาตให้ ใช้ได้  แต่หากใช้ในปริมาณมากเกิน
มาตรฐานก็ท้าให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ เช่น ท้าให้
เกิดภาวะเมตาบอลิก เอซิโดซีส (Metabolic acidosis) [2] และ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท้างานของตับและไต หากได้รับเกิน 500 
มิลลิกรัมต่อน้้าหนักตัวจะส่งผลต่อชีวิตได้ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ.2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับ
ที่ 5) อนุญาตให้ตรวจพบปริมาณกรดเบนโซอิกได้ไม่เกิน 1,000 
มิลลิกรัมต่อน้้าหนักอาหาร 1 กิโลกรัม [3]  
   วิธีทั่วไปที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณกรดเบนโซอิกและโซเดียม
เบนโซเอตในอาหารจะใช้วิธีมาตรฐาน Association of Official 
Analytical Chemistry (AOAC) ซึ่งให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง 
แม่นย้า แต่มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ที่ยุ่งยากและใช้สารที่ เป็น
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน [4] นอกจากนีย้ังมีการศึกษาหาปริมาณกรด
เบนโซอิกด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น  เทคนิคโครมาโทรกราฟีแบบ
ข อ ง เ ห ล ว ส ม ร ร ถ น ะ สู ง  (High Performance Liquid 
Chromatography, HPLC) [5] ซึ่งต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน
มี การ เตรียมตั วอย่ างที่ ยุ่ งยากและมี ค่ าใช้จ่ ายสู ง  ปั จจุ บั น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้คิดค้นชุดทดสอบกรดเบนโซอิกใน
อาหารสามารถตรวจคัดกรองคุณภาพอาหารได้ ชุดทดสอบนี้ใช้วิธี
เฟอร์ริกคลอไรด์ ผลการทดสอบจะดูจากสีของตะกอนถ้ามีกรด    
เบนโซอิกมากกว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะปรากฏตะกอนสี
น้้ าตาล และถ้ามีปริมาณต่้ ากว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อกิ โลกรัม 
สารละลายจะเป็นสีเหลืองไม่มีตะกอน เนื่องจากชุดทดสอบดังกล่าว
มีราคาค่อนข้างสูงและมีการจ้าหน่ายที่ไม่แพร่หลายท้าให้ประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถตรวจสอบสารตกค้างในอาหารได้ด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ชุดทดสอบยังมีการใช้สารเคมีในการทดสอบปริมาณหนึ่ง 
ซึ่งหลังทดสอบแล้วก็ท้าให้เกิดของเสียลงสู่สิ่งแวดล้อมได้ อุปกรณ์
ข อ ง ไห ล จุ ล ภ า ค บ น ก ร ะ ด าษ  (Microfluidic Paper-Based 
Analytical Devices, µPAD) เป็นอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษ 
(Lab on Paper) รูปแบบใหม่ที่ก้าลังได้รับความนิยม โดยออกแบบ
ช่องไหลบนกระดาษ เมื่อหยดน้้าบนกระดาษน้้าจะซึมไปตามทางที่
ออกแบบไว้ สารที่ต้องการวิเคราะห์จะไหลไปยังบริเวณทดสอบบน
กระดาษได้ [6-8] สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทาง
การแพทย์ การตรวจวัดคุณภาพอาหาร และการตรวจวัดด้าน
สิ่งแวดล้อม [9] ข้อดีของ µPAD คือพกพาสะดวก ท้าจากกระดาษ 
ซึ่งหาได้ง่ายมีราคาถูกและย่อยสลายได้ นอกจากนี้ยังใช้สารใน
ปริมาณน้อย และมีความรวดเร็วในการตรวจวิเคราะห์ ปัจจุบันมี
กลุ่มนักวิจัยได้คิดค้น µPAD มากมาย เช่น µPAD ส้าหรับตรวจวัด
โครเมียมในน้้ าทิ้ ง [10] ตรวจวัดกลู โครสในผลไม้  [11] และ
ตรวจวัดฟอร์มาดี ไฮด์  [12] เป็นต้น ส้าหรับการตรวจวัดกรด       
เบนโซอิกในอาหารมีหลายงานวิจัย เช่น C-C Liu และคณะ [13] ได้
สร้าง µPAD เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์กรดเบนโซอิกโดยอาศัยปฏิกิริยา 
Janovsky โดยจะเกิดสีบน µPAD แล้ววิ เคราะห์ปริมาณกรด      
เบนโซอิกด้วยการวิเคราะห์ส ีRGB จากสมาร์ทโฟน ส่วน Wang และ
คณะ [14] ได้วิเคราะห์กรดเบนโซอิกบนแผ่น µPAD โดยการฟอร์มสี

กับ 1-โบรโมไพรีน/-ไซโครเด็กตริน ส้าหรับวิธีที่ดังกล่าวมีการใช้
สารเคมีเพื่อทดสอบหลายชนิดและมีขั้นตอนที่ยุ่งยากในการวิเคราะห์  
 ดังนั้นในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา µPAD ส้าหรับ
ตรวจวัดกรดเบนโซอิกโดยอาศัยปฏิกิริยาการสะเทินระหว่างกรด 
เบนโซอิกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์  โดยมีฟีนอล์ฟทาลีนเป็น         
อินดิเคเตอร์ และศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจวัดกรดเบนโซอิก
ด้วยแผ่น  µPAD ที่สร้างขึ้นกับ ชุดตรวจวัดกรดเบนโซอิกของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิธีไทเทรต ส้าหรับชุดตรวจวัดที่
สร้างขึ้นนั้นมีความสะดวกและรวดเร็ว ใช้สารเคมีน้อย ราคาถูก      
มีขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ไม่ยุ่งยาก และสามารถน้ามาประยุกต์เพื่อใช้
ตรวจวัดปริมาณกรดเบนโซอิกในแป้งโรตีที่จ้าหน่ายในเขตอ้าเภอ
เมืองพระนครศรีอยุธยาได้  
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 สารเคมี และอุปกรณ์  
 โซเดียมไฮดรอกไซด์ กรดเบนโซอิก ฟีนอล์ฟทาลีน คลอโรฟอร์ม 
เอทานอล โซเดียมคลอไรด์ กระดาษกรองเบอร์ 1 และปากกาเคมี
ชนิดกันน้้ายี่ห้อ Sakura  
  
2.2 การสร้างอุปกรณ์ของไหลจุลภาคบนกระดาษ 
 รูปแบบของแผ่น  µPAD ดัดแปลงมาจากแผ่น µPAD ของ      
Karita และคณะ [15] ส้าหรับงานวิจัยนี้ ใช้ โปรแกรม  Adobe 
Photoshop CS6 ในการออกแบบ โดยแผ่น µPAD ให้มีขนาด      
3 x 3 เซนติเมตร มีองค์ประกอบที่ส้าคัญ 4 ส่วน ได้แก่ บริเวณใส่
สารตัวอย่าง (sample zone) บริเวณท้าปฏิกิริยา (reaction zone) 
บริ เวณ ตรวจวัด  (detection zone) และบริ เวณ ที่ ไม่ ชอบน้้ า 
(Hydrophobic zone) ส้าหรับบริเวณท้าปฏิกิริยาและบริ เวณ
ตรวจวัดมีการออกแบบ 3 รูปแบบ ดังตารางที่  1 และรูปที่  1 
จากนั้นปริ้นแบบลงในกระดาษกรองเบอร์ 1 และวาดเส้นทับขอบ
ด้วยปากกาเคมีชนิดกันน้้ายี่ห้อ Sakura ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
เพื่อใช้กั้นส่วนที่ไม่ชอบน้้าและส่วนที่ชอบน้้า (hydrophilic zone) 
ออกจากกัน ติดสติ๊กเกอร์กันน้้าด้านหลังกระดาษกรองและน้าแผ่น 
µPAD ไปวางบนกระจกแผ่นเรียบและทับด้วยกระจกที่เจาะช่องไว้
ส้าหรับหยดสารเพื่อให้สารละลายไหลไปได้ทั่วถึงและเต็มช่องพื้นที่
ต่างๆ ในแต่ละการทดลองท้าซ้้าอย่างนอ้ย 3 ซ้้า 
 
ตารางที1่ แสดงรูปแบบของแผ่น µPAD ทีอ่อกแบบต่างกัน 

รูปแบบ µPAD ขนาดของความยาวแกนเอก  ความยาวแกนโท 
(เซนติเมตร) 

บริเวณใส่
ตัวอย่าง 

บริเวณท า
ปฏิกิริยา 

บริเวณ
ตรวจวัด 

แบบที่ 1 [15] 0.93 x 0.93 0.29 x 0.30 0.20 x 0.28 
แบบที่ 2 0.93 x 0.93 0.32 x 0.33 0.25 x 0.30 
แบบที่ 3 0.93 x 0.93 0.35 x 0.36 0.28 x 0.30 
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รูปที่ 1 (ก) รูปแบบอุปกรณ์ของไหลจุลภาคบนแผ่น µPAD (ข) 
ตัวอย่างการออกแผ่น µPAD แบบท่ี 2  
 
2.3 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของ µPAD 
2.3.1 ความเข้มข้นของฟีนอฟทาลีนที่เหมาะสมในช่องตรวจวัด 

ในงานวิจัยนี้ตรวจวัดกรดเบนโซอิกบน µPAD โดยใช้เทคนิคการ
ไทเทรตกรด-เบส โดยใช้ฟีนอล์ทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ ส้าหรับความ
เข้มข้นของฟีนอล์ฟทาลีนที่ใช้ศึกษาคือ 0.10-1.00 % โดยมวลต่อ
ปริมาตร หยดสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนแต่ละความเข้มข้นปริมาตร 
0.20 ไมโครลิตร ลงบนบริเวณตรวจวัดจนครบ 10 ช่อง ทิ้งให้แห้ง 
15 นาที  หยดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น          
5.0-20.0 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 45 ไมโครลิตร ลงบนบริเวณพื้นที่ใส่
สารตัวอย่างซึ่งสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จะไหลไปตามชอ่งทาง
การไหลเข้าสู่บริเวณตรวจวัด ทิ้งไว้เป็นเวลา 1 นาที สังเกตการ
เปลี่ยนของอินดิเคเตอร์ทีบ่ริเวณตรวจวัด 
2.3.1 ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสม
ในการท าปฏิกิริยากับกรดเบนโซอิก 
 สารละลายฟีนอล์ฟทาลีนที่มีความเข้มข้นที่เหมาะสมปริมาตร 
0.20 ไมโครลิตร ถูกหยดลงบนบริเวณตรวจวัด จากนั้นหยด
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 ช่อง ทิ้งไว้ 15 นาทีเพื่อให้สารทั้งสองพื้นที่แห้งจากนั้นหยด
สารละลายกรดเบนโซอิกที่มีความเข้มข้น 10.0-70.0 มิลลิโมลาร์ 
ปริมาตร 45 ไมโครลิตร ลงบริเวณใส่ตัวอย่าง ทิ้งไว้เป็นเวลา 1 นาที 
สังเกตการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ที่บริเวณตรวจวัด 
 
2.4 วิเคราะห์หาปริมาณกรดเบนโซอิกตัวอย่างแป้งโรตี 
2.4.1 การเตรียมตัวอย่างแป้งโรตีก่อนการตรวจวิเคราะห ์  
 ตัวอย่างแป้งโรตีในงานวิจัยนี้ได้เลือกจากร้านที่มีการรายงานผล
การตรวจวัดปริมาณเบนโซเอตที่เกินและไม่เกินมาตราฐานเมื่อปี 
2562 โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ [1] โดยเก็บตัวอย่างจ้านวน 2 ร้าน 
ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 เนื่องจากแป้งโรตีนิยมเติมสารกนับูด
ในรูปของเกลือโซเดียมเบนโซเอตซึ่งสามารถละลายน้้าได้ดี ดังนั้นก่อน
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการไทเทรตต้องเปลี่ยนเกลือเบนโซเอตให้อยู่
ในรูปของกรดเบนโซอิกโดยใช้วิธีของ AOAC [16] เติมสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 10% โดยมวลต่อปริมาตรจ้านวน 1 มิลลิลิตร 
และโซเดียมคลอไรด์ 12 กรัม ลงในตัวอย่างแป้งโรตี 100 กรัม เติมน้้า
กลั่ นจนมีปริมาตร 50 มิลลิลิตร เขย่าและทิ้ งไว้  30 นาที  เติม
คลอโรฟอร์ม 25 มิลลิลิตร เทสารละลายท้ังหมดใส่ในกรวยแยกทิ้งไว้

เป็นเวลา 20 นาที พร้อมกับเขย่า จากนั้นแยกช้ันคลอโรฟอร์มออก
แล้วน้าไประเหย ปรับปริมาตรสารละลายที่เหลือด้วยเอทานอลความ
เข้มข้น 50% น้าสารละลายตัวอย่างที่เตรียมได้ไปท้าการวิเคราะห์หา
ปริมาณกรดเบนโซอิกต่อไป 
2.4.2 การวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิกในตัวอย่างแป้งโรตีด้วย 
µPAD 
 หยดสารละลายตัวอย่างกรดเบนโซอิกที่เตรียมได้จากแป้งโรตี
ปริมาตร 45 ไมโครลิตร ลงบริเวณใส่ตัวอย่างบนแผ่น µPAD ที่มกีาร
ฝังสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และฟีนอล์ฟทาลีนเรียบร้อยแล้ว 
จากนั้นท้ิงให้เกิดปฏิกิริยาเป็นเวลา 1 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลงสี
ของอินดิเคเตอร์ที่เกิดขึ้นบริเวณตรวจวัด 
2.4.3 การหาปริมาณกรดเบนโซอิกในตัวอย่างแป้งโรตีสายไหมด้วย
เทคนคิการไทเทรต 
 น้าสารละลายตัวอย่างกรดเบนโซอิกที่เตรียมได้จากแป้งโรตี
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร มาไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ความเข้มข้น 50.0 มิลลิโมลาร์ โดยใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเค-       
เตอร์น้าผลที่ได้จากการไทเทรตไปค้านวณหาปริมาณกรดเบนโซอิกใน
ตวัอย่างแป้งโรตี 
 
3. ผลการทดลอง 
3.1 ผลของการออกแบบอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษ
ส าหรับการตรวจวัด 
 แผ่น µPAD ในงานวิจัยนี้ได้ใช้รูปแบบของ Karita และคณะ 
[15] เนื่องจากเป็นแผ่นที่ออกแบบส้าหรับการไทเทรตกรด-เบส
ประกอบด้วย 3 บริเวณ คือบริเวณใส่ตัวอย่าง บริเวณท้าปฏิกิริยา 
และบริเวณตรวจวัด เนื่องจากแผ่น µPAD ของ Karita และคณะ ได้
ก้าหนดขอบเขตแต่ละบริเวณด้วยการพิมพ์ด้วยขี้ผึ้ง แต่ในงานวิจัยนี้
ใช้ปากกากันน้้าจึงท้าให้การก้าหนดขอบเขตแต่ละบริเวณมีปริมาตร
ต่างกัน จึงต้องออกแบบบริเวณท้าปฏิกิริยาและบริเวณตรวจวัดให้
เหมาะสมกับปริมาตรของสารตัวอย่างที่ ใช้คือ 45 ไมโครลิตร 
รูปแบบของแผน่ µPAD แสดงในตารางที่ 1 โดยให้บริเวณใส่ตัวอย่าง
มีขนาดเท่าเดิมเนื่องจากบริเวณใส่ตัวอย่างท้าหน้าทีส่่งตัวอย่างไปท้า
ปฏิกิริยาและมีปริมาตรเพียงพอในการส่งตัวอย่างไปทั้ง 10 ช่อง
ตรวจวัด ตรวจสอบปริมาตรกับพ้ืนท่ีแต่ละบริเวณโดยการหยดสีผสม
อาหารสีฟ้าลงบนบริเวณท้าปฏิกิริยาและหยดสีแดงลงบนบริเวณ
ตรวจวัด ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงผลของการหยดสารละลายสีผสมอาหารลงบนพื้นที่
เกิดปฏิกิริยาและพื้นท่ีการตรวจวัดของแผ่น µPAD (ก) แบบที่ 1 (ข) 
แบบที่ 2 และ (ค) แบบที่ 3  

(ค) (ข) (ก) 

Detection zone 
Reaction zone 

Sample zone 

Hydrophobic zone 
zone 

(ก) (ข) 
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 แผ่น µPAD แบบที่ 1 ใช้ปริมาตรของสีผสมอาหารที่หยดลงบน
บริเวณท้าปฏิกิริยาและบริเวณตรวจวัดตามงานวิจยัของ Karita และ
คณะ โดยหยดสีแดงปริมาตร 0.54 ไมโครลิตร บนบริเวณตรวจวัด
และสีฟ้าปริมาตร 0.98 ไมโครลิตร บริเวณท้าปฏิกิริยาพบว่า
ปริมาตรของสีที่หยดลงไปมีมากกว่าพื้นที่ที่บริเวณทั้งสองของแผ่น 
µPAD ท้าใหส้ทีั้งสองไหลมารวมกัน และเมื่อลดปริมาตรของสลีงเป็น 
0.20 ไมโครลิตร และ 0.50 ไมโครลิตร พบว่าสีทั้งสองยังคงไหลมา
ผสมกันเช่นเดิม (รูปที่ 2 (ก)) เนื่องจากบริเวณทั้งสองมีพื้นที่ติดกัน 
ส้าหรับแผ่น µPAD แบบที่ 2 มีการเพิ่มพื้นที่และระยะห่างของ
บริเวณทั้งสอง พบว่าแผ่น µPAD แบบที่ 2 ปริมาตรของสีพอดีกับ
พื้นที่ของบริเวณทั้งสองบนแผ่น µPAD แสดงดังรูป 2 (ข) ในขณะที่
แบบที่ 3 มีการเพิ่มพื้นที่ของทั้งสองบริเวณ พบว่าปริมาตรของสีมี
น้อยกว่าพื้นที่บริเวณทั้งสอง (รูปท่ี 2 (ค)) ดังนัน้ในงานวจิัยนี้จึงเลือก
สร้างแผ่น µPAD ตามแบบที่ 2 โดยปริมาตรของสารละลายที่ใส่
บริเวณท้าปฏิกิริยาคือ 0.50 ไมโครลิตร และ 0.20 ไมโครลิตร  
 
3.2 ผลศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของแผ่น µPAD 
3.2.1 ผลความเข้มข้นของฟีนอฟทาลีนที่ เหมาะสมในช่อง
ตรวจวัด 
  สารละลายฟีนอล์ฟทาลีนความเข้มข้น 0.10-1.00 % ปริมาตร 
0.20 ไมโครลิตร ถูกฝังลงบนบริเวณตรวจวัดตั้งแต่ช่องที่ 1-10 เมื่อ
หยดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 5.0-20.0 มิลลิ 
โมลาร์ จ้านวน 45 ไมโครลิตร บนบริเวณใส่ตัวอย่างสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์จะไหลไปตามช่องทางการไหลที่ถูกสร้างขึน้เข้าสู่
บริเวณตรวจวัดที่มีสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนฝังอยู่ผลการทดลอง
แสดงดังรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 แสดงผลของปริมาณฟีนอล์ฟทาลีนที่เหมาะสมในการฝังลง
บนแผ่น µPAD ความเข้มข้นของฟีนอล์ฟทาลีนบริเวณตรวจวัด    
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 

 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าฟีนอล์ฟทาลีนสามารถท้า
ปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้ที่ความเข้มข้นมากกว่า 
10 มิลลิโมลาร์ และเมื่อความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์เพิ่มขึ้นสีของฟีนอล์ฟทาลีนจะเข้มขึ้น ส่วนฟีนอล์ฟทาลีนทีค่วาม
เข้มข้น 1.00 % จะให้สีชมพูเข้มที่สุด ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้ 
ฟีนอล์ฟทาลีนเข้มข้น 1.00% ในการฝังลงในบริเวณตรวจวัดของ
แผ่น µPAD ขึน้ไปเพื่อใช้ในการศึกษาล้าดับถัดไป 
 
3.2.2 ผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่
เหมาะสมในการท าปฏิกิรยิากับกรดเบนโซอิก 
 บนแผ่น µPAD สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 
10.0-100.0 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 0.50 ไมโครลิตร ถูกน้าไปฝัง
บริเวณท้าปฏิกิริยาตั้งแต่ช่องที่ 1-10 ส่วนฟีนอล์ฟทาลีนเข้มข้น 
1.00% ปริมาตร 0.20 ไมโครลิตร จะถูกฝังลงในบริเวณตรวจวัดทุก
ช่อง เมื่อหยดกรดเบนโซอิกที่ความเข้มข้น 10.0-70.0 มิลลิโมลาร์ 
บริเวณใส่ตัวอย่างสารละลายกรดเบนโซอิกจะไหลจากบริเวณใส่
ตัวอย่างไปยังบริเวณท้าปฏิกิริยาที่มีสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ความเข้มข้นต่างๆ ฝังอยู่  โดยกรดเบนโซอิกท้าปฏิกิริยากับ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอัตราส่วน 1:1 โมล ดังสมการ 

       C6H5COOH  +  NaOH    C6H5COONa  +  H2O 

 ถ้าบริเวณท้าปฏิกิริยาช่องไหนมีสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เหลือจากการท้าปฏิกิริยาก็จะไหลไปยังบริเวณตรวจวัดและท้า
ปฏิกิริยากับฟีนอล์ฟทาลีนที่เป็นอินดิเคเตอร์เกิดเป็นสีชมพูขึ้นที่
บริเวณนี ้ผลการทดลองที่ได้แสดงดังรูปท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 แผ่น µPAD หลังการท้าปฏิกิริยาระหว่างกรดเบนโซอิกที่
ความ เข้ มข้นต่ างๆ  กับ โซ เดี ยมไฮดรอกไซด์ที่ ความ เข้มข้น         
10.0-100.0 มิลลิโมลาร์ (ช่องที่ 1-10)  
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กรดเบนโซอิก 
10 มิลลิโมลาร์ 

กรดเบนโซอิก 
20 มิลลโิมลาร์ 

กรดเบนโซอิก 
30 มิลลิโมลาร์ 

กรดเบนโซอิก 
40 มิลลิโมลาร์ 

กรดเบนโซอิก 
50 มิลลิโมลาร์ 

กรดเบนโซอิก 
60 มิลลิโมลาร์ 

(ข) 

(จ) (ง) 

(ค) 

(ฉ) 

(ก) 

9 
4 

1 2 
3 

5 7 
8 

10 

6 

9 
4 

1 2 
3 

5 7 
8 

10 

6 

9 
4 

1 2 
3 

5 7 
8 

10 

6 

9 
4 

1 2 
3 

5 7 
8 

10 

6 

9 
4 

1 2 
3 

5 7 
8 

10 

6 

9 
4 

1 2 
3 

5 7 
8 

10 

6 

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

301 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

 จากรูปที่ 4 พบว่ากรดเบนโซอิกเข้มข้น 10.0 มิลลิโมลาร์จะท้า
ปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วฟีนอล์ฟทาลีนเริ่ม
เห็น เป็นสีชมพูที่ ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์  40.0        
มิลลิโมลาร์ (ต้าแหน่งที่ 4) เนื่องจากกรดเบนโซอิกท้าปฏิกิริยาพอดี
กับโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีค่วามเข้มข้น 10 มิลลโิมลาร์ จึงไม่ปรากฏสี
ในช่องที่ 1 ส่วนในช่องที่ 2 และ 3 ที่มีโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 
20 และ 30 มิลลิโมลาร์ ตามล้าดับ หลังท้าปฏิกิริยาจะมีโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์เหลือแต่ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่เพียงพอที่
ท้าปฏิกิริยากับฟีนอล์ฟทาลีนจึงไม่ปรากฏสีในช่องที่ 2 และ 3 แต่
ปรากฏสีในช่องที่ 4 (โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 40 มิลลิโมลาร์) 
แสดงว่าปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ เหลือและสามารถเข้าท้า
ปฏิกิริยากับฟีนอล์ฟทาลีนได้ ดังนั้นการอ่านจุดยุติส้าหรับแผ่น 
µPAD นี้โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหลือต้องมีความเข้มข้นต่้าสุด 30 
มิลลิโมลาร์ จึงจะเห็นสีของอินดิเคเตอร์ได้      
     เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของกรดเบนโซอิกที่ใช้ไทเทรตเป็น 20.0 
มิลลิโมลาร์ ฟีนอล์ฟทาลีนปรากฏสีที่ต้าแหน่งของโซเดียมไฮดรอก
ไซด์เข้มข้น 50.0 มิลลิโมลาร์ (ต้าแหน่งที่  5) และเป็นแนวโน้ม
เดียวกันจนเกิดสีชมพูบริเวณตรวจวัดที่ความเข้มข้นของโซเดียม   
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 )             
นัน้หมายความว่าถ้าต้องการทราบเข้มข้นของกรดเบนโซอกิให้สังเกต
สีของฟีนอล์ฟทาลีนบนแผ่น µPAD ถ้าปรากฏในช่องใดค่าความ
เข้มข้นของกรดเบนโซอิกท่ีอ่านได้ให้ถอยหลังไป 3 ช่อง ตัวอย่างเช่น 
ถ้าปรากฏสีในช่องที่ 7 (โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 70 มิลลิโมลาร์) 
แสดงว่ากรดเบนโซอิกท้าปฏิกิริยาพอดกีับโซเดยีมไฮดรอกไซด์ในช่อง
ที่  4 (โซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 40 มิลลิ โมลาร์ ) ดังนั้นกรด      
เบนโซอิกจะมีความเข้มข้นโดยประมาณอยู่ที่ 40.0 มิลลิโมลาร์ 
ส้าหรับแผ่น µPAD ที่สร้างขึ้นนี้ สามารถตรวจวัดปริมาณกรด     
เบนโซอิกได้ในช่วงความเข้มข้น 10.0-70.0 มิลลิโมลาร์ ส้าหรับวิธีนี้
สามารถตรวจวัดความเข้มข้นของกรดเบนโซอิกโดยประมาณได้
ต่้าสุดที่ 10 มิลลิโมลาร์ ถ้าต้องการให้ตรวจวัดได้ในช่วงความเข้มข้น
สูงกว่านีก้็สามารถท้าได้โดยเพิ่มความเข้มข้นของโซเดยีมไฮดรอกไซด์
ลงในบริเวณท้าปฏิกิริยาบนแผ่น µPAD    
 
3.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิกในตัวอย่างแป้งโรตีด้วย
แผ่น µPAD 
 ในการตรวจสอบกรดเบนโซอิกในตัวอย่างแป้งโรตีด้วยแผ่น 
µPAD ที่สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้ จ้าเป็นต้องแปลผลการทดลองที่ได้
เป็นปริมาณกรดเบนโซอิก (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) แสดงดังตารางที่ 2 
เพื่ อสามารถเปรียบเที ยบกับผลทดสอบจากชุดตรวจวัดของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 
 

ตารางที่ 2 การอ่านค่าสีของฟีนอล์ทาลีนที่ปรากฏบนแผ่น µPAD กับ
ปริมาณกรดเบนโซอิก 

ช่องที ่
ความเข้มข้นของ

โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
 (มิลลิโมลาร์) 

ปริมาณกรดเบนโซอิก 
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

1 10 611 
2 20 1,221 
3 30 1,832 
4 40 2,442 
5 50 3,053 
6 60 3,664 
7 70 4,274 
8 80 4,885 
9 90 5,495 
10 100 6,106 

  
 การอา่นค่าความเข้มข้นของกรดเบนโซอิกเป็นค่าโดยประมาณใน
ตวัอย่างเช่น ถ้าหยดตัวอย่างลงแผ่น µPAD แล้วสีของฟีนอล์ฟทาลีน
ปรากฏสีในช่องที่ 6 แสดงว่าความเข้มข้นของกรดเบนโซอิกที่ท้า
ปฏิกิริยาพอดีกับโซเดียมไฮดรอกไซด์จะอยู่ที่ช่องที่ 3 ซึ่งจากตาราง
คิดเป็นปริมาณกรดเบนโซอิกโดยประมาณ 1,832 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม  
 ในการตรวจสอบกรดเบนโซอิกจากแป้งโรตีจากร้านค้า 2 แห่ง โดย
ร้านที่พบปริมาณกรดเบนโซอิกไม่เกินมาตราฐาน (>1000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) ก้าหนดให้เป็นร้าน A และร้านที่เกินมาตรฐานก้าหนดให้เป็น
ร้าน B น้าสารละลายกรดเบนโซอิกที่สกัดได้จากแป้งโรตีปริมาตร     
45 ไมโครลิตร หยดลงบริเวณใส่ตัวอย่างบนแผ่น µPAD ผลการ
ทดสอบที่ได้แสดงดงัรูปที่ 5  
 
 
 
 
         
รูปที่ 5 แสดงการตรวจสอบปริมาณกรดเบนโซอิกในแป้งโรตีจาก  
(ก) ร้าน A และ (ข) ร้าน B ด้วยแผ่น µPAD  
ผลการตรวจสอบพบว่าแป้งโรตีร้าน A สีของฟีนอล์ฟทาลีนจะเริ่ม
ปรากฏในช่องที่ 1 การอ่านค่าความเข้มข้นของกรดเบนโซอิกต้องนับ
ถอยหลังไป 3 ช่อง ซึ่งไม่สามารถอ่านค่าได้จากแผ่น µPAD นี้และ
เนือ่งจากเป็นข้อจ้ากัดของวิธีตรวจสอบนี้ทีส่ามารถอ่านค่าความเข้มข้น
ของกรดเบนโซอิกได้ต่้าสุดที่ 611 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แสดงว่าแป้ง
โรตีนี้มีปริมาณกรดเบนโซอิกน้อยกว่า 611 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งไม่
เกินมาตราฐาน ส่วนแป้งโรตีของร้าน B เมื่อใช้แผ่น µPAD ตรวจสอบ
พบว่าปรากฏสชีมพูในช่องที่ 5 ซึ่งอ่านปริมาณกรดเบนโซอิกในช่องที่ 
2 ได้ประมาณ 1,221 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเกนิค่ามาตรฐาน 
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(ก) (ข) 

 แผ่น µPAD นี้สามารถใช้ตรวจสอบกรดเบนโซอิกจากตัวอย่าง
แป้งโรตีว่าเกินค่ามาตราฐานหรือไม่ โดยให้สังเกตสีฟีนอล์ฟทาลีนที่
ปรากฏ โดยสามารถแปรผลปริมาณของกรดเบนโซอิกที่ตรวจไว้ได้
ตามสีที่เห็นดังตารางที่ 3 นั่นคือถ้าหยดตัวอย่างแล้วปรากฏสีชมพู
ทุกช่อง หรือถ้าสีเริ่มปรากฏในช่องที่ 2 3 หรือ 4 เป็นต้นไป แสดงว่า
ปริมาณกรดเบนโซอิกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 611 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ซึ่งไม่เกินมาตรฐาน แต่ถ้าสีชมพูปรากฏตั้งแต่ช่องที่ 5 เป็นต้นไป
แสดงว่าพบปริมาณกรดเบนโซอิกเข้มข้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1,221 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นค่าที่เกินมาตรฐาน 
 
ตารางที่ 3 แสดงสีของฟีนอล์ฟทาลีนที่เริ่มปรากฏกับปริมาณกรด
เบนโซอิกในแป้งโรตี และผลความเป็นอันตรายเมื่อทดสอบด้วยแผ่น 
µPAD 

สีชมพูเริ่มปรากฏ 
กรดเบนโซอิก 

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
มาตรฐานของ

กระทรวง
สาธารณสุข 

ครบทุกช่อง < 611 ไม่เกินมาตรฐาน 
ช่องท่ี 2 เป็นตน้ไป <611  ไม่เกินมาตรฐาน 
ช่องท่ี 3 เป็นต้นไป <611 ไม่เกินมาตรฐาน 
ช่องที ่4 เป็นต้นไป 611 ไมเ่กินมาตรฐาน 
ช่องท่ี 5 เป็นต้นไป ≥1,221 เกินมาตรฐาน 

 
 และเมื่อน้าตัวอย่างแป้งโรตีจากทั้งสองร้านมาทดสอบด้วยชุด
ทดสอบกรดเบนโซอิกของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งใช้วิธีเฟอร์
ริกคลอไรด์ ถ้าพบปริมาณกรดเบนโซอิกมากกว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม จะปรากฏเป็นตะกอนสีน้้าตาล แต่ถ้ามีปริมาณกรด      
เบนโซอิกต่้ากว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะปรากฏเป็นสีเหลือง 
ผลการทดสอบแป้งโรตีจากทั้งสองร้าน แสดงดังรูปที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  6 แสดงผลการทดสอบกรดเบนโซอิกจากแป้งโรตีด้วยชุด
ทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ก) ร้าน A และ (ข) ร้าน B 
 
 จากการผลการทดสอบพบว่า ร้าน A ไม่พบกรดเบนโซอิกเกิน
มาตรฐาน ส่วนร้าน B พบกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐาน ซึ่งผลที่ได้จาก
การทดสอบด้วยแผ่น µPAD ให้ผลเช่นเดียวกับชุดทดสอบจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบวิธีการ
ตรวจวัดปริมาณกรดเบนโซอิกในแป้งโรต ีกับเทคนิคการการไทเทรต
มาตรฐาน ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 แสดงการตรวจวดัปริมาณกรดเบนโซอิกจากแป้งโรตีด้วย
การใช้แผ่น µPAD กับเทคนิคการการไทเทรต 

 ตัวอย่าง 
ปริมาณกรดเบนโซอิก  
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

แผ่น µPAD เทคนิคการไทเทรต 
ร้าน A <611 65.4 ± 1.08 
ร้าน B 1,221 1,277.2± 11.03   

  
 ผลการวิเคราะห์ปริมาณกรดบนโซอิกด้วยวิธีการไทเทรตพบว่า
ร้าน A มีปริมาณกรดเบนโซอิกเพียง 65.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่ง
ไม่เกินมาตรฐาน ส่วนร้าน B พบ 1,277.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่ง
เกินมาตรฐานก้าหนด จากการเปรียบเทียบพบว่าแผ่น µPAD ที่สร้าง
ในงานวิจัยนี้สามารถตรวจวัดปริมาณกรดเบนโซอิกจากแป้งโรตีได้
ปริมาณที่ใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบจากกรมวิทยา
ศาตร์การแพทย์ และด้วยเทคนิคการไทเทรต  
 
4. สรุปผลการทดลอง 
 อุปกรณ์ของไหลจุลภาคบนกระดาษหรือแผ่น µPAD ที่ได้จาก
งานวิจัยนี้สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดปริมาณกรด    
เบน โซอิ ก ใน ตั วอย่ างแป้ งโรตี ได้ เที ยบ เท่ า ชุดทดสอบจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และยังสามารถบอกปริมาณของกรด
เบนโซอิกโดยประมาณได้ใกล้เคียงกับวิธีการไทเทรต โดยแผ่น µPAD 
นี้สามารถวัดปริมาณกรดเบนโซอิกในตัวอย่างแป้งโรตีได้ต่้าสุดที ่661 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะเห็นได้ว่าแผ่น µPAD ที่สร้างขึ้นมีความ
สะดวกและรวดเร็ว ใช้สารเคมีน้อย มีขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ไม่
ยุ่งยาก และสามารถดัดแปลงหรือน้าไปใช้ในการไทเทรตกรดชนิด
อื่นๆ ได้ ส้าหรับข้อจ้ากัดของวิธีนี้คือ ในกรณีตัวอย่างเป็นโซเดียม
เบนโซเอตต้องมีการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของกรดเบนโซอิกก่อนการ
วิเคราะห์ เพื่อความถูกต้องควรอ่านสีบนแผ่น µPAD ภายใน 1 นาที  

  
5. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ เอื้อเฟื้อสถานที่และ 
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ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตคาร์บอกซเีมทลิเซลลูโลสจากกากอ้อย 
Optimum conditions of carboxymethyl cellulose production  

from sugarcane bagasse 
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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 ภาวะที่ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 55 ปริมาณ
โซเดียมคลอโรอะซีเตต 1.0 กรัมต่อกรัมเซลลูโลส อุณหภูมิ 50 °C และเวลา 70 นาที เป็นภาวะที่ท าให้ได้ซีเอ็มซีที่มีค่าระดับการแทนที่ (0.62) 
และค่าความบริสุทธิ์ (ร้อยละ 98) สูงสุด ซีเอ็มซีจากกากอ้อยมีลักษณะเป็นผงสีขาวเช่นเดียวกับซีเอ็มซีทางการค้า อย่างไรก็ตาม สารละลาย
ซีเอ็มซีทางการค้ามีความหนืดมากกว่าสารละลายซีเอ็มซีจากกากอ้อย 
 
ค าส าคัญ: 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. บทน า (Introduction) 
 อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย เนื่องจาก
อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลทราย จาก
รายงานของส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย [1] พบว่า
ประเทศไทยมีปริมาณอ้อยเข้าหีบประมาณ 75-130 ล้านตันต่อปี มี
ผลผลิตน้ าตาลประมาณ 8-11 ล้านตันต่อปี และมีกากอ้อยที่เหลือท้ิง
ประมาณ 22-38 ล้านตันต่อปี โดยมีการน ากากอ้อยมาใช้ประโยชน์
อย่างแพร่หลายเช่น เป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมัก ท าเช้ือเพลิงอัดก้อน 
ใช้ผลิตเอทานอล ผลิตเป็นกระดานไม้อัด และใช้ในอุตสาหกรรม
กระดาษ เป็นต้น โดยกากอ้อยประกอบด้วยเซลลูโลส  เฮมิเซลลูโลส 
ลิกนิน เถ้า และแวกซ์ ร้อยละ 43.6, 33.5, 18.1, 2.3 และ 0.8 โดย

น้ าหนักแห้ง ตามล าดับ [2] กากอ้อยจึงเป็นแหล่งของเซลลูโลส จึง
น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถน ากากอ้อยมาใช้การผลิตของ
เซลลูโลสและอนุพันธุ์ของเซลลูโลส เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสหรือซีเอ็มซีเป็นอนุพันธ์
ของเซลลูโลสอีเทอร์ที่อยู่ในรูปเกลือโซเดียม มีสมบัติละลายได้ในน้ า 
ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ช่วยเพิ่มความหนืด
และความคงตัวในผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิดเช่น ไอศกรีม น้ าผลไม้ 
และซอสประเภทต่างๆ เป็นต้น [3] การเตรียมซีเอ็มซีท าได้โดยใช้
เซลลูโลสบริสุทธิ์ท าปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ (alkalization) 
เพื่อท าให้เส้นใยเซลลูโลสพองตัวออกได้เป็นสารละลายเซลลูโลสใน
ด่ าง แล้ วท าป ฏิ กิ ริ ย าต่ อกั บ โซ เดี ยม โม โน คลอ โรอะซิ เต ต 
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(carboxymethylation) ได้ เป็นซี เอ็มซี  [4] Barai และคณะ [5] 
ศึกษาผลของสารละลายตัวกลาง (solvent medium) ในปฏิกิริยา
อีเทอร์ริฟิเคชัน 4 ชนิดคือ ไอโซโพรพิวแอลกอฮอล์, ไอโซ บิวทิว
แอลกอฮอล์, เอทานอล และน้ า เพื่อผลิตซีเอ็มซีจากผักตบชวาพบว่า 
การใช้เอทานอลเป็นสารละลายตัวกลางท าให้ได้ซีเอ็มซีที่มีค่าระดับ
การแทนที่สูงสุด ต่อมา Togrul และ Arslan [6] ผลิตซีเอ็มซีจากหัว
บีทที่มีค่าระดับการแทนที่  0.66 โดยใช้ isobutyl alcohol เป็น
สารละลายตัวกลางและท าซีเอ็มซีให้บริสุทธิ์โดยการล้างด้วยเอทา
นอล ในขณะที่ Yasar และคณะ [7] สามารถผลิตซีเอ็มซีจากเปลือก
ส้ม โดยใช้  isobutyl alcohol เป็ นสารละลายตั วกลาง ท าให้
เกิดปฏิกิริยาอีเทอร์ริฟิเคชันท่ีอุณหภูมิ 70  C เวลา 6 ช่ัวโมง และท า
ให้บริสุทธิ์โดยล้างด้วยเมทานอล พบว่า ซีเอ็มซีที่ผลิตได้มีค่าระดับ
การแทนที่เพียง  0.67 นิภาพร แสงจู และคณะ [8] การผลิตซีเอ็มซี
จากฟางข้าว ตามวิธีของปราณี รัตนวลีดิโรจน์ และ ศรีไฉล ขุนทน 
[9 ] ร่ วมกั บการท า ให้ บ ริสุ ท ธิ์ ใ ช้ เค รื่ อ งสกั ด ไขมั น  (soxhlet 
extraction) โดยภาวะที่ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 55 
ปริมาณโซเดียมคลอโรอะซีเตต 1.0 กรัมต่อกรัมเซลลูโลส อุณหภูมิ 
50  C และเวลา 70 นาที เป็นภาวะที่ท าให้ได้ซีเอ็มซีที่มีค่าระดับการ
แทนท่ี 0.60 และค่าความบริสุทธ์ิ ร้อยละ 99  เนื่องจากประเทศไทย
ยังไม่มีการผลิตซีเอ็มซีเชิงพาณิชย์  ซึ่งซีเอ็มซีที่ใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารทั้ งหมดต้ องน า เข้ าจากต่ างประ เทศ  งานวิจั ยนี้ จึ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการและภาวะที่เหมาะสมในการผลิตซีเอ็มซี
จากกากอ้อย เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งอาจ
ช่วยลดการน าเข้าวัตถุเจือปนอาหารดังกล่าวจากต่างประเทศและ
สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรได้
ด้วย 
 
2. ขอบเขตการวิจัย (Research Scope) 
 ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลติคาร์บอกซีเมทลิเซลลโูลสจาก
กากอ้อย ตามวิธีของปราณี รัตนวลีดิโรจน์ และศรไีฉล ขุนทน [9] 
ร่วมกับการท าให้บริสุทธ์ิใช้เครื่องสกัดไขมัน โดยแปรความเข้มขน้
ของโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นร้อยละ 35 45 และ 55 ปริมาณโซเดยีม
คลอโรอะซีเตต 0.75 1.0 และ 1.25 กรัมต่อกรัมเซลลูโลส อุณหภมูิ
ของปฏิกิริยาการแทนท่ี 50 60 และ 70  C และเวลาของปฏิกริิยา
การแทนที่ 60 70 และ 80 นาที 
 
3. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง  (Materials and 
Methods) 
3.1 การเตรียมวัตถุดิบ 
 น ากากอ้อยจากโรงงานน้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด จ.ชลบุรี มา
ล้างน้ าเพื่อก าจัดฝุ่นหรือสิ่งที่ปนเปื้อนมาแล้วอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 
60  C 6 ช่ัวโมง จากนั้นบดด้วยเครื่องบด Coarse beater mill 
ผ่านตะแกรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร น าวัตถุดิบ
บรรจุในถุงพอลิเอทิลีนและปิดผนึกด้วยความร้อนเก็บท่ีอุณหภูมิห้อง 
 

3.2 การเตรียมเซลลูโลสผงจากกากอ้อย 
     การผลิตเซลลูโลสผงท าตามวิธีของ นิลเนตร ปุณณะวรกุล และ 
อาภัสรา แสงนาค [10] โดยน ากากอ้อยจากข้อ 1 มาจ านวน 40 
กรัม เติมน้ ากลั่น 800 มิลลิลิตร ให้ความร้อนทีอุ่ณหภูมิ 80  C  กวน
ผสมเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง กรองด้วยผ้าขาวบางแล้วเติมสารละลาย
โซเดียมคลอไรต์ (NaClO2) คือ ร้อยละ 5.2 (w/v) ปริมาตร 600 
มิลลิลิตร ปรับความเป็นกรด-ด่างให้ได้ 3.5-4.0 ด้วยสารละลาย
กรดอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ 10 (v/v) ให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิ 
75   C กวนส่วนผสมตลอดเวลาเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง น ามากรองด้วย
ผ้าขาวบาง เติมสารละลาย NaOH ความเข้มข้นร้อยละ 10 (w/v) 
ปริมาตร 600 มิลลิลิตร ลดอุณหภูมิลงให้ได้ 20  C กวนส่วนผสม
ตลอดเวลาเป็นเวลา 10 ช่ัวโมง กรองด้วยผ้าขาวบาง น าไปล้างด้วย
น้ ากลั่น ท าแห้งที่อุณหภูมิ 60   C เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง บดโดยใช้ 
Ultra-centrifugal mill ที่ความเร็วรอบ  10,000  รอบต่อนาที 
ผ่านตะแกรงเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร เก็บในถุงพอลิเอทิลีน
และปิดผนึกด้วยความร้อน 
 
3.3 ศึกษาภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตซีเอ็มซี 
 
3.3.1 ความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมต่อ
การผลิตซีเอ็มซ ี
 ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลติคาร์บอกซีเมทลิเซลลโูลสจาก
กากอ้อย ตามวิธีของปราณี รตันวลีดิโรจน์และศรไีฉล ขุนทน [9, รปู
ที่ 1] ร่วมกับการท าให้บริสุทธ์ิใช้เครื่องสกัดไขมัน โดยแปรความ
เข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสม ในขั้นตอนการ
เตรียมเซลลโูลสในภาวะด่างเป็นรอ้ยละ 35, 45 และ 55 (น้ าหนักต่อ
ปริมาตร) หลังจากนั้นน าซเีอ็มซีมาบดละเอียดใหผ้่านรตูะแกรง ที่มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร โดยใช้ Ultra-centrifugal 
mill ที่ความเร็วรอบ 10,000 รอบต่อนาที น าไปวิเคราะห์ค่าระดบั
การแทนที ่ [9] และค่าความบริสทุธ์ิ (ASTM (1994) [11]  เลือก
ความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ท าให้ซีเอม็ซีทีผ่ลติได้
มีค่าระดับการแทนท่ี และค่าความบรสิุทธ์ิสูง เพื่อน าไปศึกษาใน
ขั้นตอนต่อไป 

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

306 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

  
รูปที่ 1 การผลติซีเอ็มซีจากเซลลโูลสตามวิธีของปราณี รัตนวลีดิ
โรจน์ และศรไีฉล ขุนทน [9] ร่วมกับการท าให้บรสิุทธ์ิใช้เครื่องสกัด
ไขมัน 
 
 3.3.2 ปริมาณโซเดียมคลอโรอะซีเตตที่เหมาะสมต่อการผลิต
ซีเอ็มซี 
 ผลิตซีเอ็มซตีามวิธีของปราณี รัตนวลีดิโรจน์และศรไีฉล ขุนทน 
[9] ร่วมกับการท าให้บรสิุทธ์ิใช้เครือ่งเครื่องสกัดไขมัน โดยใช้ความ
เข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีเ่ลือกได้จากข้อ 3.3.1 
และแปรปริมาณโซเดยีมคลอโรอะซีเตตที่ใช้ในปฏิกิริยาการแทนท่ี
หมู่ไฮดรอกซลิของเซลลูโลสโดยแปรปริมาณโซเดยีมคลอโรอะซีเตต
เป็น 3 ระดับคือ 0.75, 1 และ 1.25 กรัมต่อกรัมเซลลูโลส 
ตามล าดับ บดซเีอ็มซีที่ได้ วิเคราะห์สมบตัิของซีเอ็มซี และเลือก
ปริมาณโซเดียมคลอโรอะซีเตตตามเกณฑ์ข้อ 3.3.1  
 
3.3.3 อุณหภูมิที่เหมาะสมในการท าปฏิกิริยาของโซเดียมคลอ
โรอะซีเตตและเซลลูโลส 
 ผลิตซีเอ็มซตีามวิธีของปราณี รัตนวลีดิโรจน์และศรไีฉล ขุนทน 
[9] ร่วมกับการท าให้บรสิุทธ์ิใช้เครือ่งเครื่องสกัดไขมัน โดยใช้ความ
เข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และปริมาณโซเดียมคลอ
โรอะซีเตตที่เลือกได้จากข้อ 3.3.1 และ 3.3.2 ตามล าดับ โดยแปร
อุณหภูมริะหว่างการท าปฏิกิรยิาของโซเดียมคลอโรอะซีเตตและ
เซลลูโลสเป็น 3 ระดับคือ 50, 60 และ 70  C จากนั้นบดซีเอม็ซีที่ได ้
วิเคราะหส์มบตัิของซีเอ็มซี และเลอืกอุณหภูมิที่เหมาะสมในระหว่าง
การท าปฏิกิรยิาของโซเดยีมคลอโรอะซีเตตและเซลลโูลสตามเกณฑ์
ข้อ 3.3.1 
 

3.3.4 เวลาที่เหมาะสมในการท าปฏิกิริยาของโซเดียมคลอโรอะซี
เตตและเซลลูโลส 
 ผลิตซีเอ็มซตีามวิธีของปราณี รัตนวลีดิโรจน์และศรไีฉล ขุนทน 
[9] ร่วมกับการท าใหบ้รสิุทธ์ิใช้เครือ่งเครื่องสกัดไขมัน โดยใช้ความ
เข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และปริมาณโซเดียมคลอ
โรอะซีเตตที่เลือกได้จากข้อ 3.3.1 3.3.2 และ 3.3.3  และแปรเวลาที่
เหมาะสมในการท าปฏิกิรยิาของโซเดียมคลอโรอะซีเตตและเซลลูโลส
ต่อการผลิตซเีอ็มซีเป็น 60, 70 และ 80 นาที วิเคราะหส์มบตัิของ
ซีเอ็มซีเช่นเดียวกับข้อ 3.3.1 
 
3.4 การวิเคราะห์สมบัติของซีเอ็มซีที่ผลิตได้เปรียบเทียบกับซีเอ็ม
ซีทางการค้า (Blanose™) 
 วิเคราะห์ค่าระดับการแทนที่ ความบริสุทธิ์ของซีเอ็มซีที่ผลิตได้
และซีเอ็มซีทางการค้า และทดสอบสมบัติความหนืดของซีเอ็มซีโดย
เตรียมสารละลายซีเอ็มซีความเข้มข้นร้อยละ 2 (น้ าหนักต่อปริมาตร) 
กวนผสมเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จากนั้นตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 1 ช่ัวโมง 
วิ เคราะห์ความหนืดโดยใช้เครื่องวัดความหนืด  (Brookfield 
viscometer รุ่น LVDV –III) ที่อุณหภูมิ 25  C โดยเลือกใช้หัววัด 
(spindle) LV 4  
 
3.5 การวิเคราะห์ทางสถิติ 
              วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Design ทดลอง 3 ซ้ า และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
โดยวิธี Duncan ,s New Multiple Range Test ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Window version 11.5  
 
4. ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and 
Discussion) 
  
4.1 ผลของความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่
เหมาะสมต่อการผลิตซีเอ็มซี 
 การเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์จากร้อย
ละ 35 เป็นร้อยละ 55 ท าให้ค่าความบริสุทธิ์ของซีเอ็มซีที่ผลิตได้
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7 (P < 0.05, ตารางที่ 1) เนื่องจากการเพิ่ม
ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ท าให้มีเซลลูโลสในภาวะด่างที่
มากเกินพอต่อการท าปฏิกิริยากับโซเดยีมคลอโรอะซีเตตได้เป็นซีเอ็ม
ซีและไม่ท าให้ เกิดปฏิกิริยาข้างเคียงที่จะได้สารประกอบ ที่ ไม่
ต้องการ เช่น โซเดียมไกลโคเลต และสารประเภทเกลือ [12, 13] 
นอกจากนี้การเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
จากร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 55 ส่งผลให้ซีเอ็มซีมีค่าระดับการแทนที่
เพิ่มมากขึ้นด้วย เนื่องจากเซลลูโลสที่ใช้ในการผลิตซีเอ็มซีเป็น
โมเลกุลที่มีขนาดใหญ่จึงเคลื่อนที่ได้ช้ามาก การเกิดปฏิกิริยาแทนที่
ของหมู่ไฮดรอกซิลจึงขึ้นกับปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งเป็น
สารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กไปอยู่รอบๆโมเลกุลของเซลลูโลส ถ้ามี
โมเลกุลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาณมาก ท าให้เกิดปฏิกิริยาการ

เซลลูโลส 10 g 

      เติม isobutyl alcohol 500 ml ml  
mlml  

 

  และ NaOH (30 % w/v) 100 ml 

กวนผสมใน water bath 25 C 90 min  

เติมโซเดียมคลอโรอะซีเตต 15 g 

ให้ความร้อน 70 C 60 min  

ปรับให้ได้ pH 7  

กรอง 

ท าให้บริสุทธิด์้วยเอทานอล 80 % 
 โดยใช้เครือ่งสกัดไขมัน  

extraction  

ท าแห้งที่  70 C 4 h 
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แทนที่ได้ดีขึ้น ค่าระดับการแทนที่จึงสูงขึ้นด้วย [5, 9] จึงเลือก
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 55 เพื่อศึกษาใน
ขั้นตอนต่อไป 
 
ตารางที่ 1 สมบัติของซีเอ็มซีที่เตรียมโดยสารละลายโซเดียมไฮ 
ดรอกไซด์ความเข้มข้นต่างๆ* 
 
ความเข้มข้น NaOH 

(% wt/vol) 
ความบรสิุทธ์ิ  

         (%) 
ค่าระดับการแทนที่ 

35 91.84 ± 0.18c 0.39 ± 0.01c 
45 96.88 ± 0.58b 0.41 ± 0.01b 
55 98.73 ± 0.45a 0.42 ± 0.01a 

*ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ทดลอง 3 ซ้ า) 
a, b, c หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่างกันในแนวตั้งเดียวกันแสดงว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
                                
4.2 ผลของปริมาณโซเดียมคลอโรอะซีเตตที่เหมาะสมต่อการผลิต
ซีเอ็ม 
 การเพิ่มปริมาณโซเดียมคลอโรอะซีเตต จาก 0.75 กรัม เป็น 1.0 
กรัมต่อกรัมเซลลูโลส ส่งผลให้ค่าความบริสุทธิ์ของซีเอ็มซีเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 (P<0.05, ตารางที่ 2) เนื่องจากโมเลกุลของโซเดียมคลอ
โรอะซีเตตสามารถล้อมรอบโมเลกุลของเซลลโูลสในภาวะด่างมากขึ้น 
ท าให้การเกิดปฏิกิริยาแทนที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ซีเอ็มซีได้ดีขึ้น และ
ซีเอ็มซีที่ผลิตได้มีค่าความบริสุทธิ์สูงขึ้น [6, 12] อย่างไรก็ตาม ซีเอ็ม
ซีที่เตรียมโดยโซเดียมคลอโรอะซีเตตปริมาณ 1.0 กรัม และ 1.25 
กรัม ต่อกรัมเซลลูโลส มีความบริสุทธิ์และค่าระดับการแทนที่ไม่
แตกต่างกัน (p≥0.05) จึงเลือกโซเดียมคลอโรอะซีเตตปริมาณ 1.0 
กรัมต่อกรัมเซลลูโลส ส าหรับทดลองในขั้นตอนต่อไป เนื่องจากใช้
โซเดียมคลอโรอะซีเตตในปริมาณที่น้อยกว่า 
 
ตารางที่ 2 สมบัติของซีเอ็มซีที่เตรียมโดยโซเดียมคลอโรอะซีเตต
ปริมาณต่างๆ* 
 
ปริมาณ C2H2ClNaO2 

(กรัม/กรมัเซลลโูลส) 
ความบรสิุทธ์ิ  

         (%) 
ค่าระดับการแทนที่ 

0.75 97.99 ± 0.68 b 0.38 ± 0.01b 
1.0 98.50 ± 0.47 a  0.41 ± 0.01a  
1.25 98.94 ± 0.24a 0.42 ± 0.01a 

*ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ทดลอง 3 ซ้ า) 
 a, b,  หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่างกันในแนวตั้งเดียวกันแสดงว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
4.3 ผลของอุณหภูมิในระหว่างการท าปฏิกิริยาของโซเดียมคลอ
โรอะซีเตตและเซลลูโลสต่อการผลิตซีเอ็มซี 
 เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในระหว่างการท าปฏิกิริยาของโซเดียมคลอโรอะ
ซีเตตและเซลลูโลสต่อการผลิตซีเอ็มซีจาก 50 เป็น 70  C พบว่า ค่า

ความบริสุทธิ์ และค่าระดับการแทนที่ของซีเอ็มซีที่ผลิตได้ ไม่มีความ
แตกต่างกัน (ตารางที่ 3, p≥0.05) จึงเลือกอุณหภูมิของปฏิกิริยาการ
แทนท่ีเป็น 50   C 
 
ตารางที่ 3 ผลของอุณหภูมิระหว่างการท าปฏิกิริยาของโซเดียมคลอ
โรอะซีเตตและเซลลูโลสต่อสมบัติของซีเอ็มซี* 
 

อุณหภูม ิ ความบรสิุทธ์ิ ns  
         (%) 

ค่าระดับการแทนที่ns 

50 98.35 ± 0.54 0.59 ± 0.02 
60 98.48 ± 0.49 0.61 ± 0.01 
70 98.79 ± 0.17 0.61 ± 0.01 

*ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ทดลอง 3 ซ้ า) 
ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≥0.05) 
 
4.4 เวลาที่เหมาะสมในการท าปฏิกิริยาของโซเดียมคลอโรอะซีเตต
และเซลลูโลส 
 เมื่อเพิ่มเวลาในระหว่างการท าปฏิกิริยาของโซเดียมคลอโรอะซี
เตตและเซลลูโลสจาก 60 นาที เป็น 80 นาที ท าให้ซีเอ็มซีมีค่าระดับ
การแทนที่เพิ่มขึ้น (P<0.05, ตารางที่ 4) เนื่องจากเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น
ท าให้การเกิดปฏิกิริยาอีเทอร์ริฟิเคชันที่หมู่ไฮดรอกซิลสงูขึ้น ส่งผลให้
หมู่คาร์บอกซีเมทิลไปแทนที่หมู่ไฮดรอกซิลได้มากขึ้น จึงท าให้ค่า
ระดับการแทนที่สูง [5] อย่างไรก็ตามเมื่อใช้เวลาในระหว่างการท า
ปฏิกิริยา 70 และ 80 นาที พบว่าค่าระดับการแทนที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ (p≥0.05) อาจเนื่องจากเวลาที่ใช้ในการท าปฏิกิริยา
ที่ 70 นาที มากเกินพอส าหรับการเกิดปฏิกิริยาการแทนท่ี 
 
ตารางที่ 4 สมบัติของซีเอ็มซีทางการค้าและซีเอ็มซีจากกากอ้อยที่
เตรียมโดยโซเดียมคลอโรอะซีเตตปริมาณต่างๆ* 
 

เวลา 
(นาที) 

ความบรสิุทธ์ิns  
         (%) 

ค่าระดับการแทนที่ 

60 98.57 ± 0.33 0.55 ± 0.01b 
70 98.32 ± 0.32 0.62 ± 0.01a 
80 98.65 ± 0.90 0.62 ± 0.01a 

*ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ทดลอง 3 ซ้ า) 
a, b,  หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่างกันในแนวตั้งเดียวกันแสดงว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
4.4 ผลการศึกษาสมบัติของซีเอ็มซีท่ีผลิตได้เปรียบเทียบกับซีเอ็มซี
ทางการค้า (Blanose™) 
   จาการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ พบว่า ซีเอ็มซีที่ผลิตได้
ตามภาวะที่ดีที่สุดจากข้อ 4.4 และซีเอ็มซีทางการค้า มีลักษณะเป็น
ผงสีขาวละเอียดไม่แตกต่างกัน (รูปที่ 2) และมีค่าความบริสุทธิ์ไม่
แตกต่างกัน (p 0.05, ตารางที่ 5) อย่างไรก็ตาม ซีเอ็มซีทางการค้า
มีค่าค่าระดับการแทนที่ สู งกว่าซี เอ็มซีที่ ผลิตได้จากกากอ้อย
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นอกจากนี้ จากการวัดความหนืดของสารละลายซีเอ็มซีความเข้มข้น
ร้อยละ 2 พบว่า ค่าความหนืดที่ความเร็ว 80 รอบต่อนาที ของซีเอ็ม
ซีทางการค้ามีค่าสูงกว่าซีเอ็มซีที่ผลิตจากกากอ้อยประมาณ 40 cP 
(รูปที่ 3)  

 
 

รูปที่ 2 ซีเอ็มซีทางการค้าและซีเอม็ซีจากกากอ้อย 
 

ตารางที่ 5 สมบัติของซีเอ็มซีทางการค้าและซีเอ็มซีจากกากอ้อย* 

หน่วยทดลอง 
ความบรสิุทธ์ิns  

         (%) 
ค่าระดับการแทนที่ 

ซีเอม็ซีทางการคา้ 98.57 ± 0.33  0.55 ± 0.01b 
ซีเอม็ซีจากกากออ้ย 99.27 ± 0.90  0.62 ± 0.01a 

*ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ทดลอง 3 ซ้ า) 
a, b,  หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่างกันในแนวตั้งเดียวกันแสดงว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≥0.05) 
 

 
 
รูปที่ 3 ความหนืดของซีเอ็มซีจากกากอ้อย (    ) และซีเอ็มซีทาง
การค้า (    ) 
 
5. บทสรุป (Conclusion) 
 วิธีที่เหมาะสมในการผลิตซีเอ็มซีจากกากอ้อย คือวิธีของปราณี 
รัตนวลีดิโรจน์ และศรีไฉล ขุนทน [9] ภายใต้ภาวะการใช้โซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 55 ปริมาณโซเดียมคลอโรอะซีเตต 
1.0 กรัมต่อกรัมเซลลูโลส อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และเวลา 70 
นาที ซึ่งภาวะดังกล่าวท าให้ได้ซีเอ็มซีจากกากอ้อยที่มีค่าระดับการ
แทนท่ี 0.62 และค่าความบริสุทธิ์ ร้อยละ 98  และซีเอ็มซีที่ผลิตได้มี
ความหนืดต่ ากว่าซีเอ็มซีทางการค้า ในขณะที่ภาวะที่ท าให้ได้ซีเอ็มซี
จากฟางข้าวที่มีค่าระดับการแทนที่ 0.60 และค่าความบริสุทธิ์    
ร้อยละ 99 [9] 
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บทคัดย่อ 

 
        บทความวิจัยนี้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติในปี 2020 ซึ่งเครื่องกรีดยางพารานี้ สามารถตั้งเวลาในการ
ท างานของเครื่องฯ ได้ในช่วงเวลา 01:00 น. ของทุกๆ วัน และมีความสามารถในการย้ายรอยกรีด โดยมีชุดขับเคลื่อนขับเคลื่อนมอเตอร์
กระแสตรง ที่ท าหน้าท่ีขับเคลื่อนชุดใบมีดกรีดยางและการย้ายรอยกรีดบนผิวของล าต้นยางพารา ซึ่งควบคุมด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์  
         ผลการทดสอบการท างานของเครื่องต้นแบบที่สร้างขึ้นพบว่า เครื่องต้นแบบนี้ สามารถตั้งเวลาในการท างานได้ จากการทดสอบเซ็ต
เวลารอบในการท างานของเครื่องกรีดยางเทียบกับเวลาบนนาฬิกาที่ใช้ท าการทดสอบนั้น ที่เวลา 01:00 น. เป็นเวลา 5 วัน พบว่ามีเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 0 จากการทดสอบในการย้ายรอยกรีดในแนวดิ่งหลังการกรีดที่ระยะห่างจากรอยเดิมเป็นระยะ 2 มิลลิเมตร ท า
การทดสอบเป็นจ านวน 10 ครั้ง พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 1.769 และการทดสอบเก็บผลผลิตของปริมาณน้ ายาง เมื่อ
เปรียบเทียบกับการกรีดยางด้วยแรงงานมนุษย์ในระยะการกรีดที่เท่ากัน โดยท าการทดสอบเป็นเวลา 5 วัน พบว่าปริมาณผลผลิตน้ ายางที่ได้
จากเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ มีปริมาณผลผลิตน้ ายางมากกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณน้ ายางที่ได้จากการกรีดด้วยแรงงานมนุษย์ ดังนั้นจะ
สามารถพบได้ว่าเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติที่น าเสนอไปข้างต้น มีสมรรถนะในการตั้งเวลาในการท าการกรีดยางและสามารถท าการย้ายรอย
กรีดได้              
 
ค าส าคัญ: 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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บทน า 
 

 ในอดีตการผลิตยางพาราซึ่งจะต้องมีกระบวนการกรีดน้ า
ยางจากต้นยางพารา โดยจะใช้แรงงานในครัวเรือนและมีการถ่าย
ภูมิปัญญาในด้านการกรีดยางต่างๆ จากรุ่นสู่รุ่น ในการกรีดยาง
ให้กับคนในครอบครัว แต่ปัจจุบันบุตรหลานบางครอบครัวมิได้สืบ
ทอดองค์ความรู้ดังกล่าว จึงท าให้มีการจ้างแรงงานในการกรีดยาง
แทนคนครอบครัวมากขึ้นโดยมีการผลิตยางพาราเป็นการผลิตเพื่อ
อุตสาหกรรมมากขึ้น ส่งผลให้การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและ
ความช านาญ ในการกรีดยางพาราจึงเกิดขึ้นและเมื่อแรงงานขาด
ทักษะและความช านาญส่งผลให้ผลผลิตที่ออกมาได้ไม่เต็มที่และ
อาจจะท าให้ต้นยางพาราเสียหายจากการกรีดที่ไม่ถูกวิธีรวมถึงเรื่อง
ช่วงเวลาในการกรีดยางหรือการไหลของผลผลิตน้ ายาจากต้นที่ดี
ที่สุดนั้นจะต้องเป็นเวลา 01.00 น. - 04.00 น. ตามที่ เสาวณีย์ ก่อ
วุฒิกุลรังษี [3] ได้กล่าวไว้ ท าให้เกิดอุปสรรคต่างๆเกิดกับเกษตรกร
ที่เดินทางไปท าการกรีดยาง เพราะช่วงเวลาดังกล่าวไม่เอื้ออ านวย
ต่อกระบวนการกรีดยางเนื่องจากแสงสว่างไม่ เพียงพอ และ
อันตรายจากสัตว์ต่างๆด้วยเหตุนี้กลุ่มของผู้วิจัยจึงได้มีแรงจูงใจใน
การประดิษฐ์เครื่องกรีดยางอัตโนมัติเพื่อน ามาใช้ในงานการกรีด
ยางพารา 
 กลุ่มของผู้วิจัยจึงคิดและออกแบบพัฒนาให้เครื่องกรีด
ยางพารานั้นให้สามารถย้ายรอยกรีดได้แบบอัตโนมัติ และสามารถ
ตั้งเวลาในการท างานได้  โดยจะมีส่วนขับเคลื่อนเข้ามาช่วยในการ
ย้ายรอยกรีด ที่ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์เป็นตัวควบคุมมอเตอร์ และ
โมดูลนาฬิกาซึ่ งท าหน้าที่ ดึงฐานเวลาจริงมาให้กับตัวบอร์ด
ไมโครคอนโทรเลอร์ ให้สามารถสั่งการท างานได้ตามเวลาที่ต้องการ 

วัตถุประสงค์โครงการวิจัย  
        1. เพื่อให้สร้างเครื่องกรีดยางที่สามารถท าการกรีดยางไดโ้ดย
อัตโนมัต ิ
        2. เพื่ออ านวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลติยางพารา
แก่เกษตรให้มากยิ่งข้ึน 
        3. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแรงงานท่ีมีความช านาญ 

ขอบเขตโครงการวิจัย 
        ออกแบบและสร้างเครื่องกรีดยางท่ีสามารถตั้งเวลาและย้าย
รอยกรีด 

                         1. สร้างชุดขับเคลื่อนขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงขนาด
เล็กที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนใบมีดกรีดยางและการย้ายรอยกรีด ซึ่ง
ควบคุมด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ 

                         2. สามารถตั้งเวลา ในการท าการกรีดยางได้ในช่วงเวลา 
01.00 น. ของทุกๆวัน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาในการกรีดยางหรือ
การไหลของผลผลิตน้ ายางจากต้นท่ีดีที่สุด 

                         3. สามารถย้ายรอยการกรีดต้นยางพาราในแนวดิ่งหลังการ
กรีดทุกครั้ งที่ ระยะความห่ างจากรอยกรีดเดิม เป็นระยะ 2 
มิลลิเมตร 

        4. ได้ผลผลิตน้ ายางไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของปริมาณน้ ายาง
เฉลี่ย ในการกรีดยางต้นเดียวกันนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการกรีด
ยางด้วยแรงงานมนุษย์ 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตร [1] ได้กล่าวไว้ว่า 
ช่วงเวลาการกรีดยางที่ต้นยางพาราให้ผลผลิตดี จะอยู่ระหว่าง เวลา 
01.00 - 06.00 น. การกรีดในช่วงเวลาต่าง ๆ หลัง 06.00 น. จะได้
น้ ายางลดลง ซึ่งเหตุผลที่ท าให้การกรีดยางช่วงเวลากลางคืนนั้นได้
ผลผลิตดีกว่าตอนกลางวัน ก็เพราะว่าในเวลากลางวันน้ันความร้อน
จากดวงอาทิตย์ท าให้ต้นยางมีอุณหภูมิสูงจึงท าให้ต้นยางมีการคาย
น้ าทางใบ ท าให้มีน้ าสะสมในล าต้นน้อย จึงท าให้ไม่ได้น้ ายางมาก
เท่าที่ควร แต่กลับกันในเวลากลางคืนที่ไม่มีความร้อนจากดวง
อาทิตย์ จึงท าให้ต้นยางมีการสะสมน้ าไว้มากเพราะไม่มีการคายน้ า
ทางใบ ท าให้ได้น้ ายางดีที่สุด 
         ส าหรับต้นยางพาราที่จะพร้อมเปิดกรีด สมดุลย์ พวกเกาะ 
[2] ได้กล่าวไว้ว่า ต้นยางพาราที่สามารถเปิดการกรีดน้ ายางครั้งแรก
ได้ ขนาดล าต้นควรวัดขนาดเส้นรอบต้นได้ประมาณ 50 เซนติเมตร 
ขึ้นไป และการเปิดกรีดต้นยางพาราครั้งแรกหรือเกษตรกรชาวสวน
ยางเรียกว่าหน้าแรก ควรเปิดรอยกรีดล าต้นที่ระดับความสูงจาก
พื้นดินประมาณ 150 เซนติเมตร  ถึงแม้ว่าการเปิดกรีดที่ระดับต่ า
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
พื้นดิน และยังได้กล่าวไว้อีกว่าความลาดชันของรอยกรีด ควรมี
ความลาดชันของรอยกรีดท ามุม 30 - 35 องศา กับแนวระดับ 
เพื่อให้น้ ายางไหลได้สะดวก ไม่ไหลออกนอกรอยกรีด ท าให้ได้ผล
ผลิตเต็มที่ และควรรักษาระดับตามลาดชันที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก
ท่อน้ ายางเอียงท ามุม 2.1 - 7.1 องศา กับแนวตั้ง จากขวาลงมา
ซ้าย จึงต้องกรีดยางให้รอยกรีดเอียงท ามุมจากซ้ายลงมาขวา (ใน
ลักษณะหันหน้าเข้าหาต้นยาง) เพื่อให้ตัดท่อน้ ายางได้มากท่ีสุด 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 โครงงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างเครื่องกรีดยางพารา
อัตโนมัติ หลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
จึงได้ท าการสร้างเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ  และในส่วนนี้จะ
กล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างของเครื่องกรีดยาง 
        การออกแบบในส่วนประกอบหลักของเคร่ืองกรีด
ยางพาราอัตโนมัติ 
        ในส่วนฮาร์ดแวร์ของเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัตินี้จ ะ
ประกอบไปด้วยส่วนประกอบดังนี้ 1)ชุดโครงสร้างที่ยึดกับต้นยาง 
2) ส่วนขับเคลื่อนในการย้ายรอยกรีด 3) ส่วนของการกรีดยาง
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  การออกแบบชุดโครงสร้างที่ยึดกับต้นยาง  
         จากแนวคิดผู้ริเริ่ม ผู้วิจัยได้ออกแบบโครงสร้างที่สามารถยึด
กับต้นยางพาราได้อย่างมั่นคง สะดวกและสามารถถอดเก็บรักษาได้
ง่าย เนื่องจากการทดสอบนั้นก าหนดใช้ต้นยางที่มีขนาดเส้นรอบวง
ของล าต้น 50 เซนติเมตร ผู้จัดท าจึงได้ออกแบบโครงสร้างของ
เครื่องกรีดยางพาราในส่วนของตัวโครงนั้นได้ใช้เหล็กฉาก ขนาด 
38.1 มิลลิเมตร ความหนา 3 มิลลิเมตร ซึ่งมีความแข็งแรงและ
ทนทานอย่างมาก น ามาดัดเชื่อมและเจาะรูขนาด 6.35 มิลลิเมตร 
ตรงหัวมุมทั้ง 4 ด้าน ท าออกมา 2 ชุด เพื่อให้สามารถประกบกันได้
โดยใช้แท่ง สลักเกลียวตลอดเป็นตัวยึดเข้าด้วยกัน ในส่วนของตัว
เพลาฝั่งซ้ายนั้นใช่เหล็กเส้นขนาด 6.35 มิลลิเมตร โดยจะมีตัวบุซช่ิง
สวมอยู่เพื่อช่วยในส่วนขับเคลื่อนในการย้ายรอยกรีด และส่วนเพลา
ฝั่งขวานั้นใช้แท่ง lead screw ที่ต่อกับตัวตุ๊กตาแบริ่งเป็นตัว
ขับเคลื่อนในการย้ายรอยกรีด 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างส่วนท่ียึดติดกับต้นยาง 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างเครื่องกรดียางพาราอัตโนมัต ิ

 
  การออกแบบส่วนขับเคลื่อนในการย้ายรอยกรีด  

      เนื่องจากการกรีดยางต้องพยายามกรีดให้เปลือก
บางที่สุด ครั้งละประมาณ 2 มิลลิเมตร เดือนหนึ่งๆกรีดเปลือกออก
ไม่ควรเกิน 2.5 เซนติเมตร ดังนั้นในการย้ายรอยกรีดแต่ละรอบนั้น
ไม่ควรเกิน 2 มิลลิเมตร และในส่วนของการกรีดยางนั้นมีน้ าหนัก

พอสมควร ทางผู้จัดท าจึงออกแบบโดยน าชุดแท่ง lead screw ยาว 
50 เซนติเมตร มาเป็นส่วนขับเคลื่อนย้ายส่วนของการกรีดยางและ
ใช้ชุดทดเฟืองตัวหนอนแบบเหล็กทั้งชุดอัตราทด 1:40 ขนาดรูแกน 
6 มิลลิเมตร ติดกับมอเตอร์เกียร์มาขับแท่ง lead screw ให้หมุน
เพื่อเลื่อนส่วนที่ติดกับใบมีดกรีดยางให้ขยับลง 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงโครงสร้างส่วนขับเคลื่อนในการย้ายรอยกรดี 

 
  การออกแบบส่วนของการกรีดยาง 
   การกรีดยางพารานั้นความลาดชันของรอยกรีดควรท ามุม 

30 - 35 องศา กับแนวระดับเพื่อให้น้ ายางไหลได้สะดวก จากทาง
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของล าต้นในการใช้ทดสอบขนาด 50 
เซนติเมตร จึงได้ออกแบบส่วนของการกรีดโดยใช้ เหล็กแบนขนาด 
38.1 มิลลิเมตร ความหนา 2.5 มิลลิเมตร มาท ารางให้กับโซ่
จักรยานท่ีมีใบมีดกรีดยางติดอยู่ซึง่ตัวรางนั้นท ามุมกับแนวระดบั 35 
องศา ในส่วนตัวขับโซ่นั้นส่วนที่ติดกับมอเตอร์เกียร์จะเป็นเฟืองโซ่
จักรยานจ านวนฟัน 9 ซี่ ขนาดรู 6 มิลลิเมตร อีกฝั่งหนึ่งจะเป็น
เฟืองโซ่จักรยานจ านวนฟัน 9 ซี่ ขนาดรู 8 มิลลิเมตร มีเพลาติดกับ
ตัวตุ๊กตาแบริ่งเป็นแกนขับเฟือง ซึ่งทั้ง 2 ส่วน จะติดกับเพลาของ
ชุดโครงสร้างทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อให้สามารถท าการย้ายรอยกรีดลงได้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แสดงโครงสร้างส่วนของการกรีดยาง 
 
 

กล่องแผงบอร์ด 
ไมโคคอน
โท

รเลอร์ 

แบตเตอรี่ 

สตัดเกลียว
ตลอด 

แท่ง lead screw ยาว 
50 เซนติเมตร 

ตุ๊กตาแบริ่ง ขนาดรู 6 
มิลลิเมตร 

มอเตอร์เกียร์ 
dc 12 Volts 

มอเตอร์
ขับขับ

เกียร ์

โซ่ขับใบมีด 

 มีดกรีดยาง 
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รูปที่ 5 บล็อกไดอะแกรมแสดงการท างานของเครื่องกรีดยางพารา 
 

 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6 แสดงแผนผังการท างานส่วนกรีดยางและการย้ายรอยกรีด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 7 ภาพแสดงเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติที่ท าการประกอบ 
         เสร็จสมบูรณ ์

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 8 ภาพแสดงการประกอบตดิตั้งเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัต ิ

 

 

 

เร่ิม 

ก าหนดเวลาในการกรีดยาง 
 

เปิดการท างานของมอเตอร์ 1 
 

รับค่าเวลาปัจจบุัน 
 

เมื่อชน Limit 
switch 1 

มอเตอร์ 1 กลับทางหมุน 
 

เมื่อชน Limit 
switch 2 

มอเตอร์ 1 หยุดหมุน 
 

มอเตอร์ 2 ท างาน 
memeewท า 

 

ท างาน > 
ค่าเร่ิมต้น 

มอเตอร์ 2 หยุดท างาน 
memeewท า 

 
จบ 
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วิธีด าเนินการทดสอบและผลการวิจัย 
 การทดสอบเปรียบเทียบเวลาในการท าการกรีดยางของ
เคร่ืองกรีดยางพาราเทียบกับเวลาบนนาฬิกาท่ีใช้ท าการทดสอบ
เป็นระยะเวลา 5 วัน 
        ทดสอบหาค่าความคลาดเคลื่อนของเวลาในการท างานซึ่ง
จะเปรียบกับเวลาบนนาฬิกาที่ใช้ท าการทดสอบกับเวลาในการท า
การกรีดยางของเครื่องกรีดยางพารา ซึ่งเวลาที่ใช้ในการทดสอบจะ
เป็นเวลาทุกๆ 01:00 น. ของทุกๆวัน โดยจะได้ท าการทดสอบเป็น
เวลา 5 วัน 

ตารางการที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบเวลาในการท าการกรดียาง 
ของเครื่องกรีดยางพารากับเวลาทีเ่ป็นจริง 
 

วันที ่
ท าการ 
ทดสอบ 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

หรือต้ังค่า
ไว้ 

(นาท)ี 

ระยะเวลาที่
เคร่ืองฯ กรีด 
โดยการจับ

เวลา 
(นาท)ี 

เปอร์เซ็นต์
ความคลาด

เคลื่อน 
(%) 

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 

    
 

        จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบเวลาในการท า
การกรีดยางของเครื่องกรีดยางพาราเทียบกับเวลาจริง 5 วัน ที่เวลา 
01:00 น. พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 0 
ดังนั้นสามารถเซ็ตปรับค่าให้เครื่องกรีดยางท าการกรีดยางทุกๆ 
01:00 น. ได้ 
 
         การทดสอบเก็บระยะในการย้ายรอยกรีดยางพาราต่อรอบ 
 ทดสอบหาระยะในการท าการย้ายรอยกรีดของเครื่องต่อ
รอบ โดยก าหนดตั้งระยะในการย้ายรอยกรีดอยู่ที่ 2 มิลลิเมตร ท า
การทดสอบจ านวน 10 ครั้ง ท าการสังเกตและบันทึกผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที ่2 แสดงระยะในการย้ายรอยกรีดยางพารา 
 

ล าดับ
คร้ังท่ี
กรีด 

ระยะทางใน
การย้ายรอย
กรีดที่ก าหนด
หรือต้ังค่าไว้ 
(มิลลิเมตร) 

ระยะทางใน
การย้ายจาก
รอยกรีดจาก
ทดสอบจริง 
(มิลลิเมตร) 

เปอร์เซ็นต์
ความคลาด

เคลื่อน 
(%) 

1 2 1.95 2.5 
2 2 1.93 3.6 
3 2 2 0 
4 2 1.92 4.1 
5 2 2.01 0.49 
6 2 1.98 1 
7 2 2.03 1.4 
8 2 1.99 0.5 
9 2 2 0 
10 2 1.92 4.1 

    
 
        จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบการย้ายรอยกรีดในระยะที่
ก าหนด 2 มิลลิเมตร ท าการทดสอบเป็นจ านวน 10 ครั้ง พบว่ามี
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 2.5, 3.6, 0, 4.1, 0.49, 1, 
1.4, 0.5, 0, 4.1 ตามล าดับ เฉลี่ยร้อยละ 1.769 โดยมีเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนมากท่ีสุดอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ดังนั้นสามารถตั้งระยะ
ในการย้ายรอยกรีดที่ระยะ 2 มิลลิเมตร ได้ 
 
         การทดสอบเก็บผลผลิตของปริมาณน้ ายางเปรียบเทียบ
กับการกรีดยางด้วยแรงงานมนุษย์ 
  ท าการทดสอบ โดยการเก็บผลผลิตน้ ายางที่ได้หลัง
เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติท างานเสร็จ แล้วน ามาเปรียบเทียบ ว่า
ปริมาณผลผลิตน้ ายางเกินร้อยละ70 ของเก็บผลผลิตน้ ายางที่ได้
จากการกรีดยางด้วยฝีมือแรงงานมนุษย์หรือไม่ โดยรอยที่กรีดเอง
นั้นจะอยู่คนละด้านของรอยท่ีกรีดด้วยเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
ที่เราได้ท าการติดตั้งและรอยกรีดจะเยื้องกันอยู่ที่ประมาณ 25 
เซนติเมตร ซึ่งในการเปรียบเทียบครั้งนี้ ได้ท าการทดสอบกรีดน้ า
ยางจากต้นยางพาราต้นเดียวกัน ในเวลาเดียวกันคือ 01.00 น. – 
06.00 น. ของวันทดสอบทั้ง 5 วัน ซึ่งสามารถแสดงผลการทดสอบ
ได้ดังนี้ 
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ตารางที ่3 แสดงอัตราผลผลิตของปริมาณน้ ายางที่ได้จากการกรดี 
         ด้วยเครื่องฯ เปรียบเทียบกับการกรีดยางด้วยแรงงานมนุษย ์
 

วันที ่
ท า 
การ 
กรีด 

ปริมาณ
น้ ายางท่ีได้
จากการกรีด
ยางเคร่ืองฯ 

(ml) 

ปริมาณ
น้ ายางท่ีได้
จากการกรีด
ด้วยแรงงาน

มนุษย ์ 
(ml) 

อัตราปริมาณน้ ายาง
ที่ได้จากการกรีด

ด้วยเคร่ืองฯ เทียบ
กับที่ได้จากการกรีด
ด้วยแรงงานมนุษย์ 

(% ) 
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 

    
 

         จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบเปรียบเทียบปริมาณผลผลิต
น้ ายางของเครื่องกรีดยางพาราเปรียบเทียบกับปริมาณน้ ายางที่ได้
จากการกรีดด้วยแรงงานมนุษย์ เป็นเวลา 5 วัน พบว่าปริมาณ
ผลผลิตน้ ายางที่ได้จากเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ มีปริมาณ
ผลผลิตน้ ายางเกินร้อยละ 70 ของการปริมาณน้ ายาง ท่ีได้จากการ
กรีดด้วยแรงงานมนุษย์ 

สรุปผลการวิจัย 
 

        เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ ประกอบด้วยกันอยู่  2 ส่วน 
ส่วนแรกคือส่วนของการกรีดยางและส่วนที่สองคือ ส่วนของการ
ย้ายรอยกรีด ซึ่งควบคุมด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
Uno R3 เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติสามารถตั้งเวลาในการกรีด
ยาง สามารถย้ายรอยกรีดในแนวดิ่งหลังการกรีดที่ระยะห่างจาก
รอยเดิมเป็นระยะ 2 มิลลิเมตร และปริมาณผลผลิตน้ ายางที่ได้จาก
เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติมีปริมาณผลผลิตน้ ายางเกินร้อยละ 70 
ของปริมาณน้ ายาง ท่ีได้จากการกรีดด้วยแรงงานมนุษย์ 
 
         การทดสอบเปรียบเทียบเวลาในการท าการกรีดยางของ
เคร่ืองกรีดยางพาราเทียบกับเวลาจริง 
         จากการทดสอบเปรียบเทียบเวลาในการท าการกรีดยางของ
เครื่องกรีดยางพาราเทียบกับเวลาบนนาฬิกาที่ใช้เป็นอุปกรณ์ท า
การทดสอบที่เวลา 01:00 น. เป็นเวลา 5 วัน พบว่ามีเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 0  
 
        การทดสอบเก็บระยะในการย้ายรอยกรีดยางพาราต่อรอบ 
         จากการทดสอบการย้ายรอยกรีดในระยะที่ก าหนด 2 
มิลลิเมตร ท าการทดสอบเป็นจ านวน 10 ครั้ง เฉลี่ยร้อยละ 1.769 
โดยมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 4.1  
  

 
          การทดสอบเก็บผลผลิตของปริมาณน้ ายางเปรียบเทียบ
กับการกรีดยางด้วยแรงงานมนุษย์ 
          จากการทดสอบเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตน้ ายางของ
เครื่องกรีดยางพาราเปรียบเทียบกับปริมาณน้ ายางที่ได้จากการกรีด
ด้วยแรงงานมนุษย์ในระยะการกรีดที่เท่ากัน เป็นเวลา 5 วัน พบว่า
ปริมาณผลผลิตน้ ายางที่ได้จากเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ มี
ปริมาณผลผลิตน้ ายางเกินร้อยละ 70 ของการปริมาณน้ ายาง ท่ีได้
จากการกรีดด้วยแรงงานมนุษย์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

        1. ควรลดโครงสร้างให้น้อยลงและเลือกใช้ส่วนประกอบที่
เป็นเหล็กขนาดบางเพ่ือลดน้ าหนักของเครื่องต้นแบบ 
 2. ควรมีการใช้แอพพลิเคช่ันเข้ามาใช้งาน โดยเพิ่มฟังก์ช่ัน
การแจ้งเตือนสถานะ การท างานของเครื่อง เนื่องจากตัวเครื่อง
อาจจะเกิดมีปัญญาในช่วงเวลาในการท างานและฟังก์ช่ันแจ้งเตือน
แสดงปริมาณผลผลิตน้ ายาง 
 3. ควรเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่เพราะต้องจ่ายไฟเลี้ยงให้กับ
ตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตลอด 24 ช่ัวโมง ถ้าใช้แบตเตอรี่
ตามที่ได้จัดท าในโครงงานอาจจะต้องท าการเปลี่ยนแบตเตอรี่
บ่อยครั้งเพราะ แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้เพียงเวลา 15 วันต่อ
การชาร์จ 1 ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาค่อนข้างสั้น 
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Edible Insect Food Consumption Behavior of People in Mueang District, 
Chanthaburi Province and Product Development of Food from Edible Insects  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคแมลงกินได้ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่ง
ประกอบด้วย 11 ต าบล คือตลาด วัดใหม่ คลองนารายณ์ เกาะขวาง คมบาง ท่าช้าง จันทนิมิต บางกะจะ แสลง หนองบัว และพลับพลา ท า
การเก็บตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) รวม 90 คน ด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 
2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการบริโภคแมลงกินได้ จาก
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหม่เป็นเพศชาย มีจ านวน 56.66 เปอร์เซ็นต์ ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากอยู่ระหว่าง 21-30 ปี มี
จ านวน 51.11 เปอร์เซ็นต์ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา มีจ านวน  52.22 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
คือนักเรียน/นักศึกษา มีจ านวน 56.66 เปอร์เซ็นต์ และรายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างไม่เกิน 5,000 บาท มีจ านวน 46.66 เปอร์เซ็นต์  
ส าหรับด้านพฤติกรรมการบริโภคแมลงกินได้พบว่ามีความนิยมบริโภคหนอนไหมสูงที่สุด มีจ านวน 27.77 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือจิ้งหรีด
ทองแดงลาย หนอนไม้ไผ่ จิ้งหรีดทองแดง และตั๊กแตนปาทังกา มีจ านวนเท่ากับ 22.22, 18.88, 13.33 และ12.22 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วน
ความต้องการน าแมลงกินได้แปรรปูเป็นผลิตภัณฑ์พบว่าหนอนไหมควรน าไปแปรรูปเปน็ผลติภัณฑ์มากท่ีสุด มีจ านวนเท่ากับ  53.30 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมาคือหนอนไม้ไผ่ ตั๊กแตนปาทังกา จิ้งหรีดทองแดงลาย และจิ้งหรีดทองแดง เท่ากับ 24.44, 10.00, 5.55 และ 5.55 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ นอกจากน้ีความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแมลงกินได้ พบว่าต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์คุกกี้มากท่ีสุด มีจ านวนเท่ากับ 45.55 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือข้าวเกรียบ ชุบช็อคโกแลต และแครกเกอร์ มีจ านวนเท่ากับ 21.11, 18.88 และ 11.11 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส าหรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงกินได้ ท าการเลือกชนิดแมลงกินได้ และรูปแบบของผลิตภัณฑ์จากความต้องการของประชาชน ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี คือหนอนไหม กับผลิตภัณฑ์คุกกี้ ตามล าดับ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ท่ีมปีริมาณหนอนไหมร้อยละ 0, 5, 10 และ 15 
มาประเมินคุณภาพทางประสาทด้านสัมผัสจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยการประเมินความชอบแบบ 9-Point Hedonic Scaling เมื่อทดสอบ
พบว่าผู้ทดสอบให้การยอมรับความชอบรวมของคุกกี้ท่ีผสมหนอนไหมร้อยละ 10 มากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: 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. บทน า 

แมลงกินได้คือแมลงที่มนุษย์สามารถน าใช้ประโยชน์โดย
การน ามาบริโภคเป็นอาหารได้ (พิมพ์เพ็ญ, ม.ป.ป.) [1] ซึ่งการ
บริโภคแมลงมีทั่วโลกโดยพบว่ามีแมลงมากกว่า 500 ชนิด ส าหรับ
ในประเทศไทยพบว่ามีการบริโภคแมลงประมาณ 50 ชนิด (ศูนย์
ข้อมูลโรคติดเช้ือและพาหะน าโรค, 2544) [2] โดยแมลงมีคุณค่า
ทางโภชนาการที่สูง ได้แก่โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ ธาตุฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม รวมถึงวิตามินบี  1 และ 2 (จินตนา, 2551) [3] 
ตัวอย่างเช่นจิ้งหรีดทองแดงลาย (สะดิ้ง) จิ้งหรีด แมลงกินูน แมลง
ตับเต่า แมลงกระชอน แม่เป้ง แมลงดานา มดแดง แมลงแคง และ
ดักแด้ไหมมีปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูง รวมถึงกรดไขมันทีจ่ าเป็นต่อ
ร่างกาย ได้แก่  กรดลิโลเลอิก (linoleic acid) เป็นกรดไขมันไม่
อิ่ ม ตั ว  จั ดอยู่ ในกลุ่ ม โอ เมกา -6 (omega-6 fatty acid) ซึ่ งมี
ความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์ พัฒนาการและการ
ท างานของสมอง การสืบพันธุ์ ช่วยเผาผลาญกรดไขมันอิ่มตัว 
เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผนั งหลอดเลือด ช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) รวมถึงช่วยลด
การสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือด ซึ่งกรดลโินเลอิกนี้ร่างกายไม่
สามารถสังเคราะห์เองได้ ต้องได้รับจากการบริโภคเท่านั้น (อรนุช 
และคณะ, 2561; พิมพ์เพ็ญ และนิธิยา, 2563) [4] [5] จึงจัดได้ว่า
แมลงจัดว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะองค์การอาหารและ
เก ษ ต ร แ ห่ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  (United Nations Food and 
Agriculture Organization: FAO) ได้ให้ความส าคัญกับแมลงกิน
ได้เป็นอย่างมาก และวางแผนส่งเสริมแมลงให้เป็นอาหารทั่วโลก 
เนื่องจากอาจเกิดภาวะขาดแคลนอาหารได้ เนื่องจากจ านวน
ประชากรโลกที่จะมีปริมาณใกล้ 7,000 ล้าน (เนชันเนลจี โอ
กราฟฟิก, 2561) [6] ส่งผลท าให้แมลงเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับ
เป็นอาหารเพื่อการบริโภคของคนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดย
ประเทศไทยพบว่ามีการบริโภคประมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อปี 
(ไทยรัฐออนไลน์, 2557) [7] จากคุณค่าทางโภชนาของแมลงกินได้
ที่กล่าวข้างต้น จึงมีการน าแมลงกินได้ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง 
ๆ เพื่อท าให้ง่ายต่อการบริโภค เช่นซอสแมลง แยมแมลง ลูกอม
แมลง ช็อกโกแลตแมลง พาสต้าแมลง เป็นต้น (ธนาคารกรุงเทพ, 
2562) [8] 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาพฤติกรรมการการ
บริโภคแมลงกินได้ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงกินได้เพื่อส่งเสริมการบริโภค
แมลงต่อไปในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส ารวจพฤติกรรมการบริโภคแมลงกินได้จากประชาชน
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 2.2 เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลติภณัฑ์แปรรูปจาก
แมลงกินได้ 
 
3. วิธีการวิจัย 
 3.1 วิธีการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคแมลงกินได้  ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคแมลงกินได้ ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ใช้วิธีเลือกขนาดตัวอย่างจากประชากร
ที่มีขนาดไม่แน่นอนของ ประคอง กรรณสูตร (2538) [9] จ านวน 
90 คน ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายจาก 11 ต าบลของจังหวัด
จันทบุรี คือ ตลาด วัดใหม่ คลองนารายณ์ เกาะขวาง คมบาง ท่า
ช้าง จันทนิมิต บางกะจะ แสลง หนองบัว และพลับพลา  
  เค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใน ก าร เก็ บ ข้ อ มู ล คื อ แบ บ ส อบ ถาม 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไป และส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
แมลงกินได้ น าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) และค่า
ร้อยละ (percentage)  
 3.2 วิธีการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากแมลงกินได้ 
 ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปแมลงกินได้เป็นคุกกี้ 
โดยการร่อนแป้งกับผงฟูพักทิ้งไว้ ท าการตีเนยกับน้ าตาลด้วย
ความเร็วสูงสุด เติมไข่ไก่ตีด้วยความเร็วปานกลาง เติมแป้งที่ร่อน
แล้ว พร้อมผสมหนอนไหมร้อยละ 0, 5, 10 และ 15 และตีด้วย
ความเร็วสูงสุด น ามาใส่กระบอกกดคุ้กกี้ และบีบแป้งให้เป็นรูปร่าง 
น ามาอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 ถึง 15 นาที 
จากนั้นน าออกจากตู้อบเพื่อให้เย็นลงและบรรจุใส่ผลิตภัณฑ์  

วางแผนแบบ RCBD ท าการประเมินผลความชอบทาง
ประสาทสัมผัสของคุกกี้ที่มีปริมาณหนอนไหม ระดับต่าง ๆ ได้แก่ 
0, 5, 10 และ 15 โดยน้ าหนัก ในลักษณะปรากฏ สี กลิ่น เนื้อ
สัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวม ด้วยวิธี 9-Point Hedonic 
Scale คือ 1 = ไม่ชอบมากพิเศษ 5 = เฉยๆ 9 = ชอบมากพิเศษ) 
โดยใช้ผู้ทดสอบที่ ไม่ผ่านการฝึกฝนจ านวน 30 คน น าข้อมูล
วิเคราะห์ความแปรปรวน และความแตกต่างระหว่างทรีทเมนต์ 
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โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเช่ือมั่น
ร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
 

4. ผลการวิจัย และอภิปรายผล 
4.1 การส ารวจพฤติกรรมการบริโภคแมลงกินได้ของ

ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง  
การส ารวจพฤติกรรมการบริโภคแมลงกินได้ในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดจันทบุรี โดยท าเก็บข้อมูลจาก 11 ต าบลคือ ตลาด วัด
ใหม่ คลองนารายณ์ เกาะขวาง คมบาง ท่าช้าง จันทนิมิตร บางกะ
จะ แสลง หนองบัว และพลับพลา ส าหรับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ โดยแสดงค่าแจกแจง
ความถี่ (จ านวน) และค่าร้อยละ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภคแมลงกินได้ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวนคน (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 ขึน้ไป 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 นักศกึษา 51 (56.66%) 
 

จากตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภคแมลงกินได้ 
พบว่าผู้บริโภคแมลงกินได้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-
30 ปี ซึ่งอาจเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาว และวัยท างานโดยสอดคล้องกับ

กลุ่มผู้บริโภคแมลงกินได้ของสหรัฐอเมริกาที่พบว่าผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มวัยท างาน และคนหนุ่มสาว รวม 60 เปอร์เซ็นต์ 
(ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก, 2561) 
[10] ซึ่งกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ประชากรยุคใหม่ที่มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ต้องดีต่อสุขภาพ มาจากธรรมชาติ ปลอดสารเคมี 
ปราศจากสารปรุงแต่ง เป็นอาหารผลิตขึ้นใหม่ทางนวัตกรรรม และ
เป็นอาหารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นต้น จึงสอดคล้องกับ 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2562) [11] ที่รายงานว่าอาหารจากแมลง 
(Insect food) เป็นเทรนดอ์าหารในอนาคตของผู้บริโภคยุคใหม่ จึง
เป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบการ SME ไทย 

ส าหรับข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคแมลงกินได้ 
ประกอบด้วยชนิดของแมลงกินได้ที่นิยมบริโภค ชนิดของแมลงกิน
ได้ที่ต้องการแปรรูปเป็นผลติภัณฑ์ และชนิดของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป
จากแมลงกินได้ที่ต้องการบริโภค โดยแสดงค่าแจกแจงความถี่ 
(จ านวน) และค่าร้อยละ ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคแมลงกินได้ 

พฤติกรรมการบริโภคแมลงกินได้ จ านวนคน 
(เปอร์เซ็นต์) 

ชนิดของแมลงกินได้ที่นิยมบริโภค  
 หนอนไหม 25 (27.77%) 
 จิ้งหรีดทองแดงลาย  20 (22.22%) 
 หนอนไม้ไผ่ 17 (18.88%) 
 จิ้งหรีดทองแดง 12 (13.33%) 
 ตั๊กแตนปาทังก้า 11 (12.22%) 
 แมลงกินได้ชนิดอื่น ๆ 5 (5.55%) 
ชนิดแมลงกินได้ที่ต้องการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ 

 

 หนอนไหม 48 (53.33%) 
 จิ้งหรีดทองแดงลาย  5 (5.55%) 
 หนอนไม้ไผ่ 22 (24.44%) 
 จิ้งหรีดทองแดง 5 (5.55%) 
 ตั๊กแตนปาทังก้า 9 (10.00%) 
 แมลงกินได้ชนิดอื่น ๆ 1 (1.11%) 
ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบริโภค  
 คุกกี ้ 41 (45.55%) 
 ข้าวเกรียบ 19 (21.11%) 
 ชุบช็อคโกแลต 17 (18.88%) 
 แครกเกอร์ 10 (11.11%) 
 ผลติภัณฑ์อื่น ๆ 3 (3.33%) 
 
 จากตารางที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคแมลงกินได้ พบว่ามี
ความนิยมบริโภคหนอนไหมสูงที่สุด รองลงมาคือจิ้งหรีดทองแดง
ลาย หนอนไม้ไผ่ จิ้งหรีดทองแดง ตั๊กแตนปาทังก้า และแมลงกินได้ 
ชนิดอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ กรมอนามัย (2562) [12] 
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ที่รายงานชนิดของแมลงกินได้ที่กลุ่มคนไทย และต่างประเทศนิยม
บริโภคสูงที่สุดคือ หนอนไหม รองลงมาคือตั๊กแตน และค่อนข้าง
ใกล้เคียงกับ ศูนย์วิจัยกสิกร (2562) [11] ทีร่ายงานชนิดแมลงกินได้
ที่ตลาดมีความต้องการสูงคือ จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ ตั๊กแตน หนอน
ไหม ซึ่งอาจเป็นเพราะมีรสชาติที่อร่อยจึงท าให้เป็นที่นิยมบริโภค 
และอาจเป็นปั จจัยท าให้ ความต้ องการสู งที่ สุดของผู้ ตอบ
แบบสอบถามที่เลือกหนอนไหมไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นคุกกี้
ส าหรับบริโภค ส าหรับชนิดแมลงกินได้ที่ต้องการแปรรูปเป็น
ผลติภัณฑ์สูงที่สุดคือหนอนไหมซึ่งอาจเกิดหนอนไหมเป็นแมลงท่ีคน
นิยมบริโภคมากที่สุด จึงให้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ผู้คนต้องการน าไป
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดอื่น ๆ ส่วนชนิดของผลิตภัณฑ์ที่
แปรรูปจากแมลงกินได้ที่ต้องการบริโภคสูงที่สุดคือ คุกกี้ ซึ่งอาจ
เป็นเพราะคุกกี้ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีความอร่อย 
รับประทานง่าย สะดวกต่อการพกพา จึงท าให้มีความต้องการ
บริโภคคุกกี้มากกว่าผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการตลาด
ของคุกกี้ในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 4,432 ล้านบาท (ศูนย์
อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2558) [13] 
 จากความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงน า
แมลงกินได้ที่ผู้ตอบแบบสอบถาม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี ต้องการน าไปแปรรูปมากที่สุดคือ หนอนไหม และท าการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ตอบแบบสอบต้องการมากที่สุดคือ คุกกี้ 
โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ที่มีปริมาณหนอนไหมร้อยละ 0, 5, 
10 และ 15 และน ามาประเมินคุณภาพทางประสาทด้านสัมผัสจาก
กลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยการประเมินความชอบแบบ 9-Point 
Hedonic Scaling ด้านลักษณะที่ปรากฏ กลิ่นรส รสชาติโดยรวม 
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความชอบของผลิตภัณฑ์คุกกี้แมลงหนอนไหม 
ปริมาณ
หนอน
ไหม 
(%) 

ค่าเฉลี่ยความชอบ (คะแนน) 
ลักษณะ
ปรากฏ 

กลิ่นรส รสชาติ เนื้อ
สัมผัส 

ความ 
ชอบ

โดยรวม 
0 5.83± 

1.31NS 
6.00± 
1.53 NS 

5.96± 
1.67 NS 

6.06± 
148 NS 

6.33± 
1.42 NS 

5 5.76± 
1.38 

5.86± 
1.40 

6.03± 
1.37 

5.73± 
1.48 

6.23± 
1.38 

10 5.53± 
1.22 

6.03± 
1.51 

6.10± 
1.82 

5.60± 
1.79 

6.60± 
1.40 

15 5.50± 
1.30 

5.73± 
1.28 

5.63± 
1.29 

5.60± 
1.52 

6.20± 
1.29 

CV(%) 23.11 24.36 26.25 27.54 21.71 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้ งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05) 
 

 จากตารางที่  3 ค่าเฉลี่ยความชอบของผลิตภัณฑ์คุกกี้แมลง
หนอนไหมพบว่าด้านลักษณะที่ปรากฎผู้บริโภคให้การยอมรับใน
คุกกี้ที่ ไม่มีหนอนไหมสูงที่สุด และคะแนนลดลงเรื่อย ๆ เมื่อมี
ปริมาณของหนอนไหมเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเกิดจากสีและลักษณะของ
คุกกี้ที่ผสมเข้าไปท าให้ดูไม่น่าทาน ดังนั้นในการทดลองต่อไปควร
บดให้หนอนไหมละเอียดมากขึ้น และ/ หรือเติมสี ส่วนผสมอื่น ๆ 
เพื่อให้ลักษณะของคุกกี้ชวนบริโภคมากขึ้น ส าหรับด้านกลิ่นรส 
และด้านรสชาติโดยรวมพบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับคุกกี้ท่ีมีหนอน
ไหมร้อยละ 10 มากที่สุด โดยคุกกี้ที่มีหนอนไหนร้อยละ 5 และ 15 
อาจจะมีกลิ่นรส หรือรสชาติ ที่น้อย และมากเกินไปต่อผู้บริโภค จึง
ท าเกิดการยอมรับที่น้อยกว่า  ด้านเนื้อสัมผัส พบว่าผู้บริโภคให้การ
ยอมรับคุกกี้ที่ไม่มีหนอนไหมสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ วิภาวรรณ 
(2559) [14] ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเนื้อจ าปาดะ ร้อยละ 10, 
20 และ 30  ที่คะแนนการยอมรับจะลดลงเมื่อมีปริมาณของ
ส่วนผสมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากหนอนไหมที่ไม่ละเอียด จึงท าให้
ไม่เป็นเนื้อเดียวกับคุกกี้ที่ไม่ได้ผสมหนอนไหม ดั้งนั้นในการพัฒนา
ต่อไปอาจด าเนินการท าหนอนไหมให้ละเอียด และอาจน าไประเหย
ความช้ืนให้แห้ง พร้อมป่นให้ละเอียด ก่อนน ามาใช้ เพื่อให้การเข้า
ของส่วนผสมได้ดีขึ้น และด้านความชอบโดยรวม พบว่าผู้บริโภคให้
การยอมรับคุกกี้ที่มีหนอนไหม ร้อยละ 10 สูงที่สุด ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับการยอมรับด้านด้านกลิ่นรส และด้านรสชาติ
โดยรวม  
 
5. บทสรุป 
 กลุ่มผู้บริโภคแมลงกินในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ส่วน
ใหญ่ เป็น เพศชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี  ท าอาชีพนักเรียน 
นักศึกษา มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท และมีความนิยมบริโภค
หนอนไหมสูงที่สุด และมีความต้องการให้หนอนไหมไปพัฒนาเป็น
ผลิตคุกกี้เพื่อการบริโภค หลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้หนอนไหม
พบว่าคุกกี้ท่ีผสมหนอนไหมร้อยละ 10 ผู้ทดสอบให้การยอมรับด้าน
กลิ่นรส  ด้านรสชาติโดยรวม และความชอบโดยรวมสูงที่สุด  
 
ข้อเสนอแนะ: ควรศึกษาอายุของผลิตภัณฑ์คุกกี้ และคุณค่าทาง
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) 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบดาวกระจายไต้หวันต่อการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลาย
จุด ในห้องปฏิบัติการ ที่ระดับความเข้มข้นของสารสกัดจากใบดาวกระจายไต้หวันแตกต่างกัน ด้วยเมทานอลร้อยละ 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 
(w/v) ท าการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดโดยใช้วิธีจุ่มใบพืช และบันทึกอัตราการตายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่ 24, 48 และ 72 ช่ัวโมง
หลังการทดสอบ พบว่า ค่า LC50 ที่ 24, 48 และ 72 ช่ัวโมงหลังการทดสอบ มีค่าเท่ากับร้อยละ 21.97 7.18 และ 5.72 ตามล าดับ โดยที่สาร
สกัดที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 (w/v) มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หลังจากทดสอบเป็นเวลา 48 และ 72 
ช่ัวโมง ทั้งนี้อัตราการของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดหลังการทดสอบที่ช่วงเวลาที่  48 และ 72 ช่ัวโมง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p <0.05) 
 
ค าส าคัญ: 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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1. บทน า 
 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Spodoptera frugiperda) อยู่ใน
วงศ์ Noctuidae อันดับ Lepidoptera เป็นศัตรูพืชที่ส าคัญของ
ข้าวโพดและมีพืชอาหารอื่น ๆ เช่น ข้าว อ้อย พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น 
เดิมพบการระบาดในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนของทวีปอเมริกา 
ทั้งนี้สามารถระบาดข้ามพรหมแดนได้ จึงท าให้พบการระบาดได้ทั่ว
ทุกภูมิภาคของโลก ท้ังนี้เริ่มมีรายงานการระบาดในภูมิภาคเอเชียใน
ปี 2561 รัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย และขยายเป็นวงกว้างไปอีก
หลาย ๆ ประเทศ เช่น บังคลาเทศ จีน พม่า ศรีลังกา ในประเทศไทย
มีรายงานการระบาดในช่วงปลายปี 2561 ในข้าวโพดที่ปลูกฤดูแล้ง
หลังการท านา หนอนกระทู้ข้างโพดลายจุด มีวงจรชีวิตสั้นประมาณ 
1 เดือน สามารถวางไข่ได้ครั้งละประมาณ 1,500–2,000 ฟอง และ
เมื่อเป็นตัวเต็มวัย สามารถบินเพื่อไปหาแหล่งอาหารได้ไกลถึง 100 
กิโลเมตรต่อคืน จึงท าให้มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว [1-6] เมื่อ
พบการระบาดมากในพื้นที่ก็ส่งผลให้ผลผลิตจากการเพาะปลูกของ
เกษตรกรลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การจัดการระบบการเกษตรใน
พื้นที่มักจะนึกถึงการใช้สารเคมีเป็นล าดับต้น ๆ เมื่อพิจารณาถึง
ความคุ้มทุนแล้วอาจส่งผลระยะยาว เช่น สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อสารเคมี เกิดปัญหาการต้านสารเคมีของหนอนกระทู้ในพื้นที่ อีก
ทั้งยังเกิดสารตกค้างในผลผลิตซึ่งส่งผลเสียเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
ตกค้างในดินท าให้ดินเสื่อมสภาพส่งผลกระทบระยะยาวต่อพื้นที่
การเกษตร ซึ่งการจัดการปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช
สามารถกระท าได้หลากหลายวิธีการ เช่น การตรวจสอบแปลงปลูก 
เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงประชากรของแมลงศัตรูพืช การ
ปรับปรุงพันธุ์เพื่อเป็นพันธุ์ต้านทานโรคและแมลง การเขตกรรม การ
ใช้กับดักและเหยื่อล่อ อีกทั้งการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรก็เป็น
ทางเลือกหนึ่งส าหรับเป็นสารทดแทนการใช้สารเคมีในการควบคุม
และป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช  
 ดาวกระจายไต้หวัน (Bidens pilosa L.) อยู่ในวงศ์ Asteraceae 
มีถิ่นก าเนิดที่เม็กซิโก อเมริกาเหนือ และอเมริกากลาง ขึ้นเป็นวัชพืช
ทั่วไปในเขตร้อนและเขตอบอุ่น มีการกระจายพันธุ์ผ่านทางเมล็ด มี
กลิ่นเหม็น แต่มักมีการน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์เพื่อใช้
รักษาโรคต่าง ๆ มากกว่า 40 โรค เช่น การอักเสบ ภูมิแพ้ โรค
ทางเดินอาหาร อาการติดเช้ือ มะเร็ง เบาหวาน เป็นต้น [7-9] มี
รายงานพบว่า ส่วนต่าง ๆ  ของดาวกระจายไต้หวันมีสารเคมีเป็น
อ งค์ ป ระก อบ ที่ ห ล ากห ลาย  ได้ แ ก่  saponins, flavonoids, 
alkaloids, cardiac glycosides 1,8-cineole, α และ β-pinene, 
α-phellandrene, limonene β-caryophyllene, cadinene, α-
pinene, β-transocimene, β-cis-ocimene, τ-muurolene, β-
bourbonene,  β-elemene, β-cubebene, α caryophyllene, 
caryophyllene oxide และ megastigmatrienone องค์ประกอบ
ของสารเคมีดังกล่าวที่พบในพืชวงศ์นี้ เป็นสรรพคุณที่ใช้ในทางการ
ยา [10-11] รวมถึงการเป็นสารฆ่าแมลง [12] ได้อีกด้วย  
 การศึกษาครั้งน้ีคณะผู้วิจัยจะคัดเลือกต้นดาวกระจายไต้หวัน ท่ีมี
การกระจายตัวทั่วไปทั้งในเขตชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงมาสกัดผ่าน

ตัวท าละลาย จากนั้นทดสอบการออกฤทธิ์ของสารสกัดที่ได้เบื้องต้น
ต่อการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในระดับห้องปฏิบัติการ 
เพื่อเป็นแนวทางในการน ามาใช้ป้องกันหรือก าจัดหนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุดต่อไป 

2. ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด
จากใบดาวกระจายไต้หวันในการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
เก็บรวบรวมทางสภาพพื้นที่และทดสอบความเป็นพิษของสารสกัด
จากเมทานอลภายใต้ห้องปฏิบัติการ การทดลองมีการออกแบบการ
ทดลองเป็น 6 ชุดการทดลองๆ 4 ซ้ าแต่ละซ้ าใช้หนอนกระทู้ข้าวโพด
ลายจุดจ านวน 5 ตัว ท าการทดสอบด้วยวิธีจุ่มใบพืชอาหารที่ระดับ
ความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ความเข้มข้นร้อยละ 0, 2, 4, 6, 8 
และ 10 (w/v) บันทึกอัตราการตายของหนอนที่ 24, 48 และ 72 
ช่ัวโมง วิเคราะห์ค่าเข้มข้นของสารที่คาดว่าท าให้หนอนตายครึ่งหนึ่ง 
(LC50) และท าการเขียนผล วิจารณ์ และสรุปผล 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 3.1 การเก็บตัวอย่างดาวกระจายไต้หวันและการเตรียมสาร
สกัด 
 ดาวกระจายไต้หวัน (Bidens pilosa L.) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เก็บจากในพื้นที่ต าบล พลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ท าการเก็บส่วนใบของดาวกระจายไต้หวันมาล้างให้สะอาด หั่นหรือ
สับให้เป็นช้ินเล็ก ๆ แล้วผึ่งให้แห้งในที่ร่มประมาณ 3 วัน จากนั้น
น ามาบดให้เป็นผงละเอียดโดยการใช้เครื่องปั่น ท าการช่ังน้ าหนักผง
ใบดาวกระจายไต้หวันแห้ง และห่อผ้าขาวบางใส่ในโหลแก้ว หลังจาก
นั้น เติม เมทานอล (methanol) ในอัตราส่วน  1:10 (น้ าหนัก/
ปริมาตร; w/v) และทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน โดยคน
ช้ินส่วนพืชที่แช่สารสกัดเป็นระยะ จากนั้นน าสกัดจากพืชที่ได้มา
กรองด้วย กระดาษกรองเบอร์ 1 และท าการระเหยเมทานอลโดย
เครื่องกลั่นสารระเหยแบบหมุน (Rotary evaporator) จนได้สาร
สกัดหยาบ (semi crude) ที่มีลักษณะเหนียวข้นสีน้ าตาลเขียวเข้ม 
ช่ังสารสกัดหยาบที่ได้ และเก็บรักษาสารสกัดที่ได้ที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เพื่อใช้ทดสอบประสิทธิภาพ  

 3.2 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดต่อการควบคุม
หนอนกระทูข้้าวโพดลายจุด  
 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 ใช้ในการทดสอบคัดเลือกจากสภาพพื้นที่แปลง
เกษตรของเกษตรกรในเขตพื้ น อ า เภอลานกระบื อ จั งหวัด
ก าแพงเพชร โดยคัดเลือกหนอนระยะที่ 3 ด้วยการใช้พู่กันเขี่ยหนอน
กระทู้ข้าวโพดลายจุดลงโหลพลาสติกและปิดด้วยผ้าขาวบางเพื่อใช้
ในการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดในห้องปฏิบัติการ  
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 ในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบการทดลองเป็น 6 ชุดการทดลอง ๆ 4 
ซ้ า แต่ละซ้ าใช้หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจ านวน 5 ตัว ท าการ
ทดสอบด้วยวิธีจุ่มใบอ่อนข้าวโพดใช้ขนาด 5 x 5 เซนติเมตร ด้วย
สารสกัดจากใบดาวกระจายไต้หวันความเข้มข้นที่แตกต่างกันร้อยละ 
ได้แก่ 0 (ควบคุม) 2, 4, 6, 8 และ 10 (น้ าหนัก/ปริมาตร; w/v) ทั้งนี้
ในชุดควบคุมท าการผสมอะซิโตน (acetone) ประมาณร้อยละ 2 
(เพื่อการละลายกลับและไม่มีผลต่อชุดควบคุม) วางแผนการทดลอง
แบบสุ่ ม ตลอด  (Completely randomized design; CRD) ชุ ด
ทดสอบในครั้งนี้เป็นถ้วยพลาสติกทรงสูงที่มีฝาปิดและเจาะรูระบาย
อากาศ โดยตั้งทั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง และบันทึกผลการตายสะสมของ
หนอนกระทู้ท่ีเวลา 24, 48 และ 72 ตามล าดับ [13-14] (ภาพท่ี 1) 
 
4. การวิเคราะห์ผล 
 น าผลการตายที่ ได้ ม าค านวณ หาร้อยละอัตราการตาย 
(mortality) แ ล ะ ก า ร ค า น ว ณ ห า ค า  LC50 (Median Lethal 
Concentration) ซึ่ งเป็นค่ าความ เข้มข้นของสารสกัดจากใบ
ดาวกระจายไต้หวันที่ท าให้หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดตายร้อยละ 
50 ภายหลังการทดสอบ โดยค านวณตามสูตรของ Abbott [15] 
โดยผ่านการวิเคราะห์หาค่าจุดตัดความเข้มข้นด้วยวิธี  Probit 
analysis ของ Finney [16] ทดสอบหาความแตกต่างของความ
แปรปรวนทางเดียว (OneWay ANOVA: F-Test) ของอัตราการตาย
ที่เกิดขึ้น และเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการตายที่ระดับ
ความเช่ือมัน โดยวิธี Tukey's Honestly Significant Difference 
(HSD) ด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS v. 25 [17] 
  
5. ผลการทดลอง 
 ผลของการทดลองประสิทธิภาพสารสกัดจากใบดาวกระจาย
ไต้หวันต่อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ที่สกัดด้วยเมทานอล และ
ทดสอบด้วยวิธีการจุ่มใบพืชเป็นอาหารที่ระดับความเข้มข้นที่
แตกต่างกัน พบว่า ผลของอัตราการตายภายหลัง 24 ช่ัวโมงหลังการ
ทดสอบที่ความเข้มข้นร้อยละ 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 (น้ าหนัก/
ปริมาตร; w/v) มีอัตราการตายร้อยละ 0.00, 5.00, 5.00, 15.00, 
20.00 และ 30.00 ตามล าดับ (LC50 เท่ากับร้อยละ 21.97) ภายหลัง
การทดสอบที่ 48 ช่ัวโมง มีอัตราการตายร้อยละ 0.00, 15.00, 
35.00, 50.00, 45.00 ละ 65.00 ตามล าดับ (LC50 เท่ากับร้อยละ 
7.18) และภายหลังที่ 72 ช่ัวโมง มีอัตราการตายร้อยละ 0.00, 
25.00, 40.00, 60.00, 50.00 และ 65.00 ตามล าดับ (LC50 เท่ากับ
ร้อยละ 5.72) และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการของหนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุดหลังการทดสอบด้วยสารสกัดจากใบดาวกระจาย
ไต้หวันที่ช่วงเวลาที่ต่าง ๆ พบว่า ที่เวลา 24 ช่ัวโมง มีอัตราการตาย
เฉลี่ยทุกช่วงเวลาของการทดสอบไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) ในขณะ
ที่ ที่เวลา 48 และ 72 ช่ัวโมง พบ อัตราการเฉลี่ยทุกช่วงเวลาของ
การทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
(ตารางที่ 1) 
 

6. อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดดาวกระจายไต้หวันต่อ

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่ระดับความเข้มข้นท่ีแตกต่างกัน พบว่า 
เมื่อความเข้มข้นของสารสกัดจากใบดาวกระจายไต้หวันที่สูงขึ้นและ
การใช้เวลาในการทดสอบที่มากขึ้นจะเป็นผลท าให้อัตราการตาย
สูงขึ้นตามไปด้วย จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า การใช้ความเข้มข้น
ร้อยละ 10 (w/v) เป็นผลให้อัตราการตายสูงถึงร้อยละ 65 เมื่อ
ภายหลังการทดสอบที่ 48 ท าให้มีค่า LC50 เท่ากับร้อยละ 7.18 แต่
จะสังเกตเห็นว่าอัตราการตายยังคงที่เมื่อเวลาผ่านไปที่ 72 ช่ัวโมง 
แต่มีค่า LC50 เปลี่ยนไปเล็กน้อย โดยมีค่าเป็นร้อยละ 5.72 เนื่องจาก
ผลของอัตราการตายที่ความเข้มข้นร้อยละ 6 และ 8 (w/v) มีอัตรา
การตายร้อยละ 60 หากต้องการให้อัตราการตายสะสมเป็นร้อยละ 
100 อาจต้องใช้ความเข้มข้นที่สูงกว่าร้อยละ 10 (w/v) ที่ผ่านมี
รายงานการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบดาวกระจาย
ไต้หวันต่อการควบคุมแมลงอยู่อย่างจ ากัด เช่น การศึกษาสารสกัด
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 รส กั ด จ าก ใบ
ดาวกระจายไต้หวันจากการสกัดทั้ง 2 สารละลาย ในทุก ๆ ความ
เข้มข้นสามารถท าด้วงถั่วทั้ง 2 ชนิด มีอัตราการตายเฉลี่ยร้อยละ 
100 โดยเฉลี่ยสารที่สกัดด้วยอะซิโตนใช้เวลาประมาณ 2.66 วัน 
ในทางตรงกันข้าม สารสกัดที่สกัดด้วยเมทานอล ที่ความเข้มข้น
สูงสุด คือ ร้อยละ 8 สามารถท าให้อัตราการตายเป็นร้อยละ 100 ได้
เฉลี่ยเพียง 5.66 วัน ขณะที่ ความเข้มข้นอื่น ๆ ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 
7.66 วัน นอกจากน้ีสารสกัดจากพืชดังกล่าวยังช่วยท าให้ด้วงถั่วทั้ง 2 
ชนิด มีอัตราในการวางไข่ (oviposition) ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  
(p ≤ 0.001) นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยในพืชวงศ์เดียวกัน คือ
วงศ์ทานตะวัน (Asteraceae) ซึ่งเป็นพชืในวงศ์เดียวกับดอกกระจาย
ไตหวัน โดยจรงค์ศักดิ์ พุมนวล และ มณทินี ธีรารักษ์ [16] ได้ท าการ
ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดใบและรากดาวเรือง (Tagetes 
erecta) ที่สกัดด้วยเอทานอลในการเป็นสารฆ่า ยับยั้งการกิน และ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของหนอนใยผัก (Plutella xylostella) ที่
ระดับความเข้มข้นร้อยละ 0 (10% tween-20 ในน้ า) 2, 4, 6, 8 
และ10 (w/v) พบว่า สารสกัดจากรากของดาวเรืองเข้มข้นร้อยละ 
10 (w/v) มีประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนใยผักสูงกว่าสารสกัดจาก
ใบดาวเรืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
มีค่า LC50 ที่  24 ช่ัวโมง เท่ากับร้อยละ 6.69 และ 8.13 (w/v) 
ตามล าดับ 

สารสกัดที่ความเข้มข้นร้อยละ 8 (w/v) สามารถยับยั้งการกิน
ของหนอนใยผักได้ร้อยละ 100 ในเวลา 24 ช่ัวโมง สารสกัดที่ความ
เข้มข้นร้อยละ 10 (w/v) มีประสิทธิภาพยับยั้งการเข้าดักแด้ได้ร้อย
ละ 100 และที่ความเข้มข้นร้อยละ 4 (w/v) มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเป็นตัวเต็มวัยได้ร้อยละ 100 และณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ 
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และดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ [17] ได้ท าการทดสอบผลของสารสกัด
ดาวเรืองที่สกัดเอทานอล ในการเป็นสารยับยั้งการกิน สารฆ่า และ
สารยับยั้งการเจริญเติบโตของหนอนผีเสื้อกินใบมะนาวที่ความ
เข้มข้นร้อยละ 0, 0.3125, 0.625, 0.125, 0.24 และ 5 (w/v) ผล
ของการทดสอบสารสกัด ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 5 (w/v) พบว่า
มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการกิน การฆ่าและ การยับยั้งการ
เจริญเติบโตสูงสุด  โดยการยับยั้งการกินของหนอนสูงสุดเท่ากับร้อย
ละ 51.89 และ 66.50 ในช่ัวโมงที่ 24 และ 48 ช่ัวโมง ตามล าดับ  
ในการเป็นสารฆ่าหนอนเท่ากับร้อยละ 86.60 และ 100 ค่า LC50 มี
ค่า เท่ากับร้อยละ 2.27 และ 1.14 ในช่ัวโมงที่ 24 และ 48 ช่ัวโมง 
ตามล าดับ นอกจากนี้ความเข้มข้นร้อยละ 0.3125 (w/v) มีผลท าให้
หนอนมีอัตรา การรอดชีวิตเพื่อเข้าดักแด้และเจริญออกเป็นตัวเต็ม
วัยน้อยลง โดยในระยะดั กแด้มี การตายร้อยละ  43.3  เมื่ อ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุมระยะดักแด้มีการตายร้อยละ 3.33 เป็น
ต้น จากการศึกษาในอดีตและปัจจุบัน ท าให้ทราบว่าการใช้พืช
สมุนไพรในกลุ่มนี้มีแนวโน้มในการเป็นสารฆ่าแมลงได้ค่อนข้างดี 
ทั้งนี้การศึกษาในครั้งนี้ยังเป็นเพียงการทดสอบในห้องปฏิบัติการ 
เพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน อาจต้องวางแผนการทดสอบ
ในส่วนอื่นเพิ่มเติม อาทิ วิธีการสกัด เช่น การกลั่น (distillation) 
ก ารแ ช่ ยุ่ ย  (marceration) ห รื อ  ก าร ใช้ ซ อกห์ เล ต  (soxhlet 
extraction apparatus) สารละลายที่ ใช้ในการสกัด (solvents) 
รูปแบบของสารและการทดสอบ การศึกษาพฤษเคมี รวมทั้งส่วนต่าง 
ๆ ของพืช ซึ่งล้วนแล้วอาจส่งผลต่อปะสิทธิ์ภาพของออกฤทธิ์ต่อ
แมลงศัตรูเป้าหมายได้ และพัฒนาไปในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สเปรย์ 
แผ่นเจล ผงละลายน้ า เพื่อง่ายต่อการน าไปใช้ต่อไปในอนาคต 

7. สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบดาวกระจาย
ไต้ ห วัน เพื่ อ ค วบ คุ มห น อน กระทู้ ข้ าว โพ ดล ายจุ ด  ภ าย ใน
ห้องปฏิบัติการ พบว่า สารสกัดมีประสิทธิภาพในการเป็นสารฆ่า 
และเมื่อมีความเข้มข้นในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการเพิ่มระยะเวลาใน
การทดสอบมีผลท าให้อัตราการตายสะสมของตัวอย่างของหนอน
กระทู้ข้าวโพดลายจุดเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงมีแนวโน้มส าหรับการ
น าไปประยุกต์ใช้ในทางการเกษตรต่อไป 
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ตารางที่ 1 อัตราการตายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หลังผ่านการทดสอบด้วยสารสกัด  ดาวกระจายไต้หวัน ที่เวลา 24, 48 และ72 
ช่ัวโมง ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 โดยวิธี 
Tukey's Honestly Significant Difference 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวางแผนการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบดาวกระจายไต้หวันต่อควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ก) การ
เตรียมใบอ่อนข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารทดสอบ ข) การจุ่มใบอาหารทดสอบลงสารสกัด ค) การผึ่งใบอาหารทดสอบ และ ง) การออกแบบการ
ทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดที่ความเข้มข้นร้อยละ 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 (w/v) โดยแต่ละชุดการทดลองจะเรียงแนวตั้งนับ
จากซ้ายมือตามล าดับ  

สารสกัด
ดาวกระจาย
ไต้หวัน 
 

ร้อยละ
ความ
เข้มขน้ 
(w/v) 

 
 

ร้อยละอัตราการตาย (x ̄ ) 

24 ชั่วโมง                 48 ชั่วโมง               72 ชั่วโมง 

 
 
 

 
 
 

Control 
2 
4 
6 
8 

10 

 
 
 
 
 
 

0.00a 
5.00a 
5.00a 
15.00a 
20.00a 
30.00a 

0.00a 
15.00ab 
35.00ab 
50.00bc 
45.00bc 
65.00c 

0.00a 
25.00ab 
40.00bc 
60.00c 
50.00bc 
65.00c 

LC50 
F-Test 

Sig. 

 
 
 

21.97 
2.48 
0.071 

 
 
 

7.18 
5.700 
0.003 

5.72 
10.11 
0.000 
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ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน บรเิวณพื้นที่แก่งบางระจัน ต าบลหนองแม่นา 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

Exploring the Butterfly (Lepidoptera) Diversity at Kaeng Bang Rachan area, 
Nong Mae Na Sub-district, Khao Kho District, Phetchabun Province 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความหลากของผีเสื้อกลางวันบริเวณแก่งบางระจัน บริเวณพื้นที่แก่งบางระจัน ต าบล
หนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม จากการส ารวจนั้นพบผีเสื้อทั้งหมด 1,239 ตัว 
โดยจัดจ าแนกได้เป็นทั้งหมด 58 ชนิด ใน ทั้งหมด 5 วงศ์ โดยผีเสื้อกลางวันที่พบมากที่สุดคือ ผีเสื้อวงศ์ขาหน้าพู่ พบ 26 ชนิด รองลงมา คือ 
ผีเสื้อวงศ์สีน้ าเงิน 13 ชนิด ผีเสื้อวงศ์หางติ่ง 11 ชนิด ผีเสื้อวงศ์ขาว-เหลือง 6 ชนิด และ ผีเสื้อวงศ์บินเร็ว 2 ชนิด ตามล าดับ ทั้งนี้จากผีเสื้อ
กลางวันทั้ง 58 ชนิด พบว่า ผีเสื้อแถบข้างขาวมลายู Neorina lowii neophyte (วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่) และผีเสื้ออกแดง Papilio alcmenor 
alcmenor (วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง) เป็นชนิดที่พบได้ไม่บ่อย ส าหรับค่าดัชนีความหลากหลาย ได้แก่ ค่าดัชนีของแชนนอน-ไวเนอร์ (H’) ค่าดัชนีความ
สม่ าเสมอ (J’) และค่าความเด่น (D) โดยมีค่าเท่ากับ 3.742, 0.918 และ 0.969  ตามล าดับ จากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้ข้อมูลเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ต่อไป 
 
ค าส าคัญ: 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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1. บทน า 
 ผีเสื้อกลางวัน (Butterfly) จัดอยู่ ในอันดับเลปิดอปเทอรา 
(Order Lepidoptera) มีลักษณะเด่น คือ มีเกล็ดอยู่บนแผ่นปีก 
ปีกคู่หน้าและคู่หลังจะซ้อนกันแบบแนบติด เพื่อช่วยในการกระพือ
ปีก มีหนวดเป็นกระบอง ล าตัวค่อนข้างยาว มีขนปกคลุม มีการ
ระบุชนิดแล้วมากกว่า 17,000 ชนิด [1-4] ผีเสื้อมีแหล่งหากิน 2 
แหล่งใหญ่ คือ ดอกไม้และโป่งดินหรอืพ้ืนท่ีช้ืนท่ีมีสารอาหารที่ผีเสือ้
ต้องการปะปนอยู่ [5] ผีเสื้อกลางวันมีความส าคัญใกล้ชิดกับมนุษย์
และระบบนิเวศ อีกท้ังมีความส าคัญต่อห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ 
ช่วยให้ระบบนิเวศมีความสมดุล [6] นอกจากนี้ยังสามารถน ามาใช้
เป็นดัชนีวัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า รวมถึงน ามาใช้ประโยชน์เพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศได้อีกด้วย [7] ผี เสื้อกับระบบนิ เวศมี
ความสัมพันธ์ค่อนข้างมาก เมื่อระบบนิเวศถูกท าลายผีเสื้อจะลดลง
เป็นจ านวนมากต้นไม้ที่เป็นอาหารของตัวหนอนก็จะขาดแคลนด้วย 
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชนิดและจ านวนของผีเสื้อในระบบนิเวศ 
แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติและสภาพที่แท้จริงของระบบนิเวศนั้นว่า
อุดมสมบูรณ์มากเพียงใด [8] และในประเทศไทยมีผีเสื้อกลางวัน
ประมาณ 1,604 ชนิด ทั้ งหมด 5 วงศ์  คือ วงศ์ผี เสื้อหางติ่ ง 
(Papiliondae) วงศ์ผี เสื้อขาหน้าพู่  (Nymphalidae) วงศ์ผี เสื้อ
หนอนกระหล่ า (Pierdae) วงศ์ผีเสื้อสีน้ าเงิน (Lycaenidae) วงศ์
ผีเสื้อบินเร็ว (Hesperidae) [5, 9-10]  
 แก่งบางระจัน ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีลักษณะเป็นล าธารและ
มีแก่งหินขนาดใหญ่ติดกับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จึงมี
ธรรมชาติที่สวยงาม มีพืชพรรณ สัตว์ป่านานาชนิดมีปลาท้องถิ่น 
แมงกะพรุนน้ าจืดที่หาดูได้ยาก และผีเสื้อมากมายหลายชนิด จึงท า
ให้เกิดกลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าของ ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้บริหารจัดการกิจกรรมท่องเที่ยว มีกิจกรรม
พายเรือท่องป่าเพื่อดูผีเสื้อและแมงกะพรุนน้ าจืดในช่วงหน้าแล้ง
ของทุกปี ทั้งในเชิงท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับผู้คนในพื้นที่ 
[11] ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน 
บริเวณพื้นท่ีแก่งบางระจัน ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อสร้างข้อมูลพื้นฐานให้กับพื้นที่ทางด้านการอนุรักษ์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผีเสื้อในแก่งบางระจัน 
 
2. วิธีการวิจัย 
 2.1 พ้ืนที่ศึกษาและการส ารวจ 
 ส ารวจและบันทึกภาพถ่ายผีเสื้อกลางวันในแก่งบางระจัน ต าบล
หนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (ภาพที่ 1) ท าการ
ก าหนดแนวเส้นทาง (line transect) 1 เส้นทาง ระยะทาง
ประมาณ 350 เมตร ท าการส ารวจและบันทึกภาพด้วยกล้อง
ถ่ายรูปดิจิทัล รุ่น Canon EOSM100 ตามเส้นทางในแนวรัศมี 3 
เมตรโดยมีจุดพัก จ านวน 8 จุด จุดละ 50 เมตรโดยใช้ช่วงเวลาการ
ส ารวจตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 14.00 น. ส ารวจจ านวน 2 ครั้งต่อหนึ่ง

เดือน คือช่วงต้นเดือนและปลายเดือน จ านวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน
มกราคม – มีนาคม รวมการส ารวจท้ังสิ้นเป็นจ านวนทั้งหมด 6 ครั้ง  
       
 2.2 การจัดจ าแนกผีเสื้อกลางวัน  
 น าภาพถ่ายผีเสื้อกลางวันที่บันทึกได้มาท าการจัดจ าแนก ชนิด 
ในระดับวงศ์ (family) สกุล (genus) และชนิด (species) โดยใช้
คู่มือผีเสื้อกลางวันของ เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์  [5] สุรชัย ชลด ารง
กุลและมนัส รวดเร็ว [7] และ EK-Amnuay [9] เป็นหลัก และท า
การบันทึกจ านวนตัวอย่างที่ได้ เพื่อการวิเคราะห์หาค่าความหลาก
ชนิด (H’) ดัชนีความสม่ าเสมอ (J’) และดัชนีความเด่น (D) พร้อม
ท าการระบุระดับสภานภาพ (degree of rarity) ของผีเสื้อกลางวัน
แต่ละชนิดที่ส ารวจได้ 
 
 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener’s Index 
(H’) ตามสูตร Shannon [12] 

H’= 

¦s

i
pipi

1
))(ln(  

โดยที่ pi = สัดส่วนระหว่างจ านวนตัวของผีเสื้อกลางวัน
ชนิดที่ i ต่อจ านวนตัว ของผีเสื้อกลางวันทั้งหมด (เมื่อ I = 1,2,3,… 
s) 
  เมื่อ s = จ านวนชนิดของผีเสื้อกลางวันท้ังหมดในเส้นทาง
ศึกษา 
      
  2. ดัชนีความสม่ าเสมอ (Evenness index) ของผีเสื้อกลางวัน 
โดยใช้ดัชนีความสม่ าเสมอ (J) จากสูตรของ Mulder et al. [13] 

 J’ = H’/Hmax หรือ H’/ lnS 
  เมื่อ  J’ คือ ความสม่ าเสมอ 

H’ คือ ความหลากหลาย 
   Hmax คือ ค่าสูงสดุของ H’  

                   S   คือ จ านวนชนิด 
   
  3. ดัชนีความเด่น (Simpson’s index: D) จากสูตร Simpson 
[14] 

D =  
 เมื่ อ pi คือ  สัดส่วนระหว่างจ านวนตัวอย่างของ
สิ่งมีชีวิตต่อจ านวนตัวอย่างท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 

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

329 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

3. ผลการวิจัย 
 จากการส ารวจความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน บริเวณพื้นท่ี
แก่งบางระจัน ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พบผีเสื้อทั้งหมด 1,239 ตัว โดยจัดจ าแนกได้เป็น 59 ชนิด ใน 5 
วงศ์  โดยผี เสื้อกลางวันที่พบมากที่สุดคือ ผี เสื้อวงศ์ขาหน้าพู่ 
(Nymphalidae) พบ จ านวน 628 ตัว 26 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 
50.69 รองลงมา คือ ผีเสื้อวงศ์สีน้ าเงิน (Lycaenidae) จ านวน 296 
ตัว 13 ชนิด (ร้อยละ 23.89) ผีเสื้อวงศ์หางติ่ง  (Papilionidae) 
จ านวน  250 ตัว 11 ชนิด (ร้อยละ 20.18)  ผีเสื้อวงศ์ขาว-เหลือง 
(Pieridae) จ านวน 62 ตัว 6ชนิด (ร้อยละ 5.00) และ ผีเสื้อที่พบ
น้อยที่สุด  ผีเสื้อวงศ์บินเร็ว (Hesperiidae) จ านวน 3 ตัว 2 ชนิด 
(ร้อยละ 0.24) ตามล าดับ (ดังตารางที่ 1) โดยมีตัวอย่างชนิดผีเสื้อ
บางชนิดนี้ที่บันทึกไว้ดังภาพที่ 2 
 ทั้งนี้จากการส ารวจมีผีเสื้อที่ห้ามน าเข้าและส่งออก ทั้งหมด 8 
ชนิด ได้แก่ 1) ผีเสื้อไกเซอร์ด า Penthama binghami 2) ผีเสื้อ
เหลืองหนามใหญ่ โคนปีกด า Polyura eudamippus 3) ผีเสื้อ
หนอนใบรักฟ้าคล้ า  Ideopsis vulgaris 4) ผีเสื้อหางติ่งสะพายขาว 
Papilio demolion 5) ผีเสื้อเชิงลายเหลือบฟ้า Chilasa slateri 
6) ผีเสื้อม้าลายลายจุด Graphium megarus megapenthes 7) 
ผี เสื้อหางติ่ งธรรมดา Papilio polytes และ 8 ) ผี เสื้ อหางติ่ ง
มหาเทพ Papilio mahadeva และมีผีเสื้อที่อยู่ในบัญชีรายช่ือใน
อนุสัญญา (CITES Appendix II) จ านวน 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’) ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ (J’)และ
ค่าความเด่น (D) ของผีเสื้อกลางวันบริเวณพื้นที่แก่งบางระจัน 
ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมมีค่า
เท่ากับ  3.742 ,0.918 และ 0.969  ตามล าดับ (ดังตารางที่ 2 ) 

 
4. การอภิปรายผล  
 จากการส ารวจความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน บริเวณพื้นท่ี
แก่งบางระจัน ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พบผีเสื้อทั้งหมด 59 ชนิด จาก 5 วงศ์ โดยผีเสื้อกลางวันที่พบมาก
ที่สุด คือ ผีเสื้อวงศ์ขาหน้าพู่ (Nymphalidae) (26 ชนิด) รองลงมา 
คือ ผีเสื้อวงศ์สีน้ าเงิน (Lycaenidae) (13 ชนิด) ผีเสื้อวงศ์หางติ่ง  
(Papilionidae) (11 ชนิ ด ) ผี เสื้ อวงศ์ ข าว -เหลือ ง (Pieridae) 

(6ชนิด) และ ผีเสื้อวงศ์บินเร็ว (Hesperiidae) (2 ชนิด) ตามล าดับ 
ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการรายงานในอดีตที่ผ่านมาของ มูฮ าหมัด
ตายุ ดิ น  บาฮะคิ รี  และคณ ะ [15] ที่ ได้ ท าการศึ กษาความ
หลากหลายของผีเสื้อกลางวันในหุบเขาล าพญา ในเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ  โดยพบผี เสื้อในวงศ์ขาหน้าพู่มากที่สุด (78 ชนิด ) 
รองลงมา คือ ผีเสื้อวงศ์หางติ่ ง (24 ชนิด) และวงศ์ผีเสื้อหนอน
กะหล่ า (21 ชนิด) ตามล าดับ ซึ่งยังมีรายงานอีกว่าจ านวนชนิดจาก
ทั้งวงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่และวงศ์หางติ่งพบค่อนข้างสูง อาจเป็นไปได้
ว่าในเส้นทางการส ารวจที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จะประกอบ
ไปด้วนพรรณไม้นานาพันธุ์ และในส่วนของเส้นส ารวจตามแนวล า
ธาร มักจะมีผีเสื้อตัวเต็มวัยในวงศ์ขาหน้าพู่เข้ามาใช้ประโยชน์โดยมี
การดูดกินเกลือแร่ตามหินที่ช้ืนแฉะหรือริมล าธาร เช่นเดียวกันใน
สภาพของแก่งบางระจันจะเป็นป่าดิบแล้งท่ีมีพรรณไม้ที่หลากหลาย 
ก็มีส่วนของแนวล าธารตลอดเส้นส ารวจ และผลการวิจัยในอดีตที่
ผ่านมายังช้ีให้เห็นว่าการส ารวจผเีสื้อในเสน้ทางศึกษาธรรมชาติหรอื
พื้นที่เปิดโล่งกับเส้นทางตามแนวล าธาร หรือแม้กระทั่งป่ารกทึบ จะ
เป็นผลท าให้พบจ านวนชนิดของผีเสื้อที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 
[6, 15-16] อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการส ารวจรวมถึงการเข้าถึง
พื้นที่เป็นข้อจ ากัดของการศึกษาในครั้งนี้ เป็นไปได้ว่า หากมีการ
เข้าถึงพื้นที่ ได้มากกว่านี้  และมีระยะเวลาในการส ารวจจน
ครอบคลุมตลอดทุกฤดูกาล จะท าให้ได้จ านวนชนิดของผีเสื้อกลาง
วันท่ีหลากหลายตามไปด้วย 
 จากการส ารวจในครั้งนี้มีพบว่ามีผีเสื้อบางชนิดที่อยู่ในบัญชีห้าม
ห้ามน าเข้าและส่งออก รวมถึงรายช่ือในอนุสัญญา แต่พบว่าผีเสื้อ
ชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวยังคงเป็นกลุ่มที่พบได้บ่อย เนื่องจากสภาพ
พื้นที่เป็นลักษณะป่าที่ปกปักษ์ที่ดูแลโดยคนในชุมชน จึงเป็นข้อดีที่
ท าให้ความสมบูรณ์ของพื้นที่น้ียังคงอยู่ต่อไป  
 

5. สรุป  
ผลจากการส ารวจในครั้งนี้ สรุปได้ว่าในพื้นที่เขตแก่งบางระจัน

ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  มีความ
หลากหลายของผีเสื้อค่อนข้างสูง เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์
และจากการส ารวจคาดว่าจะมีชนิดผีเสื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหากมี
การส ารวจตลอดทั้งปีหรือฤดูกาล ในข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็น
ข้อมูลพื้นฐานทางด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศผีเสื้อในแก่งบางระจัน เพื่อให้คนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึง
ประโยชน์ของผีเสื้อที่จะได้รับ ทั้งช่วยในการผสมเกสรแก่พรรณไม้
ต่าง ช่วยให้ระบบนิเวศมีความสมดุล และแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติ
และสภาพที่แท้จริงของระบบนิเวศนั้นว่าอุดมสมบูรณ์มากเพียงใด 
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และยังมีประโยชน์ต่อ นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปต่อยอด
ทางการส ารวจและการศึกษาต่อไปได้ 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าของแก่งบางระจันต าบล
หนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่
และส ารวจงานจนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จึงกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
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ตารางที่ 1 ตารางชนิดผีเสื้อกลางวันท่ีส ารวจพบบริเวณพื้นท่ีแก่งบางระจัน ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
ชนิดผีเสื้อกลางวัน ชื่อวิทยาศาสตร์ รวม    สถานภาพ 
วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ (Nymphalidae) 

   ผีเสื้อเสือดาวใหญ่  Phalanta phalantha 13 common 
ผีเสื้อเสือดาวเล็ก  Phalanta alcippe 12 common 
ผีเสื้อกลาสีแถบสั้น  Neptis columella 14 common 
ผีเสื้อจรกาขีดเดียว  Euploea alea 18 common 
ผีเสื้อเลอะเทอะตรง  Lethe verma 34 common 
ผีเสื้อปีกแหว่ง  Kaniska canace 2 common 
ผีเสื้อปีกไข่ใหญ่  Hypolimnusbolina 9 common 
ผีเสื้อเจ้าชายด าสยาม  Rohana parisatis 5 common 
ผีเสื้อด าข้างขาวมลายู  Neorina lowii neophyta 12 Uncommon 
ผีเสื้อหัวแหลมสีฟ้า  Libythea geoffroyi Godart 41 common 
ผีเสื้อปีกเว้าธรรมดา  Euripus nyctelius 29 common 
ผีเสื้อไกเซอร์ด า  Penthama binghami  18 common 
ผีเสื้อจรกาด าขาว Euploea radamanthus 93 common 
ผีเสื้อจรกาเมียลาย  Euriploea mulciber 48 common 
ผีเสื้อสีตาลไหม้  Faunis canens 9 common 
ผีเสื้อแผนท่ีธรรมดา  Cyrestis thyodamas  8 common 
ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ่โคนปีกด า  Polyura eudamippus 45 common 
ผีเสื้อเหลืองหนามแถบกว้าง  Polyura jalysus 20 common 
ผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา  Polyura eudamippus 21 common 
ผีเสื้อสายณัหส์ีตาลธรรมดา Melanitis leda 4 common 
ผีเสื้อหนอนละหุ่งลายหยัก  Ariadne merione ginosa 12 common 
ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าคล้ า  Ideopsisvulgaris macrina 88 common 
ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ ่ Tirumala limniace 14 common 
ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ Danaus genutia 7 common 
ผีเสื้อจรกาเมียลาย Euploea mulciber mulciber. 46 common 
ผีเสื้อจรกาแถบเพศฟ้า Discolampa ethion 52 common 

วงศ์ผีเสื้อผีน้ าเงิน (Lycaenidae)    
ผีเสื้อหนอนพุทราแถบตรง Caleta roxus 23 common 
ผีเสื้อฟ้าขดีหกปีกขุ่น Nacaduba beroe 18 common 
ผีเสื้อหนอนมะนาว Papilio demoleus malayanus  52 common 
ผีเสื้อฟ้าพุ่มขอบปีกจาง Pale hedge blue udara diletus 20 common 
ผีเสื้อฟ้าจดุขอบ Zizula hylax 39 common 
ผีเสื้อฟ้าดอกถ่ัวสีเงิน Catochrysops panormus 12 common 
ผีเสื้อฟ้าเซลจดุป่าสูง Zizeeria maha maha 27 common 
ผีเสื้อฟ้าวาวสีต่างฤด ู Jamides celeno 8 common 
ผีเสื้อก่ึงหุบหางยาว Abisara neophron 19 common 
ผีเสื้อหนอนกินเพลี้ยธรรมดา Miletus chinensis  17 common 
ผีเสื้อหนอนพุทราแถบฟ้า Discolampa ethion  26 common 
ผีเสื้อฟ้าลาย leptotes plinius 23 common 
ผีเสื้อฟ้าขดีหกโนรา  Prosotas nora  12 common 
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หมายเหตุ : common คือ ชนิดที่พบได้ทั่วไป และ  uncommon คือ ชนิดที่พบบางพื้นที ่
 
 
ตารางที่ 2 ค่าดัชนีความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันบริเวณพื้นที่แก่งบางระจัน ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
 

    
วงศ์ผีเสื้อหางต่ิง (Papilionidae) 

   ผีเสื้อหางติ่งสะพายขาว Papilio demolion demolion 16 common 
ผีเสื้ออกแดง Papilio alcmenor 27 Uncommon 
ผเีสื้อหางติ่งปารสี  Paris Peacock  28 common 

ผีเสื้อหางดาบธรรมดา Graphium antiphates 19 common 
ผีเสื้อหางดาบภเูขา  Graphium agetes agetes 9 common 
ผีเสื้อถุงทองธรรมดา Troides aeacus malaiianus 4 common 
ผีเสื้อเชิงลายเหลือบฟ้า Papilio slateri slateri 21 common 
ผีเสื้อเชิงลายใหญ ่ Papilio paradoxa telearchus 78 common 
ผีเสื้อม้าลายลายจุด Graphium megarus megapenthes 17 common 
ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา Papilio polytes romulus 19 common 
ผีเสื้อหางติ่งมหาเทพ Papilio castor mahadeva 12 common 
วงศ์ผีเสื้อขาวเหลือง (Pieridae)    
ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona 7 common 
ผีเสื้อหนอนใบกุ่มอินทรา Appias indra thronion 17 common 
ผีเสื้อหนอนใบกุ่มลายจุด Appias lalage lalage 3 common 
ผีเสื้อเหลืองสยามขอบด า Cepora nadina 13 common 
ผีเสื้อขาวแคระ Leptosia nina malaya 9 common 
ผีเสื้อเณรยอดไม ้ Gandaca harina harina 13 common 
วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว (Hesperiidae)    
ผีเสื้อเทาจุดเลือน Sarangasa dasahara 2 common 
ผีเสื้อหน้าเข็มสีตาล Badamia exclamationis 1 common 
    
     รวม     1,239  

ชนิดผีเสื้อกลางวัน ชื่อวิทยาศาสตร์ รวม ส สถานภาพ 

ดัชนีความหลากหลาย 
H’  J’  D 

3.742  0.918  0.969 
 
หมายเหตุ: ค่าดัชนีความหลากหลาย (H’) ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ (J’) และค่าดัชนีความเด่น (D) 
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ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา ก) คือ บริเวณป้ายหน้าแก่งบางระจัน ข) คือ บริเวณแนวการส ารวจ ค) คือบริเวณขอบแก่งบางระจัน 

 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างผีเสื้อกลางวันบางชนิดที่พบในบริเวณพื้นท่ีแก่งบางระจัน ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก) ผีเสื้อเสือดาว
ใหญ่ Phalanta phalantha ข) ผีเสื้อหนอนใบกุ่มลายจุด Leptosia nina malayana ค) ผีเสื้อเณรยอดไม้ Gandaca harina harina ง) 
ผีเสื้อก่ึงหุบหางยาว Abisara neophron จ) ผีเสื้อจรกาด าขาว Euploea radamanthus  ฉ) ผีเสื้อฟ้าขีดหกโนรา Prosotas nora ช) ผีเสื้อ
เหลืองหนามใหญ่โคนปีกด า Polyura eudamippus ซ) ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ Euploea core ฌ) ผีเสื้อฟ้าพุ่มขอบปีกจาง Pale hedge 
blue udara diletus 
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ความหลากชนิดของแมลงปอ (Insecta: Odonata) ในเขตพื้นที่แก่งบางระจัน         
ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์

Diversity of Dragonfly (Insecta: Odonata) in Kang Bangrajan Area, Nong Mae Na 
Sub-district, Khao Kho District, Phetchabun Province 

 
 

 สุกัญญา จันทร์สุคนธ์, อรรถพล นาขวา และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ* 
 
 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 65000 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของแมลงปอในพื้นที่แก่งบางระจัน ต าบลหนองแม่นา อ าเภอ  เขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ท าการส ารวจโดยการก าหนดแนวเส้นส ารวจ  ผลการศึกษาพบแมลงปอ
ทั้งหมด 271 ตัว จัดจ าแนกได้เป็น 18 ชนิด 13 สกุล จาก 6 วงศ์ พบว่า วงศ์แมลงปอบ้าน Libellulidae  มีจ านวนตัวอย่างที่พบมากที่สุดถึง
ร้อยละ 53.14 (144 ตัวอย่าง 9 ชนิด จาก 5 สกุล) ขณะที่วงศ์แมลงปอเข็มแฟนตาซี Euphaeidae  มีการพบจ านวนตัวอย่างได้น้อยที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 1.11 (3 ตัวอย่าง) ซึ่งพบแมลงปอ Euphaea masoni เพียงชนิดเดียวเท่านั้น  ทั้งนี้ ค่าความหลากหลาย (H’) โดยรวมตลอด
การศึกษามีค่า เท่ากับ 2.779 ค่าความสม่ าเสมอ  (J’) และดัชนีความเด่น (D) โดยรวม เท่ากับ 0.913 และ 0.932 ตามล าดับ มีข้อเสนอแนะใน
การศึกษาครั้งต่อไปว่า ควรท าการส ารวจการกระจายของแมลงปอในพื้นที่เพ่ิมเติมต่อไป 
 
ค าส าคัญ: 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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1. บทน า 
 แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีแหล่งอาศัยครอบคลุมทุก
พื้นที่ทั่วโลก ทั้งใต้น้ า บนบก และอากาศ ทั่วโลกมีจ านวนชนิดราว 
1 ล้านชนิด และยังค้นพบชนิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง [1] แมลงจึง
เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดในโลก แมลงเป็นสัตว์ที่
ประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิตเป็นอย่างมากนับตั้งแต่สมัยดึก
ด าบรรพ์จนถึงปัจจุบัน ในขณะที่สัตว์อื่นๆหลายชนิดต้องสูญพันธ์ุลง 
[2] ในจ านวนแมลงทั้งหลายแมลงปอนับว่าเป็นแมลงที่มีขนาดใหญ่
และสีสันสวยงามชนิดหนึ่ง ซึ่งคาดว่าในประเทศไทยมีแมลงปอไม่
ต่ ากว่า 300 ชนิด [1] ซึ่งแมลงปอนั้นจัดอยู่ในอันดับ Odonata 
สามารถแบ่ งออกเป็ น  3 อันดับย่อย  ได้แก่  อันดับย่อย 1) 
Anisozygoptera เป็นแมลงปอที่หาพบได้ยากมี เพียง 2 ชนิด      
มักพบเฉพาะบริเวณน้ าตกที่มีความสูงมากกว่า 2,000 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล กระจายตัวอยู่อย่างจ ากัดในประเทศญี่ปุ่น และ
เทื อกเขาหิมาลัย  อันดับย่อย  2) Zygoptera มัก เรียกใน ช่ือ 
damselfly เป็นอันดับย่อยของแมลงปอเข็ม และอันดับย่อย 3) 
Anisoptera มักเรียกในช่ือ dragonfly แมลงปอบ้าน แมลงปอ
ยักษ์ และแมลงปอเสือ [3] นอกจากนี้แมลงปอยังเป็นแมลงที่มนุษย์
คุ้ น เคยอยู่ ใกล้ตั วและไม่ เป็นอันตรายต่ อมนุษย์  แต่ กลับมี
คุณประโยชน์ส าหรับการควบคุมทางชีวภาพ และสามารถเป็นตัว
บ่งช้ีถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
แมลงปอจะลดจ านวนลงจากพื้นที่นั้นและหายไปถ้าน้ าเริ่มเน่าและ
สกปรก [4] นอกจากแมลงปอจะเป็นแมลงที่สามารถเป็นตัว        
วัดคุณภาพของน้ าแล้วแมลงปอยังมีประโยชน์ในทางป้องกันก าจัด
แมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี หรือโดยทางธรรมชาติ เนื่องจากแมลงปอ
เป็นตัวห้ าซึ่งกินแมลงและสัตว์เล็กๆ ต่างๆ อีกทั้งตัวอ่อนของ
แมลงปอท่ีอาศัยอยู่ในน้ าก็กินลูกน้ ายุงและสัตว์เล็กๆ เป็นอาหารอีก
ด้วย [5] นอกจากนี้ยังเป็นแมลงที่มีความสวยงามหลากหลายสีสัน
ทั้งสีแดง สีฟ้า และสีเหลือง เป็นต้น สามารถที่จะพบเห็นได้ง่าย 
และมีอยู่เกือบทุกพื้นที่ตลอดทุกฤดูกาล และยังสามารถสร้างความ
เพลิดเพลินให้แก่ผู้พบเห็น [4] 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะส ารวจชนิดของแมลงปอ ในเขตพื้นที่
ของแก่งบางระจัน ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ติดเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเป็นแก่ง
ขนาดใหญ่ ภายในแก่งมีล าน้ าที่ไหลช้า สองฝั่ง ล าน้ ามีสภาพป่า  
ดิบแล้ง ท่ีอุดมสมบูรณ์และยังมีสัตว์ชนิดต่างๆ อาศัยอยู่ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่ง
ธรรมชาติ และวิถีชีวิตชุมชน โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ
ซึ่งพื้นที่แก่งบางระจันนั้นมีเพียงข้อมูลเกี่ยวกับแมงกะพรุนน้ าจืด 
นก และผีเสื้อ ที่สามารถให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวชมแต่ยัง
ขาดข้อมูลเกี่ยวกับแมลงปอที่พบภายในแก่งบางระจัน และอีกทั้งยัง
ไม่มีการศึกษาเชิงการท่องเที่ยวเกี่ยวกับแมลงปอในพื้นที่ดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะส ารวจชนิดของแมลงปอ เพื่อสร้างเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นให้กับพื้นที่ ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นที่ได้นี้สามารถเป็น
ประโยชน์กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมธรรมชาติภายในแก่ง

บางระจัน และผู้ที่สนใจทั่วไปที่จะเข้ามาศึกษาแมลงปอในเขตพื้นที่
แก่งบางระจัน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
พื้นที่แก่งบางระจันต่อไป 
 
2. วิธีการวิจัย 
 2.1 พ้ืนที่ศึกษาและการส ารวจ 
 พื้นที่ส าหรับการส ารวจความหลากชนิดของแมลงปอ ท าการ
ด าเนินการ ณ บริเวณแก่งบางระจัน ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (16˚33’13.02”N 100˚53’48.77”E) ท า
การก าหนดแนวเส้นส ารวจ (line transect) 1 เส้นทาง ความยาว
ประมาณ 300 เมตร และท าการถ่ายรูปแมลงปอตามเส้นส ารวจ 
โดยมีจุดพักเป็นจ านวน 7 จุด จุดละ 50 เมตร และท าการส ารวจ
รอบแนวส ารวจรัศมีประมาณ 5 เมตร โดยช่วงเวลาที่ส ารวจตั้งแต่ 
11.00 น. ถึง 14.00 น. โดยส ารวจเป็นจ านวน  2 ครั้งต่อ 1 เดือน 
(ช่วงต้นเดือนและปลายเดือน) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2563 รวมการส ารวจทั้งสิ้น จ านวน 6 ครั้ง รายละเอียดของ
จุดส ารวจ สภาพพื้นที่และการส ารวจแสดงไว้ดังภาพท่ี 1  
 

2.2 การจัดจ าแนกแมลงปอ 
 น าตัวอย่างแมลงปอที่ถ่ายภาพได้มาจัดจ าแนกโดยเทียบกับคูม่อื
แมลงปอของประเทศไทยของ [1] และ [4] เป็นหลัก  

 
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล   

 น าจ านวนชนิดของแมลงปอมาค านวณหาค่าดัชนีความ
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’= -   

¦s

i
Inpipi

1
))((  

โดยที่ pi คือ สัดส่วนระหว่างจ านวนตัวของแมลงปอชนิดที่ i ต่อ
จ านวนตัวของแมลงปอทั้งหมด (เมื่อ i = 1,2,3,… s) 
        S คือ จ านวนชนิดของแมลงปอทั้งหมดในเส้นทางศึกษา 

2.3.2 ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ (Evenness index) ของแมลงปอ 
โดยใช้ดัชนีความสม่ าเสมอ (J) จากสูตรของ Mulder et al. [7] 
  J’ = H’ / Hmax หรือ H’ / (ln S) 
 เมื่อ J’ คือ ความสม่ าเสมอ 
  H’ คือ ความหลากหลาย 
  Hmax คือ คือ ค่าสูงสุดของ H’ 
  S คือ จ านวนชนิด 
 2.3.3 ค่าดัชนีความเด่น (Simpson’s index: D) จากสูตรของ 
Simpson [8] 
  D = 1 – Σ(pi*pi) 
 เมื่อ pi คือ สัดส่วนระหว่างจ านวนตัวอย่างของแมลงปอต่อ
จ านวนตัวอย่างแมลงปอทั้งหมด 

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

336 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

3. ผลการวิจัย 
 การส ารวจความหลากชนิดของแมลงปอ ในเขตพื้นที่ของแก่ง
บางระจัน ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ   จังหวัดเพชรบูรณ์ พบ
แมลงปอทั้งหมด 271 ตัว จัดจ าแนกได้เป็น 18 ชนิด 13 สกุล      
6 วงศ์ โดยวงศ์ที่พบจ านวนชนิดมากที่สุดคือวงศ์แมลงปอบ้าน  
Libellulidae มีจ านวนตัวอย่างที่พบมากที่สุดถึง 53.14 เปอร์เซ็นต์ 
(144 ตัว 9 ชนิด จาก 5 สกุล) รองลงมาคือวงศ์แมลงปอเข็มน้ าตก
สั้น Chlorocyphidea (63 ตัว 4 ชนิด 3 สกุล) วงศ์แมลงปอเข็ม
บ่อ Coenagrionidea (26 ตัว 2 ชนิด 2 สกุล) วงศ์แมลงปอเข็ม
ยาว Platycnemididae (19 ตัว 1 ชนิด 1 สกุล) วงศ์แมลงปอเข็ม
ก้านปีกยาว Amphipterygidae (16 ตัว 1 ชนิด 1 สกุล) และวงศ์
ที่พบน้อยที่สุด คือ วงศ์แมลงปอเข็มแฟนตาซี Euphaeidae คิด
เป็น 1.11 เปอร์เซ็นต์  (3 ตัว 1 ชนิด 1 สกุล) ซึ่งพบแมลงปอ 
Euphaea masoni เพียงชนิดเดียวเท่ านั้น  (ตารางที่  1) โดย
ตัวอย่างแมลงปอบ้านบางชนิดที่ส ารวจได้แสดงดังภาพท่ี 2  
 ส าหรับค่าดัชนีความหลากหลาย (H’) ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ 
(J’) และค่าดัชนีความเด่น (D) ของแมลงปอในเขตพื้นที่แก่ง
บางระจัน ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่า
เท่ากับ 2.779, 0.913 และ 0.932 ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 
 
4. อภิปรายผลการวิจัย 
 การส ารวจความหลากชนิดของแมลงปอ ในเขตพื้นที่ของแก่ง
บางระจัน ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบ
แมลงปอทั้งหมด 18 ชนิด ใน 13 สกุล จาก 6 วงศ์ โดยวงศ์ที่พบ
จ านวนชนิดมากที่สุดคือวงศ์แมลงปอบ้าน Libellulidae คิดเป็น 
53.14 เปอร์ เซ็ นต์  รองลงมาคือวงศ์แมลงปอเข็มน้ าตกสั้ น 
Chlorocyphidea  คิดเป็นร้อยละ 23.25 วงศ์แมลงปอเข็มบ่อ 
Coenagrionidea (ร้ อ ย ล ะ  9.60)  ว ง ศ์ แ ม ล ง ป อ เข็ ม ย า ว 
Platycnemididae (ร้อยละ 7.01) วงศ์แมลงปอเข็มก้านปีกยาว 
Amphipterygidae (ร้อยละ 6.00) และวงศ์ที่พบน้อยที่สุดคือวงศ์
แมลงปอเข็มแฟนตาซี  Euphaeidae (ร้อยละ 1.11) ทั้ งนี้ ใน
ประเทศไทยมีการรายงานจ านวนแมลงปอมากกว่า 127 ชนิด ใน 
70 สกุล จาก 16 วงศ์ [9] ซึ่งปัจจุบันยังคงรอการค้นพบต่อไป และ
จากการส ารวจในครั้งนี้พบว่าแมลงปอเกือบทุกชนิดเป็นแมลงที่ยัง
สามารถพบได้บ่อย (common species) ในทางตรงกันข้าม 
แมลงปอบ้านเข้มปีกใส Indothemis carnatica เป็นแมลงปอ
เพียงชนิดเท่านั้น ที่ไม่พบการรายงานในภาคใต้และภาคตะวันตก 
แต่สามารถพบได้ในพื้นที่บางส่วนของภาคเหนือ (รวมถึงพื้นที่ที่
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]     
 จากการรายงานก่อนหน้านี้ของกุลธิดา แกนแกว และคณะ 
[10] ที่ได้ศึกษาแมลงปอจากห้วยหนองหิ้ง อ าเภอเซกา จังหวัดบึง
กาฬ โดยการเลี้ยงเช่ือมโยงตัวอ่อนแมลงปอได้ 3 วงศ์ 11 ชนิด 11 
สกุล โดยวงศ์ที่พบมากที่สุด คือ วงศ์แมลงปอบ้าน Libellulidae 
พบ (7  สกุ ล  7  ชนิ ด ) รองล งม า  คื อ  วงศ์ แมลงป อ เข็ ม บ่ อ 

Coenagrionidae และวงศ์แมลงปอเข็มปีกแผ่ Lestidae ซึ่งจาก
การเลี้ยงเช่ือมโยงตัวอ่อนของแมลงปอท าให้พบตัวอ่อนชนิด
เดียวกับของศศิธร ดวงจิตร และคณะ [11] ที่ได้ศึกษาความหลาก
ชนิดของแมลงปอในสวนสาธารณะหนองนารี อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ พบแมลงปอ 12 ชนิด จาก 11 สกุล ใน 3 วงศ์ โดยวงศ์
ที่พบมากที่สุดได้แก่ วงศ์แมลงปอบ้าน Libellulidae (10 ชนิด) 
รองลงมา คือ วงศ์แมลงปอเสือ Gomphidae และวงศ์แมลงปอ
ยักษ์ Aeschnidae ซึ่งแมลงปอท่ีเลี้ยงเช่ือมโยงได้มี 4 ชนิด โดยพบ
ชนิดเดียวกันกับการเลี้ยงเช่ือมโยงตัวอ่อนของ [9] คือ แมลงปอ
บ้านกลางปลายหางแต้ม Urothemis Signata ในวงศ์แมลงปอ
บ้าน Libellulidae จะเห็นได้ว่าการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาจะ
มุ่งเน้นไปในส่วนความสัมพันธ์ของตัวอ่อนและตัวเต็มวัย มากกว่า
การส ารวจเชิงพื้นที่ ท าให้ผลการศึกษาถึงความหลากชนิดมีความ
แตกต่างกันออกไป  
 ส าหรับค่าดัชนีความหลากหลาย (H’) ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ 
(J’) และค่าดัชนีความเด่น (D) ของแมลงปอ ในการศึกษาครั้งนี้
โดยทั่วไปมีค่าสูงในทุก ๆ ดัชนี [2.779 (H’), 0.913 (J’) และ 
0.932 (D)] ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแมลงปอที่ส ารวจพบมีความสม่ าเสมอ
และความเด่นของชนิดที่พบในพื้นที่ที่ส ารวจ ซึ่งพื้นที่ของแก่ง
บางระจันโดยรวมนั้นจะเป็นสภาพของป่าดิบแล้ง ทั้งที่เป็นพ้ืนท่ีราบ
และหุบเขา อีกทั้งล าธารตัดผ่านในพื้นที่ ท าให้มีองค์ประกอบทาง
ชีวภาพที่เหมาะสมส าหรับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด 
รวมถึงแมลงปอ อีกด้วย และถึงแม้ว่าเส้นทางการส ารวจในครั้งนีจ้ะ
เป็นการส ารวจในเส้นทางเดียว แต่ยังสามารถท าให้พบวงศ์ของ
แมลงปอที่สามารถพบเห็นได้บ่อย ทั้งนี้การศึกษาในครั้งนี้เป็นเชิง
ส ารวจโดยตรง (direct technique) อาจส่งผลต่อการพบเห็นและ
นับจ านวนได้ค่อนข้างยาก อีกทั้งสภาพพื้นที่ที่อาจเอื้อต่อการใช้
ประโยชน์ของแมลงปอ จึงเป็นพบท าให้มีความหลากหลายค่อนข้าง
สูงในครั้งนี้ ในทางตรงกันข้ามการส ารวจความหลากหลายของ
แมลงปอของนักวิจัยที่ผ่านมา อาจก าหนดจุดส ารวจหรือ เส้นทางที่
ส ารวจที่หลากหลายกว่า แต่การศึกษาในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่
มักจะเป็นการน าตัวอ่อนของแมลงปอมาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ 
เพื่อหาความสัมพันธ์ทางชนิดระหว่างตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของ
แมลงปอชนิดนั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นการเจาะจงกลุ่มที่สนใจศึกษา ท าให้
การรายงานถึงชนิดจึงจ ากัดตามไปด้วย อีกทั้งสภาพพื้นที่ศึกษา 
รวมถึงความเฉพาะของชนิดกับถิ่นอาศัยอาจส่งผลให้มีชนิดที่น้อย
กว่าในบางพื้นที่อีกด้วย [11-13] อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้มี
ข้อจ ากัดในด้านของเวลา และด้วยสภาพของพื้นที่ที่เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ จึงมีการห้ามจับแมลงในเขต
พื้นที่ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของการศึกษาในครั้งนี้ หากเป็นไปได้ถ้าได้รับ
การอนุญาตเข้าศึกษาถึงความหลากหลายเพิ่มเติมควรมีระยะเวลา
ในการส ารวจแมลงปอที่ เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมตลอดทั้ง
ฤดูกาลแล้ง และฤดูฝน  
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5. สรุป  
 ผลการส ารวจในครั้งนี้ สรุปได้ว่า พื้นที่ในเขตแก่งบางระจัน 
ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีแนวโน้มที่จะ
พบความหลากชนิดของแมลงปอที่ จะพบได้ เพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ        
หากมีการส ารวจอย่างต่อเนื่องโดยให้ครอบคลุมตลอดทั้งปีหรือ
ตลอดฤดูกาล ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจในครั้งนี้ สามารถใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับกลุ่มคนผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวของแก่ง
บางระจัน และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมภายในแก่งให้เกิด
ความตระหนักถึงประโยชน์ของแมลงปอต่อระบบนิเวศ จนน าไปสู่
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และดูแลจัดการพื้นที่ต่อไป อีกทั้งข้อมูล
เหล่านี้ยังเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ รวมถึง
ประชาชนที่มีความสนใจทั่วไป ที่สามารถน าไปต่อยอดส าหรับ
การศึกษาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอพระขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส าหรับความ
อนุเคราะห์ในการใช้อุปกรณ์ ขอขอบพระคุณกลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่า
ในพื้นที่แก่งบางระจัน ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ให้อนุญาตให้ด าเนินการส ารวจความหลากหลาย
แมลงปอจนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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ตารางท่ี 1 ชนิด จ านวน การปรากฏ และสถานภาพของแมลงปอที่ท าการส ารวจพบในพื้นที่บริเวณแก่งบางระจัน  
ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
หมายเหตุ : + คือ พบ และ – คือ ไม่พบ; Common คือ แมลงปอที่พบได้ทั่วไป 
 
 

ชนิดแมลงปอ 
จ านวนที่
พบ  
ชนิด(ตัว) 

            การปรากฏ  
สถานภาพ 

มกราคม  กุมภาพันธ์     มีนาคม 

วงศ์ Amphipterygidae      
แมลงปอเข็มน้ าตกใหญ่จีน Neurobasis chinensis      16     3(+)     5(+)        8(+) Common 
วงศ์ Chlorocyphidea                                              
แมลงปอเข็มปีกด าธรรมดา Aristocypha 
fenestrella 

 
     9 

 
    2(+) 

 
    4(+) 

 
       3(+)                                  

 
Common 

แมลงปอเข็มน้ าตกสั้นปลายปีกด า Heliocypha 
biforata 

     9     5(+)     2(+)        2(+) Common 

แมลงปอเข็มน้ าตกสั้นจุดฟ้า Heliocypha 
perforate limbata 

    26     6(+)     9(+)      11(+) Common 

แมลงปอเข็มธาราลายเส้น Libellago lineata      19     2(+)     7(+)      10(+) Common 
วงศ์ Coenagrionidea      
แมลงปอเข็มพุ่มผู้ด า Onychargia atrocyana     16     3(+)     6(+)        7(+) Common 
แมลงปอเข็มบ่อหน้าส้ม Pseudagrion rubriceps     10     2(+)     5(+)        3(+) Common 
วงศ์  Euphaeidae      
แมลงปอเข็มน้ าตกสีด า Euphaea masoni      3     0(-)     1(+)        2(+) Common 
วงศ์ Libellulidae      
แมลงปอบ้านผู้ปีกเปื้อนส้ม Brachythemis 
contaminata 

    8     3(+)     2(+)        3(+) Common 

แมลงปอบ้านเข้มปีกใส Indothemis carnatica     11     2(+)     4(+)        5(+) Common 
แมลงปอบ้านใหม่กลม Neurothemis fulvia     33     9(+)     11(+)      13(+) Common 
แมลงปอบ้านเสือแดงเลือดนก Orthetrum chrysis     14     4(+)     5(+)        5(+) Common 
แมลงปอบ้านเสือฟ้าหน้าด า Orthetrum glaucum     15     2(+)     9(+)        4(+) Common 
แมลงปอบ้านเสืออกม่วง Orthetrum pruinosum 
neglectum 

    11     2(+)     5(+)        4(+) Common 

แมลงปอบ้านเสือลายเขียว Orthetrum sabina     12     2(+)     4(+)        6(+) Common 
แมลงปอบ้านไตรมิตรสีชมพู Trithemis aurora     26     7(+)     9(+)      10(+) Common 
แมลงปอบ้านไตรมิตรสีน้ าเงิน Trithemis festive     14     3(+)     5(+)        6(+) Common 
วงศ์ Platycnemididae      
แมลงปอเข็มยาวปลายเด่น Copera marginipes     19     2(+)     6(+)      11(+) Common 
รวม  18(271)   17(59)    18(99)   18(113)  
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ตารางท่ี 2 ค่าดัชนีความหลากชนิดของแมลงปอที่แก่งบางระจัน ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: ค่าดัชนีความหลากหลาย (H’) ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ (J’) และค่าดัชนีความเด่น (D) 
 

 
 
ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาและการส ารวจ ก) ขนาดเส้นส ารวจของแก่งบางระจัน ข) พ้ืนท่ีด้านหน้าบริเวณทางเข้าแก่งบางระจัน ค) พื้นท่ีภายในของ
แก่งบางระจัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่ส ารวจ 
ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 

H’ J’ D 
แก่งบางระจัน ต าบลหนองแมน่า 2.779 0.913 0.932 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างแมลงปอบางชนิดที่ส ารวจพบในเขตพื้นท่ีของแก่งบางระจัน ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก) แมลงปอ
เข็มน้ าตกใหญ่ จีน  Neurobasis chinensis (วงศ์  Amphipterygidae) ข ) แมลงปอเข็มปี กด าธรรมดา Aristocypha fenestrella                          
(วงศ์ Chlorocyphidea) ค) แมลงปอเข็มพุ่มผู้ด า Onychargia atrocyana (วงศ์ Coenagrionidea) ง) แมลงปอเข็มน้ าตกสีด า Euphaea 
masoni (วงศ์ Euphaeidae) จ) แมลงปอบ้านไตรมิตรสชีมพู Trithemis aurora (วงศ์ Libellulidae) ฉ) แมลงปอเข็มยาวปลายเด่น Copera 
marginipes (วงศ์ Platycnemididae) 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดของนกในพ้ืนที่วนเกษตร พื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว และ เกษตรผสมผสาน 
ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ส ารวจนกวิธีการนับโดยตรง 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
ประจ าถิ่น 32 ชนิด นกอพยพ 17 ชนิด และนกประจ าถิ่น อพยพ 2 ชนิด ทั้งนีม้ีการพบนกเด้าดินทุ่งเล็กท่ีเป็นนกชนิดเด่น และนกโพระดกคอสี
ฟ้าที่เป็นนกชนิดหายากอีกด้วย พบว่าดัชนีค่าความหลากหลาย (H') ของนกทั้ง 3 พื้นที่ ค่าเท่ากับ 2.82 (วนเกษตร), 2.72 (เกษตรเชิงเดี่ยว) 
และ 2.55 (เกษตรผสมผสาน) ตามล าดับ และมีค่าความคล้ายคลงึกันระหว่างพ้ืนท่ีทั้ง 3 พื้นที่ มีค่าตั้งแต่ 0.71-0.78 แสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศ
วนเกษตร เกษตรเชิงเดี่ยว เกษตรผสมผสานและเอื้อต่อการเข้ามาอาศัยของนก จึงส่งผลให้ความหลากชนิดของนกทั้ง 3 พื้นที่มีความใกล้เคียง
กัน   
 
ค าส าคัญ: 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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1. บทน า  
 นกเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่สร้างความสมดุลให้กับ
ธรรมชาติ เนื่องจากนกมีสีสันสวยงามและเสียงร้องไพเราะท าให้เกดิ
สุนทรียภาพเมื่อได้พบเจอ นกมีบทบาทส าคัญที่ท าให้ระบบนิเวศมี
ความสมดุล ช่วยผสมเกสรดอกไม้ กระจายเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งเป็น
เหยื่อและผู้ล่าของห่วงโซ่อาหาร [1] 
 พื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะอ าเภอเขาค้อ ประกอบไป
ด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีลักษณะป่าไม้เป็นป่าเต็งรังหรือป่าไม้ผลัด
ใบและป่าสน มีพื้นที่ทางการเกษตรที่ติดเขตชายขอบอุทยานทุ่ง
แสลงหลวง เหมือนกับพื้นที่ต าบลหนองแม่นา เป็นที่ราบสูงมีเนิน
เขา และมีพื้นที่ท าการเกษตรเป็นไร่นา พืชเชิงเดี่ยว ซึ่งพื้นท่ีป่าและ
พื้นที่เกษตรเป็นแหล่งอาศัยของนกหลายชนิดซึ่งมนุษย์ได้มีการเข้า
มาใช้ประโยชน์พื้นที่ ดังกล่าวในด้านต่างๆ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
นกในบริเวณพื้นที่ เนื่องจากพบว่ามีนกบางส่วนจะบินจากทุ่งแสลง
หลวงเข้ามาอาศัยอยู่กินในพื้นที่เกษตร อีกทั้งยังไม่มีการศึกษาเชิง
วิชาการของนกในพ้ืนท่ีเกษตรมาก่อน จึงมีความจ าเป็นในการศึกษา
ความหลากชนิดของนกในพื้นที่ เกษตรกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การอนุรักษ์นกในพ้ืนท่ีนี้ต่อไป  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดของนกใน 
พื้นที่เกษตรกรรม บริเวณชายขอบอุทยานทุ่ง แสลงหลวง ต าบล 
หนองแม่นา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 ส ารวจพ้ืนท่ีในช่วงระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ศึกษาความหลากชนิดของนกใน
พื้นที่เกษตรกรรม ต าบลหนองแม่นา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   
3. วิธีการวิจัย  
 3.1 พ้ืนที่การศึกษาและการส ารวจ   
 ส ารวจความหลากชนิดของนกบริเวณพื้นที่วนเกษตร พื้นที่ 
เกษตรเชิงเดี่ยวและเกษตรผสมผสานในต าบลหนองแม่นา อ าเภอ 
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ท าการส ารวจนกใช้วิธีการนับโดยตรง  
(Direct Count) จ านวน 3 จุด จุดละ 3,130 ตารางเมตร โดย 
ช่วงเวลาในการส ารวจ 06.00 น. ถึง 10.00 น. ใช้เวลาส ารวจจุดละ  
15 นาที พัก 5 นาที และด าเนินการส ารวจนกตั้งแต่เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน ส ารวจ
เดือนละ 2 ครั้ง ต้นเดือนกับปลายเดือน รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ในต าบล
หนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังภาพท่ี 1  
 
 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]     

 3.2.5 ตารางบันทึกการส ารวจภาคสนามภาคสนาม    
 3.2.6 อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
   
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.3.1 ดัชนีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของนก โดยใช้สมการดัชนี Shannon-Weiner index. [6] 
 
                           H’ = -Σ Pi ln Pi                           (1) 
 
เมื่อ H’ = ดัชนีความหลากหลายที่ได้จากดัชนีแชนนอน – ไวเนอร์  
      Pi = สัดส่วนของจ านวนนกในแต่ละชนิดต่อผลรวมของจ านวน
นกท่ีพบทั้งหมด 
 
 3.3.2 ความสม่ าเสมอ (Evenness Index) [7]  
 
                              J’ = H’ / ln N                           (2) 
 
เมื่อ J’ = ค่ามาตรฐานดัชนีความหลากหลาย (Evenness)    
     N = จ านวนชนิดของนกท้ังหมดที่พบในการศึกษา   
 
3.3.3 วิเคราะห์ความคล้ายคลึง (Sorensen similarity index) [8] 
 
                ความคล้ายคลึงกัน (S S)= 2a/(2a+b+c)            (3) 
      
เมื่อ S S = ความคลา้ยคลึงกันของนกในแต่ละพื้นท่ี 
     a = จ านวนชนิดทั้งหมดในพื้นที่ 1 
     b = จ านวนชนิดทั้งหมดในพื้นที่ 2 
     c = จ านวนชนิดที่สามารถพบได้ทั้ง 2 พื้นที่ 
      
 3.3.4 วิเคราะห์ความหนาแน่น (Density index) 
   
 ความหนาแน่น = จ านวนตัวท้ังหมดของนกชนิดนั้น              (4) 
                            พื้นที่ท้ังหมดที่ท าศึกษา 
 
4. ผลการวิจัย 
 การศึกษาความหลากชนิดของนกในพื้นที่ชายขอบอุทยานทุ่ง
แสลงหลวงต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ 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 นดั บ นกตะ ขาบ
(Coraciiformes) 3 วงศ์ 4 ชนิด อันดับนกหัวขวาน (Piciformes) 
กับอันดับนกกระปูด (Cuculiformes) พบ อย่างละ 2 วงศ์ 2 ชนิด 
อันดับนกแอ่น (Apodiformes) 1 วงศ์ 2 ชนิด และอันดับนกพิราบ 
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(Columbiformes) กับอันดับนกขุนแผน (Trogoniformes) อย่าง
ละ 1 วงศ์ 1 ชนิด หากแบ่งตามสถานภาพพบว่า นกประจ าถิ่น 32 
ชนิด นกอพยพ 17 ชนิด และนกประจ าถิ่นอพยพ 2 ชนิด ดังตาราง
ที่ 1  
 เมื่อน าชนิดและจ านวนตัวมาค านวณค่าดัชนีต่างๆ ได้แก่ ดัชนี
ค่าความหลากชนิด (H') และดัชนีค่าความสม่ าเสมอ (J') พบว่าพ้ืนท่ี
ที่มีค่าความหลากชนิดและค่าความสม่ าเสมอของนกสูงที่สุด คือ 
พื้นที่วนเกษตร รองลงมา ได้แก่ พื้นที่เกษตรผสมผสาน และพื้นที่
เกษตรเชิงเดี่ยว มีค่าความหลากชนิดเท่ากับ 2.82, 2.72 และ 2.55 
ซึ่งค่าความสม่ าเสมอเท่ากับ 0.54, 0.50 และ 0.49 ตามล าดับ ดัง
ตารางที่ 2   
 เมื่อพิจารณาข้อมูลทั้ง 3 พื้นที่  โดยเปรียบเทียบค่าความ
คล้ายคลึงกันระหว่างพื้นที่ทั้ง 3 มีค่าตั้งแต่ 0.71-0.78 โดยพบว่า
พื้นที่วนเกษตรกับพื้นที่เกษตรผสมผสาน มีความคล้ายคลึงของนก
มากที่สุด (0.78) รองลงมาได้แก่ พื้นที่เกษตรผสมผสานกับพื้นที่
เกษตรเชิงเดี่ ยว (0.76) และพื้ นที่ วน เกษตรกับพื้ นที่ เกษตร
ผสมผสาน (0.71) ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 
  วิเคราะห์ค่าความหนาแน่น การเปรียบเทียบค่าความหนาแน่น
ของนกทั้ง 3 พื้นที่ พบว่า ค่าความหนาแน่นของนกในพื้นที่เกษตร
ผสมผสานมีค่ามากกว่าพื้นที่วนเกษตร และพื้นท่ีเกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่ง
มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 2.09 ตัว/10,000 ตารางเมตร 1.83 
ตั ว/10,000 ตารางเมตร และ 1.73 ตั ว/10,000 ตารางเมตร 
ตามล าดับ  
 

5. อภิปรายผล 
 ความหลากชนิดของนกบริเวณพื้นที่วนเกษตร พื้นที่เกษตร
เชิงเดี่ยวและเกษตรผสมผสานในต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มส ารวจตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 โดยศึกษาเฉพาะนกในพื้นที่วนเกษตร 
เกษตรผสมผสาน และเกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่งเหมาะเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัย แหล่งหาอาหารของนกหลายชนิด จากการศึกษาพบนก 8 
อันดับ 30 วงศ์ 50 ชนิด รวมทั้งสิ้น 564 ตัว อันดับที่พบมากที่สุด 
คือ อันดับนกจับคอน (Passeriformes) เนื่องจากนกในอันดับนี้มี
จ านวนชนิดมากที่สุดในชนิดของนกที่มีการส ารวจในประเทศไทย 
และส่วนใหญ่จะเป็นนกประจ าถิ่น ซึ่งจะหากินแมลง สัตว์ขนาดเล็ก
และเมล็ดพืช [4] 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของค่าความคล้ายคลึง (Similarity) 
พบว่าพื้นที่ทั้ง 3 พื้นที่นั้นมีค่าความคล้ายคลึงค่อนข้างใกล้เคียงกัน
อยู่ในระดับที่มาก จึงแสดงให้เห็นว่ามีองค์ประกอบของสังคมนก 
(Community) ทั้ง 3 พื้นที่มีความคล้ายคลึงกัน และจะเห็นได้ว่า
นกมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่เหมือนกัน แต่หากมีความแตกต่างใน
ด้านสัดส่วนของประชากรนกแต่ละชนิดในพื้นที่ โดยดูค่าแนวโน้ม
จากค่าดัชนีความหลากหลายและความสม่ าเสมอ ท าให้พบว่ามีค่า
ความหลากหลาย (H') มีค่าเท่ากับ 2.82 ซึ่งบ่งบอกถึงความหลาก
ชนิดของนกอยู่ในระดับปานกลาง (1 < H' ≤ 3) [6] และค่าความ

สม่ าเสมอ (J') มีค่าเท่ากับ 0.49 ซึ่งแสดงถึงความซับซ้อนทางสังคม
ของนกในพ้ืนท่ีอยู่ในระดับที่น้อยหรือไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นัก (0.00 < 
J' ≤ 0.50) [7] ในบริเวณพื้นที่วนเกษตร ที่มีแนวโน้มสูงกว่าพื้นที่
เกษตรผสมผสานและพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว จะแสดงให้เห็นว่านกมี
การกระจายตัวในพื้นที่ค่อนข้างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่าน 
Nakwa [5] ได้ศึกษาถึงความหลากหลายทางชีวภาพของนกที่
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า นกมักจะ
เลือกพื้นที่อาศัยที่มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสม ในการเข้าไป
ใช้ประโยชน์ของนกชนิดนั้น ๆ โดยลักษณะการเลือกพื้นที่อาศัยนี้
ยังสอดคล้องกับรายงานของ วีรยุทธ์ เลาหะจินดา [3] อีกด้วย จาก
ค่าความหนาแน่น พบว่า พื้นที่เกษตรผสมผสานมีความหนาแน่น
ของนกมากที่สุด อาจเนื่องจากบริเวณพื้นที่เกษตรผสมผสานเป็น
พื้นที่เปิดโล่ง และมีต้นไม้ขนาดเล็กหรือพืชพรรณหลายชนิด เป็น
แหล่งที่เหมาะสมกับการหากินของนกที่อยู่รวมฝูง จึงท าให้พบนก
ที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ถึง 4 ชนิด คือ นกเด้าดินทุ่งเล็ก นก
เอี้ยงหงอน นกแซงแซวหางปลา และนกแอ่นบ้าน รองลงมาคือ
พื้นที่วนเกษตรซึ่งเป็นลักษณะการปลูกพืชเกษตรแซมในพื้นที่ป่า
ธรรมชาติ โดยมักมีต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาปกคลุมและมีความชุ่มช้ืน
สูง เป็นผลท าให้มีนกเข้ามาใช้ประโยชน์มากกว่าพื้นที่ เกษตร
เชิงเดี่ยวทีเ่ป็นการปลูกพืชเพียงชนิดเดียวเท่านั้น  
 
6. สรุป 
 จากการส ารวจความหลากชนิดของนกในพื้นที่ เกษตรกรรม 
ต าบลหนองแม่นา จังหวัดเพชรบูรณ์ พบนกเข้ามาอาศัยอยู่เป็น
จ านวนมาก นกที่พบส่วนใหญ่ เป็นนกประจ าถิ่นที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
มีทั้ งพืชอาหารและสิ่ งมี ชีวิตขนาดเล็ก ท าให้ระบบนิเวศทาง
เกษตรกรรมเป็นระบบนิเวศที่มีความส าคัญต่อสัตว์หลายชนิด
โดยเฉพาะนก ดังนั้นการตระหนักและเห็นความส าคัญของสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศเกษตรกรรมเป็นเรื่องที่ส าคัญ งานวิจัยในครั้งนี้อาจมี
ส่วนช่วยให้เกิดองค์ประกอบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์นก สร้าง
จิตส านึกและปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนกในพื้นที่ 
เนื่องจากมนุษย์และนกต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่พึ่งพา
กัน หากส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไปย่อมส่งผลต่อส่วนที่เหลืออยู่
อย่างแน่นอน 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการ
ส ารวจนก และขอขอบคุณพื้นที่ที่ใช้ศึกษาในต าบลหนองแม่นา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่อนุญาตให้ลงพื้นที่ส ารวจความหลากชนิดของ
นกในครั้งนี้จนส าเร็จได้ด้วยดี คณะผู้วิจัยจึงกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
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ตารางที่ 1 วงศ์ ชนิด การปรากฏ และสถานะภาพของนกท่ีท าการส ารวจพบในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม อ าเภอหนองแม่นา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

วงศ์/ชนิด ช่ือวิทยาศาสตร ์ จ านวน
(ตัว) 

การปรากฏ สถานะภาพ 

วนเกษตร ผสมผสาน เชิงเดี่ยว 
วงศ์ Muscicapidae       
นกจับแมลงสีคล้ า Muscicapa sibirica 3 + - - W 
นกจับแมลงคอสีน้ าตาลแดง Muscicapa latirastris 1 + - - RW 
นกจับแมลงคอแดง Ficedula albicilla 7 + + - W 
นกจับแมลงสีน้ าตาลท้องลาย Muscicapa williamsoni 5 + - - R 
นกกางเขนบ้าน Copsychus saularis 19 + + + R 
นกกางเขนดง Copsychus malabaricus 15 + - - R 
นกจับแมลงอกสสี้ม Ficedula dumetoria 1 + - - R 
นกยอดหญ้าหัวด า Saxicola maurus 3 - + - W 
วงศ์ Campephagidae       
นกพญาไฟสีกุหลาบ Pericrocotus roseus 5 + - - W 
นกพญาไฟตะโพกสีน้ าตาล  Pericrocotus cantonensis 2 + - - W 
วงศ์ Pycnotidae       
นกปรอดเหลืองหัวจุก   Pycnonotus flaviventris 11 + + + R 
นกปรอดหัวเขม่า Pycnonotus aurigaster 26 + + - R 
นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ Alophoixus pallidus 1 + - - R 
นกปรอดสวน Pycnonotus blanfordi 2 - + + R 
วงศ์ Aegithinidae       
นกขมิ้นน้อยธรรมดา Aegithina tiphia 5 + - - R 
วงศ์ Motacillidae       
นกเด้าดินทุ่งเล็ก Anthus rufulus 141 + + + R 
วงศ์ Passeridae       
นกกระจอกบ้าน Passer montanus 6 + + - R 
วงศ์ Cettiidae       
นกกระจ้อยใหญ ่ Cettia major 1 + - - W 
วงศ์ Acrocephalidae       
นกพงคิ้วด า   Acrocephalus bistrigiceps 2 + - - W 
วงศ์ Corvidae       
นกอีกา  Corvus macrorhynchos 10 + + + R 
วงศ์ Cisticolidae       
นกกระจิบธรรมดา Orthotomus sutorius 11 + + - R 
วงศ์ Hirundinidae       
นกนางแอ่นตะโพกแดง Cecropis daurica 14 - + + W 
วงศ์ Sturnidae       
นกเอี้ยงหงอน  Acridotheres grardis 18 - + + R 
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ตารางท่ี 1 วงศ์ ชนิด การปรากฏ และสถานะภาพของนกท่ีท าการส ารวจพบในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม อ าเภอหนองแม่นา จังหวัดเพชรบูรณ์ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงศ์/ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร์ จ านวน  
(ตัว) 

การปรากฏ สถานะภาพ 

วนเกษตร ผสมผสาน เชิงเดี่ยว 
วงศ์ Irenidae       
นกเขียวคราม  Irena puella 3 - - + W 
วงศ์ Nectariniidae       
นกปลีกล้วยเล็ก  Arachnothera longirostra 2 - - + R 
วงศ์ Pellorneidae       
นกจาบดินอกลาย Pellrneum ruficeps 1 - - + R 
วงศ์ Rhipiduridae       
นกอีแพรดแถบอกด า  Rhipidura jivanica 5 + - - R 
วงศ์ Phylloscopidae       
นกกระจิ๊ดธรรมดา Phylloscopus inornatus 1 + - - W 
นกกระจิ๊ดสีคล้ า Phylloscopus fuscatus 6 + - - W 
วงศ์ Dicruridae       
นกแซงแซวหางปลา Dicrurus macrocercus 58 + + + R 
นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ Dicrurus paradiseus 1 + - - R 
นกแซงแซวสีเทา Dicrurus leucaphaeus 5 + + + RW 
วงศ์ Sturmidae       
นกขุนทอง Grocula religiosa 35 + + + R 
นกก้ิงโครงคอด า Gracupica nigricollis 4 + - + R 
วงศ์ Alcedinidae       
นกกระเต็นน้อยธรรมดา Dendrocygna javanica 1 - - + W 
วงศ์ Coraciidae       
นกตะขาบทุ่ง Coracias benghalensis 3 - - + R 
วงศ์ Bucerotidae       
นกแก๊ก Anthracoceros allarostns 19 + + + R 
นกกก Buceros bicornis 2 - + - R 
วงศ์ Ardeidae       
นกยางโทนใหญ่ Ardea alba 22 + + + W 
นกยางกรอกพันธุ์จีน Ardeola bacchus 12 + + + R 
วงศ์ Ciconiidae       
นกปากห่าง Anastomus oscitans 10 - + + W 
นกกระสาขาว Ciconia ciconia 2 - + + W 
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ตารางที่ 1 วงศ์ ชนิด การปรากฏ และสถานะภาพของนกท่ีท าการส ารวจพบในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม อ าเภอหนองแม่นา จังหวัดเพชรบูรณ์ (ต่อ) 
 

 

**หมายเหตุ: + คือ พบ และ – คือ ไม่พบ; R (resident) = นกประจ าถิ่น W (winter visitor) = นกอพยพ  RW (resident winter visitor) = 
นกประจ าถิ่นอพยพ 
 

ตารางที่ 2 ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงที่พบในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมด้วยวิธีการต่างๆ 
 

 พื้นที่วนเกษตร พื้นที่เกษตรผสมผสาน พื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว 
ค่าความหลากชนิด (H') 2.82 2.72 2.55 
ค่าความสม่ าเสมอ (J') 0.54 0.50 0.49 
ค่าความคลา้ยคลึง (similarity index)  
พื้นที่วนเกษตรกับพื้นที่เกษตรผสมผสาน เท่ากับ 0.78       
พื้นที่เกษตรผสมผสานกับพ้ืนท่ีเกษตรเชิงเดี่ยว เท่ากับ 0.76 
พื้นที่วนเกษตรกับพื้นที่เกษตรผสมผสาน เท่ากบั 0.71 

 

วงศ์/ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร์ จ านวน  
(ตัว) 

การปรากฏ สถานะภาพ 

วนเกษตร ผสมผสาน เชิงเดี่ยว 
วงศ์ Megalaimidae       
นกโพระดกคอสีฟ้า  Megalaima asiatica 1 + - - R 
วงศ์ Picidae       
นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ Picus vittatus 1 - - + R 
วงศ์ Cuculidae       
นกบ้ังรอกใหญ่ Phaenicophaeus tristis 1 + - - R 
นกกระปูดใหญ่ Centropus sinensis 5 - + + R 
วงศ์ Apodidae       
นกแอ่นบ้าน Apus nipalensis 25 - + + R 
นกแอ่นตะโพกขาวหาแฉก Apus pacificus 10 - + + W 
วงศ์ Trogonidae       
นกขุนแผนอกสีสม้   Harpactes oreskios   10 + - - R 

รวม 564 33 25 26  
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ภาพที่ 1 จุดส ารวจความหลากชนิดของนกบริเวณพื้นท่ีวนเกษตร พื้นท่ีเกษตรเชิงเดี่ยวและเกษตรผสมผสานใน  ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ก) พ้ืนท่ีวนเกษตร 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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บทคัดย่อ 
สาโทเป็นผลิตภัณฑ์จากการหมักข้าวเหนียวนึ่งสุกผสมด้วยลูกแป้งหมัก เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีรสชาติหวานหอมแตกต่างกันไป

ตามชนิดของข้าวทีแ่ละวัตถุดิบที่น ามาผสม งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สาโทท่ีเสริมคุณคา่ทางโภชนาการและกลิ่นจากแตงไทย 
และศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สาโท 3 สูตร ตามอัตราส่วนข้าวเหนียวขาวต่อแตงไทยที่แตกต่างกันดังนี้ 80:20, 70:30 และ 50:50 โดยท า
การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ ปริมาณแอลกอฮอล์ ปริมาณกรดทั้งหมด ค่าความเป็นกรดด่าง  และท าการทดสอบทางด้าน
ประสาทสัมผัส กลิ่น สี รสชาติ ของผู้บริโภคที่มีต่อสาโททั้ง 3 สูตร จ านวน 3 ซ้ า ผลการทดลองพบว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รอบมีปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้อยู่ในช่วง 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 มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าและปริมาณแอลกอฮอล์สูง
ที่สุด ผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภคพบว่า ผลิตภัณฑ์จากการหมักทั้ง 3 ครั้ง ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสาโทสูตรที่มี
อัตราส่วนข้าวเหนียวขาวต่อแตงไทย 80:20 มากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: 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. บทน า 
 สาโทเป็นผลิตภัณฑ์จากการหมักข้าวเหนียวนึ่งสุกผสม
ด้วยลูกแป้งหมัก ซึ่งการเจริญเติบโตของเช้ือราในลูกแป้งจะเปลี่ยน
แป้งในข้าวให้เป็นน้ าตาล หลังจากนั้นเติมน้ าลงไปให้เกิดการหมัก
น้ าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ โดยก าหนดให้มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 
15 ดีกรี (ร้อยละโดยปริมาตร) [1] สาโทไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน 
นิยมผลิตตามงานบุญ งานเลี้ยงต่างๆ ในชุมชน  สาโทมีรสชาติที่
แตกต่างกันออกไปตามชนิดของข้าวและวัตถุดิบที่น ามาผสม จาก
การศึกษาการผลิตสาโทจากพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองชนิดต่างๆ พบว่าสาโท
ที่ผลิตจากข้าวเหนียวส่วนมากจะมีระดับคะแนนความพึงพอใจใน
แต่ละด้านมากกว่าสาโทที่ผลติจากข้าวจ้าว [2] และเพื่อเป็นการเพิม่
ความหลากหลายและทางเลือกรวมถึงเสริมคุณค่าทางโภชนาการได้
มีการศึกษาการผลิตสาโทจากวัตถุดิบอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ข้าวเพียงอย่าง
เดียว อย่างเช่น การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างข้าวเหนียว
ต่อกล้วยไข่ในการหมักสาโท [3] การศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคต่อสาโทท่ีหมักจากข้าวเหนียวผสมข้าวโพดข้าวเหนียว และ
สาโทที่หมักจากข้าวเหนียวผสมลูกเดือย [4]  การศึกษาสาโทที่ผลิต
จากข้าวเหนียวลืมผัวและกล้วยน้ าว้าดิบ [5] และการศึกษาสาโทที่
ผลิตจากถั่วเขียวเลาะเปลือกและถั่วเหลือง [6]   
 แตงไทยเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทุกภาคทั่วประเทศไทย
ในเนื้อผลแก่จะมีวิตามินสูงมาก ช่นวิตามินเอ วิตามินซี วิตามินบี 1 
รวมทั้งคาร์โบไฮเดรต ธาตุฟอสฟอรัสและ แคลเซียม มีสรรพคุณใน
ด้านการรักษาโรค เช่น ช่วยแก้เลือดก าเดาไหล แก้โรคดีซ่าน ขับ
ปัสสาวะ แก้อาการไอ เป็นต้น [7] แตงไทยที่สุกแล้วนั้นมีกลิ่นหอม
มักจะน ามารับประทานกับกะทิเป็นของหวาน นอกจากนั้นยังนิยม
น ามาปั่นเป็นน้ าแตงไทยเพื่อให้ใช้ในการบริโภค [8] นอกจากนี้ยังมี
การน าน้ าแตงไทยมาผลิตเป็นไวน์ [9] และพบว่ามีสารที่ เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นสารฟีนอลและกรดอะมิโนที่จ าเป็น 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าเนื้อแตงไทยที่สุกแล้ว
มาผสมกับข้าวเหนียวขาวเพื่อผลิตสาโทเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สาโท
ชนิดใหม่ที่มีคุณภาพดี เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้กับข้าวเหนียวขาวและแตงไทย 
 
2.ขอบเขตงานวิจัย 

ศึกษากระบวนการผลิตสาโทจากข้าวเหนียวขาวผสม
แตงไทยที่อัตราส่วนแตกต่างกัน 3 สูตร และเปรียบเทียบปริมาณ
ของแข็งละลายน้ า ปริมาณแอลกอฮอล์ และปริมาณกรดทั้งหมด 
รวมถึงทดสอบความพึงพอใจด้าน กลิ่น สี รสชาติ และการยอมรับ
โดยรวม ของผู้บริโภค 
 
3. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 3.1 การหมักสาโท 
 ท าการผลิตสาโทโดยการหมักข้าวเหนียวขาวร่วมกับแตงไทย
ในอัตราส่วนตา่งๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 อัตราส่วนระหว่างขา้วเหนียวขาวกับแตงไทยที่ใช้ในการผลิต
สาโท 
สูตรที ่ วัตถุดิบ 
   1 
   2 
   3 

ข้าวเหนียวขาวต่อแตงไทย 80 : 20 
ข้าวเหนียวขาวต่อแตงไทย 70 : 30 
ข้าวเหนียวขาวต่อแตงไทย 50 : 50 

  
3.2 การเตรียมวัตถุดิบก่อนการหมัก 
การเตรียมข้าว 
น าข้าวเหนียวลืมผัวไปล้างน้ าสะอาดเพื่อก าจัดกากข้าว

และสิ่งสกปรกที่ติดมากจากข้าว จากนั้นแช่ในน้ าสะอาดเพื่อให้
เมล็ดข้าวนิ่มและอิ่มตัวเป็นเวลาประมาณ 12 ช่ัวโมง จากนั้นน าข้าว
ที่แช่ไว้ล้างน้ าสะอาดอีก 1-2 ครั้ง น าไปนึ่งให้สุกเป็นเวลา 30 นาที 
น าข้าวที่น่ึงสุกแล้วไปล้างเอายางออกให้มดจนข้าวไม่ติดกัน จากนั้น
ผึ่งให้ข้าวสะเด็ดน้ าประมาณ 5 นาที 

การเตรียมแตงไทย 
น าแตงไทยสุกมาปลอกเปลือกและน าเนื้อแตงไทยมาหั่น

เป็นช้ินเล็กๆ   
3.3 วิธีการหมัก 

 สาโทที่ผลิตในการทดลองนี้แบ่งออกเป็น 3 สูตร ดังแสดง
ในตารางที่ 1 โดยใช้วัตถุดิบรวมกันให้มีน้ าหนักเริ่งต้น 1 กิโลกรัม 

น าลูกแป้งไปบดให้ละเอียด โดยช่ังให้ได้  1 กรัม ต่อ
ส่วนผสม 1  กิโลกรัม น าส่วนผสมที่เตรียมไว้มาคลุกผสมกับลูก
แป้งที่บดละเอียดให้ทั่วและพรมน้ าเล็กน้อยระหว่างคลุก จากนั้น
บรรจุลงในโอ่งดินเผาขนาด 6 ลิตร ที่ผ่านการลวกฆ่าเช้ือด้วยน้ า
ร้อน ปิดด้วยผ้าขาวบาง 4 ช้ันมัดด้วยเชือกให้แน่น ตั้งบ่มทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นท าการเติมน้ าที่ต้มฆ่าเชื้อแล้ว
โดยใช้น้ า 0.5 ลิตร และตั้งบ่มต่อไปท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน 
เมื่อครบก าหนดท าการกรองสาโทที่ได้  และน าไปวิเคราะห์หา
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้, ปริมาณแอลกอฮอล์ และปริมาณ
กรดทั้งหมด และทดสอบทางประสาทสัมผัส กลิ่น สี รสชาติ และ
การยอมรับโดยรวม โดยท าการทดลองสามซ้ า จากนั้นน าสาโทที่
ผ่านการกรองแล้วเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟด์ (KMS) 200 
มิลลิกรัมต่อลิตรและบรรจุขวด [10] 
 3.4 การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายน  าได้  
ปริมาณแอลกอฮอล์ และปริมาณกรดทั งหมด 

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 ค่าที่อ่านได้มีหน่วยเป็นองศาบริกซ์  (oBrix) 
วิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮฮล์โดยใช้เครื่อง Equlliometer ค่าที่
อ่านได้มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ และวิเคราะห์ปริมาณกรดทั้งหมด
โดยใช้วิธีการไตเตรทด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 โมลาร์ และ
ค านวณปริมาณกรดทั้งหมดจากสูตร  
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%กรดทั้งหมด = 90 x ปริมาตร NaOH ที่ใช้ x ความเข้มข้นของ 

NaOH x 100 
1,000 x ปริมาตรของตัวอย่างที่ใช้ 

 
3.5 การทดสอบทางประสาทสมัผัสและการยอมรับ

โดยรวมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สาโท 
น าผลิตภัณฑ์สาโท 3 สูตรที่ได้จากการทดลอง มา

ทดสอบทางประสาทสัมผัส กลิ่น สี รสชาติ และการยอมรับ
โดยรวมของผู้บริโภค โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยมีการ
ท าแบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสซึ่งก าหนดตั้งแต่ระดับ
คะแนน 1-9 และน าข้อมูลที่ ได้มาวิ เคราะห์ทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS version 23 ที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอร์เซ็นต์ (P0.05)   
 
4. ผลการทดลอง 

จากการศึกษากระบวนการหมักสาโททั้ง 3 สูตร ดัง
แสดงในตารางที่ 1 ซึ่งท าการทดลอง 3 รอบโดยใช้ข้าวจากชุดการ
เก็บเกี่ยวเดียวกัน ส่วนผสม ปัจจัยแวดล้อม และระยะเวลาในการ
หมักเหมือนกัน ได้ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 2 และตาราง
ที่ 3 
ตารางที่ 2 ผลการวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้และปริมาณ
แอลกอฮอล์ ของผลิตภัณฑ์สาโทที่ได้จากการท าการทดลองทั้ง 3 รอบ 

 
ตารางที่ 3 ผลการวัดปริมาณกรดทั้งหมดและค่า pH ของผลิตภัณฑ์
สาโทที่ได้จากการท าการทดลองทั้ง 3 รอบ 

จากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ผลการทดลองทั้งสามรอบ
พบว่าผลิตภัณฑ์สาโทในรอบที่ 1 มีปริมาณน้ าตาลอยู่ในช่วง 10-
14.9 o Brix มีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ ในช่วง 9.2-10.5% มีค่า

ปริมาณกรดทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.89-1.08% และมีค่า pH อยู่ในช่วง 
3.87-3.94 ส่วนผลิตภัณฑ์รอบที่ 2 มีปริมาณน้ าตาลอยู่ในช่วง 6.4-
16.9 o Brix มีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ ในช่วง 8.3-10.9% มีค่า
ปริมาณกรดทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.75-0.91% และมีค่า pH อยู่ในช่วง 
3.66-3.82 และผลิตภัณฑ์รอบที่ 3 มีปริมาณน้ าตาลอยู่ในช่วง 6.4-
13.8oBrix มีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ในช่วง 8.3-10.6% มีค่าปริมาณ
กรดทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.87-1.02% และมีค่า pH อยู่ในช่วง 3.68-
3.87 และยังพบว่าผลิตภัณฑ์ในสูตรเดียวกันที่ได้จากการทดลองทั้ง
สามรอบมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ ปริมาณแอลกอฮอล์ และ
ปริมาณกรดทั้งหมดใกล้เคียงกันและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกัน  

จากผลการทดลองพบว่าอัตราส่วนระหว่างปริมาณข้าว
เหนียวขาวกับปริมาณแตงไทยมีผลต่อปริมาณของแข็งที่ละลายได้ 
(ºBrix) และปริมาณแอลกอฮอล์ (%) ในสาโท เมื่อพิจารณาปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ าได้พบว่าสาโทที่หมักด้วยอัตราส่วนปริมาณข้าว
เหนียวขาวต่อปริมาณแตงไทย 80:20 (สูตรที่ 1) มีปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน้ าได้สูงที่สุดเนื่องจากมีปริมาณข้าวเหนียวที่สูงกว่าสูตรอื่น
ท าให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ าตาลได้มากกว่า และ
ปริมาณแอลกอฮอล์ในสาโทสูตรที่ 1 ก็มีสูงมากกว่าสูตรอื่นด้วย
เช่นกัน ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ของสาโทเกิดขึ้นเนื่องมาจาก
ผลของจุลินทรีย์ในลูกแป้งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแป้งในเมล็ด
ข้าวให้เป็นน้ าตาลคือ Aspergillus spp. และ Rhizopus spp. [11] 
จากนั้นปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้จะลดลงเมื่อระยะเวลาในการ
หมักเพิ่มขึ้นเนื่องจากจุลินทรีย์ Saccharomyces cerevisiae ใน
ลูกแป้งท าการเปลี่ยนน้ าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์โดยใช้เอนไซม์  
zymase ในการเปลี่ยนน้ าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ [12] เนื่องจาก
คาร์โบไฮเดรตที่มีในแตงไทยมีลักษณะเป็นเส้นใยอาหารซึ่งทนต่อ
การย่อยด้วยไซม์ และพบว่าเมื่อน าไปย่อยด้วย เอนไซม์ α -
amylase จาก Aspergillus oryzae ให้ปริมาณกลูโคสที่ต่ ามาก 
[13] ดังนั้นสาโทสูตรที่มีอัตราส่วนของแตงไทยมากจะท าให้อัตรา
การนเปลี่ยนแป้งเป็นน้ าตาลของเช้ือราเกิดขึ้นได้น้อยลงจึงท าให้มี
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าน้อยรวมถึงมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่
ลดลงตามไปด้วย  

ผลิตภัณฑ์สาโททั้ งสามรอบมีปริมาณแอลกอฮอล์
สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสาโท คือมีปริมาณ
แอลกอฮอล์อยู่ในช่วง 5-15ดีกรี [1] และมีค่า pH อยู่ในช่วงที่
เหมาะสมต่อการเจริญของยีสต์คืออยู่ในช่วง 3.5-3.9 ซึ่งหากมีค่า 
pH สูงมากอาจเกิดการปนเปื้อนของแบคทีเรียและท าให้รสชาติ
ของสาโทเปลี่ยนแปลงไป [14] ผลิตภัณฑ์มีปริมาณกรดที่เกิด
ขึ้นอยู่ในช่วง 0.858-1.022% ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากจุลิทรีย์ในลูกแป้ง
ใช้น้ าตาลแล้วสร้างกรดออกมาและเกิดจากการเจริญของยีสต์ซึ่ง
จะสร้างแอลกอฮอล์และมีผลพลอยได้ออกมาเป็นกรดต่างๆ [15] 

สาโท 
สูตร 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 ค่าเฉลี่ย 
oBrix (%) 

Alcohol 
oBrix (%) 

Alcohol 
oBrix (%) 

Alcohol 
oBrix (%) 

Alcohol 

1 14.9 10.5 16.9 10.9 13.8 10.6 15.2±
1.28 

10.7± 
0.16 

2 11.2 10 12.8 9.1 12 9.2 12± 
0.65 

9.4± 
0.4 

3 10 9.2 6.4 8.3 6.4 8.3 7.6± 
1.69 

8.6± 
0.42 

สาโท 
สูตร 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 ค่าเฉลี่ย 
pH (%) 

Total 
acidity 

pH (%) 
Total 
acidity 

pH (%) 
Total 
acidity 

pH (%) 
Total 
acidity 

1 3.87 1.023 3.75 0.911 3.87 0.872 3.83±
0.05 

0.935± 
0.06 

2 3.86 1.083 3.66 0.956 3.68 1.029 3.56±
0.28 

1.022±
0.05 

3 3.94 0.899 3.82 0.751 3.83 0.926 3.86±
0.05 

0.858±
0.07 
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การทดสอบทางประสาทสัมผัส กลิ่น สี รสชาติและการ

ยอมรับโดยรวมของผู้บริโภคกลุม่ตัวอย่างจ านวน 30 คน ทีม่ีความ
พึงพอใจต่อผลิตภณัฑส์าโททั้ง 3 สูตร ไดผ้ลการทดลองดังแสดงใน
ตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลทดสอบทางประสาทสมัผัส กลิ่น สี รสชาติ และการ
ยอมรับโดยรวม ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สาโท 
สาโท 
สูตร 

      ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินทางประสาทสัมผัส 
      สี     กลิ่น    รสชาต ิ การยอมรับ 

  โดยรวม 
  1 7.10±1,241a 6.93±1.596a 6.53±1.697a 7.13±0.937a 

  2 6.60±0.894a,b 6.43±2.176a,b 4.93±1.741b 6.10±1.322b 

  3 6.47±4.008b 5.70±1.822b 4.03±1.691c 5.72±1.015c 
a,b,c ตัวเลขที่มีอักษรก ากับแตกต่างกันจากแถวแนวตั้งเดียวกันแสดงถึง
ข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) 
 

จากผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส สี กลิ่น 
รสชาติ และการยอมรับโดยรวมของผู้บริโภคที่มีต่อผลติภณัฑส์าโท 
ทั้ง 3 สูตร พบว่าการทดสอบประสาทสัมผัสทางด้านสี กลิ่น 
รสชาติ  และการยอมรับโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  (P0.05) โดยสูตรที่ ได้คะแนนทางด้าน
ประสาทสัมผัสทุกด้านสูงที่สุดคือผลิตภัณฑ์สาโทสูตรที่ 1 ที่มี
อัตราส่วนของขาวเหนียวขาวต่อแตงไทย 80:20 โดยได้คะแนนอยู่
ในระดับความชอบปานกลาง การที่สาโทสูตรที่ 1 ได้รับคะแนน
ความพึงพอใจของผู้บริโภคสูงกว่าสูตรอื่นๆ อาจเนื่องมาจากเป็น
สูตรที่มีข้าวเหนียวขาวในอัตราส่วนที่สูงท าให้เกิดกระบวนการ
เปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ าตาลได้มากกว่าท าให้มีรสชาติหวานประกอบ
กับกลิ่นที่ได้จากแตงไทยไม่แรงมากจนเกินไป  รวมถึงปริมาณ
แอลกอฮอล์ที่อยู่ในระดับเหมาะสมท าให้ได้สาโทที่ดื่มง่าย ส่วน
สาโทสูตรที่มีอัตราส่วนของแตงไทยที่มากขึ้นจะมีอัตราการเปลี่ยน
แป้งเป็นน้ าตาลที่น้อยกว่าประกอบกับการเปิดภาชนะเพื่อเก็บ
ตัวอย่างไปวิเคราะห์ในระหว่างช่วงเวลาหมักโดยไม่ระมัดระวัง
อย่างเพียงพอท าให้มีอากาศผ่านเข้าไปในภาชนะที่ใช้หมักส่งผลให้
ยีสต์เปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้เป็นกรดอะซีติกท าให้สาโทที่ได้มีรส
เปรี้ยว [14] เนื่องจากแตงไทยเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นและรสชาติ
เฉพาะตัวท าให้ผลิตภัณฑ์สาโทที่ได้ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค
ดังเห็นได้จากผลิตภัณฑ์สาโทสูตรที่ 3 ซึ่งมีอัตราส่วนข้าวเหนียว
ขาวต่อแตงไทย 50:50 มีคะแนนความชอบในด้านกลิ่นรสชาติและ
การยอมรับโดยรวมต่ าที่สุด 

 
5. สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษากระบวนการหมักสาโททั้ง 3 สูตร ซึ่งมี
อัตราส่วนข้าวเหนียวขาวต่อแตงไทยที่แตกต่างกันดังนี้  80:20, 
70:30 และ 50:50 ท าการทดลอง 3 รอบโดยใช้ส่วนผสม ปัจจัย

แวดล้อม และระยะเวลาในการหมักเหมือนกัน พบว่าอัตราส่วนที่
แตกต่างกันของข้าวเหนียวขาวต่อแตงไทยมีผลต่อปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน้ าได้ ปริมาณแอลกอฮอล์ ปริมาณกรดทั้งหมด และค่า 
pH ที่ แตกต่ า งกัน  ซึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์ที่ ไ ด้ ทั้ ง  3 รอบมีปริ มาณ
แอลกอฮอล์และน้ าตาลใกล้เคียงและเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือ
สาโทสูตรที่ 1 ที่มีอัตราส่วนข้าวเหนียวขาวต่อแตงไทย 80:20 มี
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้และปริมาณแอลกอฮอล์สูงที่สุด ผล
การทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่าแตงไทยสามารถใช้เป็นวัตถุดิบร่วม
ในการผลิตสาโทได้ จากการทดสอบทางประสารทสัมผัส กลิ่น สี 
รสชาติ และการยอมรับโดยรวมของผู้บริโภคพบว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 
สูตร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในการทดสอบ
ประสาทสัมผัสทางด้านรสชาติและการยอมรับโดยรวม  โดย
ผู้บริโภคมีความชอบสาโทที่มีอัตราส่วนข้าวเหนียวขาวต่อแตงไทย 
80:20 สูงที่สุดในระดับความชอบปานกลาง จากการน าแตงไทยซึ่ง
เป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณมากมายมาผสมกับข้าวเหนียวขาวท าให้ได้
สาโทที่เป็นทางเลือกและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค แต่
เนื่องจากแตงไทยมีกลิ่นและรสชาติที่เฉพาะตัวจึงอาจส่งผลต่อ
ประสาทสัมผัสและการยอมรับโดยรวมของผู้บริโภค 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการวิคราะห์ทางด้านสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ของ
แตงไทยในผลิตภัณฑ์สาโทที่ได้เพื่อช้ีให้เห็นถึงว่าสาโทผสมแตงไทย
มีสรรพคุณต่อสุขภาพของผู้ดื่ม และเพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาส
ความเป็นไปได้ในการผลิตสาโทแตงไทยในทางการค้า 
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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 

2สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
1Email: saijai.k@rmutsv.ac.th; 2Email: aeesoh.b@yru.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและพฤษเคมีของดาหลาส่วนใบ ดอก ล าต้น เหง้า และราก ซึ่งสกัดในเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน  

อะซิโตน เอทานอล และเมทานอล ตามล าดับ ต่อแบคทีเรียก่อโรค Salmonella typhimurium S003 และ S. typhimurium TISTR 292 
ด้วยวิธี agar well diffusion พบว่าสารสกัดดาหลาทุกส่วนในเอทานอลยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ ดังนั้นสารสกัดหยาบนี้จึงถูก
น าไปทดสอบหาความเข้มข้นต่ าสุดที่ยับยั้งการเจริญ (MIC) และความเข้มข้นต่ าสุดที่ฆ่าแบคทีเรีย (MBC) พบว่าสารสกัดดาหลาในเอทานอล 
ทุกส่วนยกเว้นดอก ให้ค่า MIC 200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อ S. typhimurium S003 และพบการยับยั้งที่ดีกว่าต่อ S. typhimurium TISTR 
292 โดยมีค่า MIC 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในสารสกัดจากใบ และ 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในสารสกัดจากดอก ล าต้น และราก 
นอกจากน้ันพบว่าสารสกัดจากใบสามารถฆ่า S. typhimurium TISTR 292 ได้ดีที่สุด ด้วยความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (MBC) และ
จากการศึกษาสารพฤษเคมีในสารสกัดดาหลาในเอทานอลพบว่าประกอบด้วยสารอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ ฟีนอล กลีเซอไรด์ เทอร์พีนอยด์ 
แทนนิน และซาปอนิน ซึ่งสารเหล่านี้มีผลสง่เสรมิการออกฤทธ์ิยับยั้งแบคทีเรีย งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดดาหลาในเอทานอลสามารถใช้
ทดแทนสารปฏิชีวนะเพื่อควบคุมโรคที่เกิดจาก S. typhimurium ได้ 
 
ค าส าคัญ: สารสกดัดาหลา; Etlingera elatior; ฤทธิ์ต้านแบคทีเรยี; 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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1. บทน า 
Salmonella เป็นแบคทีเรียส าคัญที่ก่อโรคทางเดินอาหาร 

salmonellosis ซึ่งพบได้ในมนุษย์ โดยเฉพาะในทารกและเด็กเล็ก
ในประเทศก าลังพัฒนา ในแต่ละปีพบประชากรกว่าเก้าพันล้านคน
ทั่วโลกเป็นโรคนี้ ท้ังนี้พบแหล่งของแบคทีเรียในสัตว์ปีก ทั้งในล าไส้ 
ผิว ขน อุจจาระ และไข่ของเป็ดไก่ [1-2] S. typhimurium เป็น
แบคทีเรียก่อโรคชนิดหลักที่พบปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ปีก หมู และวัว 
โรคนี้รักษาได้โดยใช้วัคซีนและยาปฏิชีวนะ อย่างไรก็ตามมีรายงาน
ว่า S. typhimurium ต้านทานต่อยาปฏิ ชีวนะหลายชนิด เช่น  
แอมพิซิลลิน (Ampicillin) อะม็อกซีซิลลิน (Amoxicillin) เพนิซิล
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] ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะ
เพิ่มขึ้นของแบคทีเรีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษา
โรคที่เกิดจากแบคทีเรียนี้ จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการอื่นๆ ควบคู่กันด้วย 
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ส าคัญในการน ามาใช้
รักษาโรคติดเช้ือ โดยเฉพาะการใช้พืชสมุนไพร เนื่องจากสารสกัด
จากพืชสมุนไพรมีผลข้างเคียงในการรักษาน้อยกว่ายาที่ผ่ าน
กระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี [3]  

ดาหลา (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith, torch ginger) 
เป็นพืชในวงศ์  Zingiberales มีถิ่นก าเนิดอยู่ ในมาเลเซีย ไทย 
เวียดนาม และอินโดนีเซีย ปลูกแพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และปลูกเป็นไร่ขนาดใหญ่ในออสเตรเลีย และฮาวาย เพื่อจ าหน่าย
เป็นไม้ตัดดอก [4] ดาหลาส่วนใหญ่ถูกน ามาศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ [5] และมีรายงานพบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจาก 
ดาหลา โดยในใบดาหลามีสาร sesquiterpenes ซึ่งยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรียแกรมบวก เช่น Staphylococcus aureus, Bacillus 
cereus และ Micrococcus luteus ด้วยความเข้มข้นต่ าสุดที่ยับยั้ง
เช้ือ  (minimum inhibitory concentration; MIC) 50, 25 และ 
6.3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ [6] และเมื่อสกัดใบด้วย 
เมทานอลพบสารสกัดประเภท polymeric tannin ซึ่งมีฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรียทั้งสามชนิดนี้ด้วยเช่นกัน โดยมี minimum inhibitory 
dose เท่ากับ 0.16 มิลลิกรัม [4] นอกจากนั้นพบว่าน้ ามันหอม
ระเหยในใบยับยั้งการเจริญของ methicillin-resistant S. aureus 
[7] และมีรายงานสารสกัดช่อดอกดาหลายับยั้ง Pseudomonas 
aeruginosa, B. megaterium และ E. coli ด้วย MIC 200, 400 
และ 800 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ [8] ส่วนสารสกัดดอก 
ดาหลาในเมทานอลยับยั้ง S. aureus และ B. thuringiensis ด้วย 
MIC 3.12-50.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ยับยั้ง 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] โดยการทดลองใช้ชนิดของตัวท า
ละลายที่แตกต่างกันเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ  

ดั งนั้ นผู้ วิจั ยจึ งสน ใจที่ จะศึ กษาฤทธิ์ ต้ านแบคที เรียของ  
S. typhimurium S003 และ S. typhimurium TISTR 292 ของ

สารสกัดดาหลาส่วนต่างๆ ทั้ง ใบ ดอก ล าต้น เหง้า และราก เพื่อ
เป็นข้อมูลส าหรับการใช้สารสกัดจากพืชทดแทนสารปฏิชีวนะในการ
ควบคุมโรคทางเดินอาหารต่อไป 

 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 การสกัดสารจากดาหลา 

ดาหลาที่ใช้ในงานวิจัยเป็นดาหลาพันธุ์ดอกสีชมพูในพื้นที่จังหวัด
ยะลา ใช้ดาหลาที่เจริญเติบโตเต็มที่อยู่ในระยะขยายพันธุ์ได้ กรณีใช้
ใบเลือกใบแก่ที่ไม่ห่อ เก็บตัวอย่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2559 
การเตรียมดาหลาและสารสกัดจากส่วนราก เหง้า ล าต้น ใบ และ
ดอก ดัดแปลงจากวิธีการของ Kaew-on [10] โดยหมักดาหลาในตัว
ท าละลายเฮกเซน ไดคลอโรมี เทน อะซิโตน เอทานอล และ 
เมทานอล ตามล าดับ 

 
2.2 การทดสอบฤทธิ์ต้าน S. typhimurium ของสารสกัดดาหลา 
2.2.1 การเตรียมแบคทีเรียทดสอบ  

เพาะเลี้ยงแบคที เรียทดสอบ 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.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ในอาหารเหลว 
nutrient (NB, Difco, USA) และบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
เขย่าด้วยความเร็ว 250 รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
 
2.2.2 การทดสอบฤทธิ์ ต้าน  S. typhimurium โดยวิธี  agar 
well diffusion   

น าแบคทีเรียทดสอบปริมาตร 2 มิลลิลิตร ผสมกับอาหารแข็ง 
mueller hinton (MHA, Sigma, USA) ปริมาตร 18 มิลลิลิตร เท
ลงในจานเพาะเลี้ยงเช้ือ เจาะหลุมบนอาหารแข็งด้วย cork borer 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มิลลิเมตร ส าหรับใส่สารสกัดหยาบซึ่งละลาย
ด้วยตัวท าละลายที่ใช้สกัดสารจากดาหลาให้ได้ความเข้มข้น 50 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 50 ไมโครลิตรต่อหลุม ท าซ้ าจ านวน 
3 ซ้ า ใช้ตัวท าละลายเป็นตัวควบคุม (negative control) และใช้
สารปฏิ ชีวนะเจนต้ ามัยซิน  (gentamicin) ความ เข้มข้น  2.5 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นตัวควบคุมเชิงบวก (positive control) 
น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง วัด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใส  
 
2.2.3 การทดสอบ ความ เข้ มข้ น ต่ าสุ ดที่ ยั บ ยั้ งก ารเจ ริญ 
(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 ช่ัวโมง หลอดสุดท้ายที่ไม่มีแบคทีเรยีเจริญหรืออาหารเลี้ยง
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เชื้อในหลอดไม่ขุ่น คือปริมาณของสารทดสอบความเข้มข้นต่ าสุดที่
ยับยั้งการเจริญ 
 
2.2.4 การทดสอบความเข้มข้นต่ าสุดที่ฆ่าแบคทีเรีย (Minimal 
bactericidal concentration: MBC) ของสารสกัด  

น าแบคทีเรียในหลอดที่ท าการทดสอบค่า MIC ที่ไม่มีความขุ่น
ทุกหลอดไป spread plate บนอาหารแข็ง MHA จานเพาะเช้ือท่ีไม่
พบการเจริญของ S. typhimurium S003 และ S. typhimurium 
TISTR 292 คือจานท่ีมีสารสกัดความเข้มข้นต่ าสุดที่ฆ่าแบคทีเรียได้ 
 
2.2.5 การตรวจสอบสารพฤษเคมีในสารสกัดดาหลา   

ทดสอบสารทุติยภูมิ 7 กลุ่ม ได้แก่ อัลคาลอยด์ กลัยโคไซด์  
ซาโปนินตามวิธีการของ  Sofowora [11] ฟลาโวนอยด์และ 
แทนนินตามวิธีการของ Trease and Evans [12] ฟีนอลตาม
วิธีการของ Nandhini and Vijistella Bai [13] และเทอร์พีนอยด์
ตามวิธีการของ Ayoola et al. [14]  

 
2.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   

วิเคราะห์ผลความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียวด้วยวิธีทาง
สถิติของการออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัด (One-way 
ANOVA) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ด้ ว ย วิ ธี  Dancan’s multiple range test โด ย ใ ช้ โป ร แ ก ร ม
ส าเร็จรูป 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
ตัวท าละลายเมทานอล เอทานอล และอะซิโตน ตามล าดับ โดย
แสดงบริเวณใส 13.05 ± 0.80, 12.38 ± 0.38 และ 11.61 ± 0.27 
มิลลิเมตร ต่อ S. typhimurium TISTR 292 และแสดงบริเวณใส 
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 าดับ สอดคล้องกับการยับยั้งการ
เจ ริ ญ ข อ ง แ บ ค ที เ รี ย แ ก ร ม ล บ  P. carotovorum แ ล ะ  
X. campestris pv. campestris ที่ก่อโรคในพืชของสารสกัดใบ 
ดาหลาในเมทานอลซึ่งแสดงบริเวณใส 12.56 ± 0.22 และ 12.97 ± 
0.64 มิลลิเมตร ตามล าดับ เช่นกัน [15] ทั้งนี้มีรายงานว่าสารออก
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของสารสกัดดาหลาเป็นสารออก
ฤทธิ์กว้ าง (broad spectrum) มีความสามารถในการยับยั้ ง
แบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบได้หลายชนิด เช่น ฤทธิ์ต้าน

แบคทีเรียของสารสกัดดอกดาหลาในเอทานอลต่อ S. aureus,  
B. thuringiensis, E. coli, Salmonella sp., Micrococcus sp., 
B. subtilis และ P. mirabilis [9] สารสกัดดาหลาส่วนราก ล าต้น 
และใบในเอธิลอะซิเตทและเอทานอล 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 แต่ไม่มีผลต่อ
แ บ ค ที เรี ย แ ก ร ม ล บ  ได้ แ ก่  E. coli, Ps. aeruginosa แ ล ะ  
S. cholerasuis เป็นไปได้ว่าการสกัดต่อเนื่องโดยใช้ตัวท าละลายที่มี
ขั้วมากขึ้นถึง 5 ชนิด ในการทดลองนี้อาจมีผลเพิ่มการชะสารออก
ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบ 

นอกจากนั้นชนิดของตัวท าละลายก็มีผลต่อการออกฤทธ์ิของสาร
สกัด พบว่าเอทานอลเป็นตัวท าละลายที่สกัดสารออกฤทธิ์ได้จากทุก
ส่วนของดาหลา เนื่องจากตัวท าละลายต่างกันมีความสามารถในการ
ละลายสารออกฤทธิ์ส าคัญที่เป็นองค์ประกอบในดาหลาแตกต่างกัน 
จึ งมี ผล ให้ ส ารสกั ดห ยาบ ดาหลาในตั วท าล ะล ายต่ างๆ  มี
ความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแตกต่างกัน โดย 
เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และอะซิโตนเป็นตัวท าละลายที่มีขั้วต่ าจึงมี
ความสามารถในการท าละลายพฤษเคมีในดาหลาค่อนข้างต่ า ส่งผล
ให้สารสกัดมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียทดสอบน้อยกว่า อย่างไรก็ตามการที่
สารสกัดดอกในเฮกเซน สามารถยับยั้ง S. typhimurium TISTR 
292 และ S. typhimurium S003 ได้แสดงว่าสามารถสกัดสาร 
ออกฤทธิ์ที่อยู่ในกลุ่มสารที่มีขั้วต่ าในดอกได้ [16] ในขณะที่ตัวท า
ละลายที่มีขั้วสูงกว่า ได้แก่ เอทานอล และเมทานอลนั้น พบว่า
เหมาะสมต่อการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช  [17] 
เนื่องจากสามารถสกัดสารออกฤทธิ์ท่ีมีขั้วสูงออกมาได้มาก ฤทธ์ิต้าน
แบคทีเรียทดสอบจึงมากไปด้วย ดังนั้นทั้งส่วนของดาหลาและชนิด
ของตัวท าละลายล้วนมีผลต่อการสกัดสารออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรียสอดคล้องกับรายงานการสกัดสารออกฤทธ์ิของดาหลา
ส่วนต่างๆ ด้วยชุดสารสกัดอีกชุดหนึ่งท่ีผู้ท าวิจัยได้ท าการทดสอบ ซึ่ง
พบว่าทั้งส่วนของดาหลา ชนิดของตัวท าละลาย รวมถึงอิทธิพลร่วม
ของส่วนของดาหลาและชนิดของตัวท าละลายล้วนมีผลต่อฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรียทดสอบ [10] และจากการศึกษาในพืชชนิดอื่น เช่น 
สาบเสือ (Chromolaena odorata) ก็พบว่าฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรียติดเช้ือทางผิวหนังมีความสัมพันธ์กับส่วนของพืชและ
ชนิดของตัวท าละลายเช่นกัน [17]  

เนื่องจากเอทานอลสามารถสกัดสารออกฤทธิ์ได้จากดาหลาทุก
ส่วน ดังนั้นสารสกัดหยาบนี้จึงถูกน าไปทดสอบหาความเข้มข้นต่ าสุด
ที่ยับยั้งการเจริญ (MIC) ของแบคทีเรียทดสอบทั้งสองชนิด ผลการ
ทดลองพบว่าสารสกัดใบดาหลาออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ  
S. typhimurium TISTR 292 ได้ดีมาก โดยมีค่า MIC 25  
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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 ล าต้น และรากมีค่า MIC 100 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร (ตารางที่ 2) การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจาก
พืชขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของพฤษเคมีที่พบในสารสกัด ฤทธ์ิต้าน
แบคทีเรียของพืชเกิดจากสารประกอบฟีนอลิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คือ ฟลาโวนอยด์ [18-19] ทั้งนี้สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากพืชที่พบ
ฤทธิ์ต้านแบคที เรีย เช่น ขิงสกัดพบสารฟลาโวนอยด์  ฟีนอล  
เทอปีนอยด์ และน้ ามันหอมระเหยซึ่งยับยั้งการเจริญของ E. coli,  
B. subtilis และ Staphylococcus sp. [20] ในพืชหลายชนิดพบว่า
สารฟลาโวนอยด์และฟีนอลที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของ
แ บ ค ที เ รี ย คื อ  chrysin, quercetin, rutin, catechols, 
epicatechin และกรดซินนามิก [21] จากงานวิจัยนี้ตรวจสอบ
พบพฤษเคมีของดาหลาเป็นอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ ฟีนอล กลัยโค
ไซด์ เทอร์พีนอยด์ แทนนิน และซาโปนินในสารสกัดดาหลา (ตาราง
ที่ 3) สอดคล้องกับท่ีมีรายงานพบก่อนหน้านี้ [22-23] ซึ่งสารเหล่านี้

อาจเสริมฤทธิ์ต้านแบคทีเรียซึ่งกันและกัน [24] และส่งผลให้สาร
สกัดหยาบดาหลาด้วยเอทานอลแสดงบริเวณการยับยั้งต่อแบคทีเรีย
ทดสอบสูง โดยสารที่มีประสิทธิภาพสูงในการออกฤทธิ์ต้ าน
แบคทีเรียของดาหลาคือ ฟลาโวนอยด์ ฟีนอลิก เทอร์พีนอยด์ และ 
กลัยโคไซด์  [25] มีรายงานการยับยั้ งแบคที เรีย  methicillin-
resistant S. aureus โดยฟลาโวนอยด์ 4 ชนิด ได้แก่ datiscetin, 
kaempferol, quercetin และ myricetin และ flavones อีก 2 
ชนิด ได้แก่ flavone และ luteolin [26] โดยฟลาโวนอยด์จับกับ
โปรตีนแล้วเข้าท าลายผนังและเยื่อหุ้มเซลล์ [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 รป ระ 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] ในช่อดอกดาหลาพบ quercetin 
เป็นสารชนิดหลัก [28]  

 
 
 

 
 
ตารางที่ 1  ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกดัดาหลา ทดสอบโดยวิธี agar well diffusion 
 

สารสกัดดาหลา
และตัวควบคุม 

ตัวท าละลาย เส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใส (มิลลิเมตร) 
S. typhimurium TISTR 292 S. typhimurium S003 

ใบ เฮกเซน  - - 
 ไดคลอโรมีเทน - - 
 อะซิโตน 11.61 ± 0.27cd 10.70 ± 0.97cd 
 เอทานอล 12.38 ± 0.38bc 10.81+0.80cd 
 เมทานอล 13.05 ± 0.80b  13.56 ± 0.18b   
ดอก เฮกเซน  12.90 ± 1.14b 11.24± 0.72c 
 ไดคลอโรมีเทน - - 
 อะซิโตน - 10.63 ± 0.49cd 
 เอทานอล 8.77 ± 0.42ef  9.09 ± 0.72e  
 เมทานอล 8.53 ± 0.20efg 9.07 ± 0.85e 
ล าต้น เฮกเซน  - - 
 ไดคลอโรมีเทน - - 
 อะซิโตน - - 
 เอทานอล 8.41 ± 0.26efg 9.65 ± 0.23de  
 เมทานอล 8.08 ± 0.54fgh 9.32 ± 0.42e 
เหง้า เฮกเซน  11.26 ± 0.47d 11.27 ± 0.67c 
 ไดคลอโรมีเทน - - 
 อะซิโตน - 8.81 ± 0.80ef  
 เอทานอล 9.12 ± 0.54e 10.60 ± 0.52cd 
 เมทานอล 8.57 ± 0.58efg 8.85 ± 0.55ef 
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ราก เฮกเซน  - - 
 ไดคลอโรมีเทน - - 
 อะซิโตน - - 
 เอทานอล 7.64 ± 0.11gh 7.79 ± 0.55f  
 เมทานอล 7.36 ± 0.28h - 
เจนต้ามยัซิน  15.97 ± 0.60a 17.42 ± 0.38a 

หมายเหต:ุ ข้อมูลที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใสรวมเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมจากการทดลอง 3 ซ้ า ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงหักลบสว่นของ  
 negative control แล้ว; ค่าเฉลี่ยที่แสดงในคอลัมน์เดียวกันที่มีอักษรแตกต่างกนั แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05);  

nd หมายถึงไม่เกิดบริเวณใส; – หมายถงึไม่ได้ทดสอบ 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
ส า ร ส กั ด ห ย าบ ด า ห ล ามี ฤ ท ธิ์ ต้ า น แ บ ค ที เรี ย ก่ อ โร ค  

S. typhimurium โดยประสิทธิภาพในการยับยั้ งการเจริญของ
แบคทีเรียขึ้นอยู่กับชนิดของตัวท าละลายและส่วนของดาหลา  
ดาหลาส่วนใบที่สกัดด้วยเมทานอลและเอทานอลมีประสิทธิภาพสูง
ใน ก ารยั 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
การออกฤทธ์ิดังกล่าวเกิดจากสารพฤษเคมีอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ 
ฟีนอล กลัยโคไซด์ เทอร์พีนอยด์ แทนนิน และซาโปนินที่ เป็น
ส่วนประกอบในสารสกัด ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะน าสารสกัด
ดาหลาไปใช้ทดแทนสารปฏิชีวนะในการควบคุมโรคที่ เกิดจาก
แบคทีเรีย S. typhimurium 

  
ตารางที ่2  ความเข้มข้นต่ าสุดที่ยับยั้งการเจริญ (MIC) และความเข้มข้นต่ าสุดที่ฆ่าแบคทีเรีย (MBC) ของสารสกัดดาหลา 
 

สารสกัดดาหลา S. typhimurium TISTR 292  S. typhimurium S003 
MIC MBC  MIC MBC 

ใบ 25 200  200 400 
ดอกr 100 -  - ND 
ล าต้น 100 -  200 400 
เหง้า 200 400  200 - 
ราก 100 -  200 400 

หมายเหต:ุ MIC and MBC แสดงหน่วยเป็น mg/mL; - หมายถึงไม่เกิดการยบัยัง้การเจริญหรือฆ่าแบคทีเรีย; ND หมายถึงไม่ได้ทดสอบ เนื่องจากไม่ไม่เกิดการยบัยั้ง 
 การเจริญของแบคทีเรียทดสอบ 
 
ตารางที่ 3  สารพฤษเคมีของสารสกัดดาหลา   
 
สารพฤษเคมี  สารสกัดดาหลา 

ใบ ดอก ล าต้น เหง้า ราก 
อัลคาลอยด์  + + + + + 
ฟลาโวนอยด์  + + + + + 
ฟีนอล  + + + + + 
กลีเซอไรด์  + + + + + 
เทอร์พีนอยด์  + + + + + 
แทนนิน + + + + + 
ซาปอนิน + + + + + 
หมายเหตุ: + หมายถึงมีสารพฤษเคมี 
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บทคัดย่อ 

จากการแยกยีสต์จากตัวอย่างใบไม้ 5 ชนิด และดิน 5 ตัวอย่าง จากแหล่งศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี 
และน ้าทิ งจากโรงงานผลิตน ้าตาล จังหวัดสุรินทร์ 4 ตัวอย่าง พบว่าสามารถแยกยีสต์ได้ทั งหมด 28  ไอโซเลท เมื่อน้ายีสต์ทั ง 28 ไอโซเลท     
มาวิเคราะห์การสะสมไขมันด้วยวิธี Nile red fluorescence assay และวิธีย้อมสี Sudan black B พบว่ามียีสต์ 7 ไอโซเลทท่ีสะสมไขมันได้สูง
และในจ้านวนยีสต์ทั ง 7 ไอโซเลทนี  ไอโซเลท A3-1 มีศักยภาพในการสะสมไขมันสูงสุดเมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์โดยวิธี Nile red 
fluorescence assay และพบบริเวณที่สะสมไขมันภายในเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ในวันที่ 5 ของการเพาะเลี ยง เมื่อน้าไอโซเลท A3-1 มาเลี ยงใน
อาหาร DMY broth ซึ่งเป็นอาหารที่มีปริมาณไนโตรเจนจ้ากัดเพื่อวิเคราะห์ปริมาณชีวมวล ปริมาณไขมัน และเปอร์เซ็นต์ของไขมันต่อน ้าหนัก
เซลล์แห้ง พบว่าที่เวลา 96 ช่ัวโมง มีปริมาณชีวมวลเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ± 0.06 กรัม/ลิตร และสามารถสะสมไขมันเฉลี่ยได้เท่ากับ 0.32 ± 0.01 
กรัม/ลิตร และมีปริมาณไขมันสูงสุดเท่ากับ 9.87± 1.52 % ของน ้าหนักเซลล์แห้ง 
 
ค้าส้าคัญ: ยีสต์สะสมไขมันสูง, ป่าชายเลน, โรงงานผลิตน ้าตาล, 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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1. บทน้า 
 การลดลงของแหล่งส้ารองน ้ามันและก๊าซทั่วโลกท้าให้ต้องมี
การค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ พลังงานชีวภาพได้รับความสนใจ
อย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในฐานะแหล่งพลังงานทางเลือก
เนื่องจากความกังวลทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีเพิ่มขึ นรวมถึงการ
ลดลงของแหล่งพลังงานธรรมชาติเช่นแหล่งส้ารองปิโตรเลียม 
ปัจจุบันไบโอดีเซลได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก
ที่น่าสนใจเนื่องจากสามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ ย่อยสลายได้ ไม่เป็น
พิษ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่้า [1] วัตถุดิบดั งเดิมในการ
ผลิตไบโอดีเซลประกอบด้วยน ้ามันพืช ไขมันจากสัตว์ รวมถึงน ้ามัน
ที่ใช้แล้ว [2] ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร จึงมีการส้ารวจ
พบว่าจุลินทรีย์อย่างเช่นยีสต์ที่มีการสะสมไขมันภายในเซลล์ใน
ปริมาณมาก สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในการผลิต
พลังงานทดแทนได้ [3] อย่างไรก็ตาม ต้นทุนในการผลิตไบโอดีเซล
เป็นหนึ่งในอุปสรรคส้าคัญในการพัฒนา เนื่องจากการใช้น ้ามันพืช
เป็นวัตถุดิบในการผลิตจะท้าให้ไบโอดีเซลมีราคาสูง โดยราคา
ของไบโอดีเซลจะขึ นกับการปรับราคาของน ้ามันที่ใช้ในการบริโภค 
ส่วนการใช้ไขมันสัตว์และน ้ามันที่ใช้แล้วสามารถลดต้นทุนในการ
ผลิตลงได้ แต่ปริมาณของน ้ามันที่ใช้แล้วมีจ้ากัดและไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการพลังงานทดแทนที่เพ่ิมขึ นได้อย่างเพียงพอ 
[2]  
 มี งาน วิ จั ยที่ ร าย งาน ว่ ามี ส ายพั น ธุ์ ข อ งยี สต์ ไขมั น สู ง         
(Oleaginous yeasts) เ ช่ น  Yarrowia sp. , Lipomyces sp. , 
Cryptococcus sp. และ Rhodosporidium sp. ทีส่ามารถสะสม
ไขมันภายในเซลล์ได้สูงถงึ 40-70% ของ ชีวมวล ยีสต์จึงเป็นแหล่ง
ทางเลือกที่น่าสนใจส้าหรับการผลิตไขมันหรือ Triacylglycerol 
(TAG) [4] ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม การสะสมไขมันของยีสต์จะมี
ความแตกต่างกันตามสายพันธุ์และอาหารในการเพาะเลี ยงยีสต์ 
[5]  
 ยีสต์ไขมันสูงสามารถพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ เช่น   ในดิน ใน
น ้ า และในส่วนต่างๆของพืช น ้ าทิ งจากอุตสาหกรรมและ
การเกษตรประกอบด้วยสารประกอบอินทรีย์จ้านวนมาก [6] มี
รายงานว่าน ้าทิ งจากโรงงานผลิตน ้าตาลเหมาะส้าหรับการเจริญ
และการสะสมไขมันของยีสต์ [7]  
 ไขมันที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ไขมันสูงสามารถใช้เป็นวัตถุดิบที่มี
ศักยภาพส้าหรับการผลิตไบโอดีเซล เมื่อเทียบกับน ้ามันพืช 
จุลินทรีย์มีข้อได้เปรียบในแง่ของการเพาะเลี ยงที่สามารถผลิต
ไขมันได้ตลอดปีโดยไม่ขึ นกับฤดูกาล และสภาพอากาศ เจริญเร็ว
ในระยะเวลาอันสั น ใช้พื นที่น้อย สามารถควบคุมการผลิต และ
สามารถใช้วัตถุดิบราคาถูกในการเจริญได้หลายชนิด เช่น ของ
เหลือทิ งจากการเกษตรและอุตสาหกรรม [8]  
 
 
 
 

 ดังนั นงานวิจัยนี จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกและคัดเลือกไอโซ
เลทของยีสต์ไขมันสูงจากระบบนิเวศป่าชายเลนและโรงงานผลิต
น ้าตาล ตลอดจนการศึกษาการเจริญและการสะสมไขมันของยีสต์
ที่คัดเลือกได้ ซึ่งในงานวิจัยนี อาจจะท้าให้ค้นพบยีสต์ไขมันสูงสาย
พันธุ์ใหม่  ๆ ที่สามารถสกัดไขมันภายในเซลล์ยีสต์ออกมาใช้
ประโยชน์ได้ 
 
2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
2.1 การเก็บตัวอย่างและการแยกยีสต ์
 สุ่มเก็บดินจ้านวน 5 ตัวอย่าง ใบไม้ที่หล่นจากต้นจ้านวน 5 
ตัวอย่างจากแหล่งศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า  ชายเลน 
จังหวัดชลบุรี และตัวอย่างน ้าทิ งจากโรงงานผลิตน ้าตาล ในจังหวัด
สุรินทร์ จ้านวน 4 ตัวอย่างเพื่อน้ามาใช้ส้าหรับการแยกยีสต์ 
 น้าตัวอย่างดิน 5 กรัม ตัวอย่างใบไม้ 2 กรัม และตัวอย่างน ้า
ทิ งจากโรงงานผลิตน ้าตาล 5 มิลลิลิตรไปใส่ในขวดรูปชมพู่ที่มี
อ า ห า ร  YEPD broth (ก รั ม /ลิ ต ร ; 10 Yeast extract, 20 
Peptone, 20 Dextrose) 50 มิลลิลิตรที่เตมิ Chloramphenicol 
0.05% น้าไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง และเขย่า 150 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 3 วัน จากนั นเก็บตัวอย่างมาเจือจางใน 0.85% NaCl และ
น้าไปเกลี่ยบนอาหาร YEPD agar ที่ เติม Chloramphenicol 
0.05% และบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 วัน จากนั นสุ่มเลือก
โค โล นี ข อ ง ยี ส ต์ ม า  Streak ซ ้ า เพื่ อ ให้ ไ ด้ เ ชื อ บ ริ สุ ท ธิ์
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2.2 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 
 วิธี Nile red fluorescence assay ท้าได้โดยน้ายีสต์ที่แยก
ได้ ม า เลี ย งใน  DMY broth (กรั ม /ลิ ต ร ; 3 Yeast extract, 8 
KH2PO4, 0.5 MgSO4.7H2O, 40 Dextrose) 20 มิลลิลิตร จากนั น
น้าไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง และเขย่า 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 
วัน  จากนั น เก็บ เซลล์ มาผสมกับ  DMSO/DMY broth (1:1 , 
ปริมาตร/ปริมาตร) ในอัตราส่วน 10:1 และเติมสารละลาย Nile 
red ให้มีความเข้มข้นสุดท้าย 5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เตรียมชุด
ควบคุมผลลบโดยเตรียมปฏิกิริยาดังเช่นที่กล่าวมาข้างต้นแต่
เปลี่ยนไปใช้ Saccharomyces cerevisiae แทนยีสต์ที่แยกได้ 
จากนั นน้าไปวัดค่าความเข้มของสัญญาณ    ฟลูออเรสเซนต์โดย
ตั งค่าความยาวคลื่น Excitation และ Emission ที่ 530 และ 590 
นาโนเมตร ตามล้าดับ [9] 
 น้ายีสต์ที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธี Nile red fluorescence 
assay มาตรวจดูการสะสมไขมันภายในเซลล์ยีสต์ โดยเลี ยงยีสต์ใน 
DMY broth 20 มิลลิลิตร จากนั นน้าไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง และ
เขย่า 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 วัน จากนั นย้ายเซลล์ยีสต์มา
ลงบนสไลด์ เกลี่ย ท้าให้แห้ง และตรึงเซลล์โดยน้าไปผ่านเปลวไฟ 
ท้าการย้อมด้วย Sudan Black B เป็นเวลา 15 นาทีตามด้วยการ
ย้อมด้วย 0.5% Safranin O เป็นเวลา 30 วินาที จากนั นน้าไป
ตรวจดูโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง [10] 
 
2.3 การศึกษาการผลิตชีวมวลและไขมันที่เวลาต่าง ๆ 
 เลี ยงยีสต์ในอาหาร DMY broth ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
น้าไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 10 วัน โดยการเขย่าที่ความเร็ว 
200 รอบต่อนาที เก็บเซลล์ทุก ๆ 48 ช่ัวโมงแล้วน้าไปอบที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เพื่อวิเคราะห์น ้าหนักเซลล์แห้ง 
จากนั นน้าเซลล์แห้งไปสกัดไขมัน โดยน้าเซลล์แห้งมาผสมกับกรด
ไฮโดรคลอริก       2 โมลาร์ จากนั นน้าไปปั่นเหวี่ยงเพื่อเก็บเซลล์
ไปผสมกับสารละลายคลอโรฟอร์ม : เมทานอล (1:2, ปริมาตร/
ปริมาตร) และเก็บชั นคลอโรฟอร์มที่มีไขมันละลายอยู่ไประเหย 

อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ช่ังน ้าหนักของไขมันที่สกัดได้
และค้านวณปริมาณไขมันที่ยีสต์ผลิตได้เทียบกับน ้าหนักเซลล์แห้ง 
[11, 12]  
 
3. ผลการวิจัย 
3.1 การแยกยีสต ์
 จากตัวอย่างใบไม้ และดินที่เก็บจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่า
ชายเลน จังหวัดชลบุรี และน ้าทิ งจากโรงงาน ผลิตน ้าตาล จังหวัด
สุรินทร์ สามารถแยกยีสต์ได้ทั งหมดจ้านวน 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 ดินใต้ต้น
แสมขาว 2 ไอโซเลท ดินใต้ต้นโกงกางใบใหญ่ 3 ไอโซเลท ดินใต้
ต้นโกงกางใบเล็ก 2 ไอโซเลท น ้าทิ งจากโรงงานผลิตน ้าตาลบ่อที่ 1 
จ้านวน 2 ไอโซเลท น ้าทิ งบ่อที่ 2 จ้านวน 3 ไอโซเลท น ้าทิ งบ่อที่ 
3 จ้านวน 3 ไอโซเลท น ้าทิ งบ่อที่ 4 จ้านวน 2  ไอโซเลท (ตารางที่ 
1) โดยมีลักษณะโคโลนีที่แตกต่างกัน 4 แบบ คือ แบบท่ี 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) แบบท่ี 3 
โคโลนีมีสีขาว รูปร่างกลม นูน ขอบโคโลนีเรียบ ขนาด 1-2 
มิลลิเมตร (พบ 6 ไอโซเลท) แบบที่ 4 โคโลนีมีสีครีม รูปร่างกลม 
นูน ขอบโคโลนีขรุขระ ขนาด 1 มิลลิเมตร (พบ 1 ไอโซเลท) และ
จากการส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบลักษณะของเซลล์ยีสต์ทกุ
ไอโซเลทที่คล้ายกันคือ เซลล์มีรูปร่างกลม รูปร่างยาว หรือรูปไข่ 
และพบการสืบพันธุ์โดยการแตกหน่อ ตัวอย่างเช่นสัณฐานของไอ
โซเลท A3-1 ในรูปที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ้านวนไอโซเลทยสีต์ทีแ่ยกได้จากตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั งนี  
ตัวอย่าง จ้านวนไอโซเลทยีสต์ที่แยกได้ 

ใบไม้ ใบล้าพ ู 1 
ใบตะบูน 1 
ใบแสมขาว 1 
ใบโกงกางใบใหญ่ 2 
ใบโกงกางใบเล็ก 2 

รวม 7 
ดิน ดินใต้ต้นลา้พ ู 2 

ดินใต้ต้นตะบูน 2 
ดินใต้ต้นแสมขาว 2 
ดนิใต้ต้นโกงกางใบใหญ ่ 3 
ดนิใต้ต้นโกงกางใบเล็ก 2 

รวม 11 
น้้าทิ้งจากโรงงานผลิตน้้าตาล บ่อที่ 1 2 

บ่อที่ 2 3 
บ่อที่ 3 3 
บ่อที่ 4 2 

รวม 10 
รวมท้ังหมด 28 

 
 

แหล่งทีพ่บยีสต์และ
ลักษณะทางกายภาพ 

ลักษณะโคโลน ี ลักษณะใต้กล้องจุลทรรศน ์

น ้าทิ งจากโรงงานผลติ
น ้าตาล บ่อที่ 3  
(น ้าสีเขียวอ่อน 
พบตะกอนสีเขียว) 
 

 

โคโลนสีีครีม กลม นูน (convex) ขอบเรียบ 
ผวิหน้าเรียบ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง       
1-2 มม. 

เซลล์รูปร่างกลม รูปไข่ และมีการแตกหน่อ 
 

รูปที่ 1 ลักษณะโคโลนีของยีสต์และลักษณะใต้กล้องจุลทรรศน์ไอโซเลท A3-1 ที่แยกได้จากน ้าทิ งจากโรงงานผลิตน ้าตาล 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 
 เพื่อคัดเลือกไอโซเลทที่มีศักยภาพในการสะสมไขมันภายใน
เซลล์ได้สูง ในขั นตอนนี จึงได้น้ายีสต์ทั ง 28        ไอโซเลทที่แยก
ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธี Nile red fluorescence assay โดยท้าการ

เลี ยงยีสต์ทั ง 28          ไอโซเลทในอาหาร DMY  broth ที่
อุณหภูมิห้อง ในสภาวะเขย่าที่ความเร็ว 150 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 3 วัน แล้วน้าเซลล์แขวนลอยของยีสต์ผสมกับสารละลาย 
Nile red จากนั นวัดความเข้มของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์จากสี 
Nile red ที่ย้อมติดไขมันในเซลล์ยีสต์ ให้ผลดังรูปที่ 2 ซึ่งแสดงให้
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เห็นว่าไอโซเลท A1-1, A2-2, A2-3, A3-1,  B1-2, B4-1 และ C3-
1 มีความเข้มเฉลี่ยของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์สูงเมื่อเทียบกับชุด
ควบคุมผลลบ          (S. cerevisiae) แสดงว่ายีสต์ 7 ไอโซเลทนี 
แสดงศักยภาพในการสะสมไขมันสูงจึงได้เลือกไอโซเลทเหล่านี ไป
ใช้ในการทดลองขั นตอนต่อไป 
 เมื่อน้าไอโซเลท A1-1, A2-2, A2-3, A3-1, B1-2,   B4-1 และ 
C3-1 มาเลี ยงในอาหาร DMY broth ที่อุณหภูมิห้อง ในสภาวะ
เขย่าที่ความเร็ว 150 รอบต่อนาที และในวันที่ 3 และ 5 ได้เก็บ

เซลล์มาย้อมด้วยสี Sudan Black B เพื่อสังเกตการสะสมไขมัน
ภายในเซลล์ยีสต์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง พบว่าบริเวณ
ที่มี ไขมันติดสีด้ าภายในไซโตพลาสซึ มที่ ย้อมติดสีแดงของ 
Safranin O นอกจากนี ยังพบว่ามีการสะสมไขมันภายในเซลล์ของ
แต่ละไอโซเลทในวันที่ 3 และ 5 แตกต่างกัน โดยไอโซเลท A3-1 
พบการสะสมไขมันในวันที่ 3 และพบการสะสมไขมันที่มากขึ นใน
วันที่ 5 (รูปที่ 3) ในขณะที่ไอโซเลท    A2-2 และ B1-2 พบการ
สะสมไขมันน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับไอโซเลทอ่ืน ๆ 

 
 
รูปที่ 2 ค่าความเข้มของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์จากการวิเคราะห์โดยวิธี Nile red fluorescence assay ของยีสต์ทั ง             28 ไอโซเลท
ทีแ่ยกได้
 

วันที่ 3 วันที่ 5 
  

รูปที่ 3 ลักษณะเซลล์ของไอโซเลท A3-1 ทีเ่ลี ยงในอาหาร DMY broth เป็นเวลา 3 และ 5 วัน แล้วน้าไปย้อมสีด้วยวิธี Sudan Black B 
 
3.3 การศึกษาการผลิตชีวมวลและไขมัน 
 จากการศึกษาปริมาณไขมันภายในเซลล์ยีสต์โดยใช้วิธี Nile 
red fluorescence assay และการตรวจดูการสะสมไขมันภายใน
เซลล์ยีสต์โดยการย้อมสี Sudan Black B พบว่าไอโซเลท A3-1 
แสดงค่าความเข้มของสัญญาณ fluorescence จากการวิเคราะห์
โดยวิธี Nile red fluorescence assay สูงสุดและมีการสะสม
ไขมันในวันท่ี 3 และ 5 เพิ่มขึ นตามล้าดับเมื่อเทียบกับไอโซเลทอ่ืน 
จึงเลือกไอโซเลท A3-1 มาศึกษาการผลิตชีวมวลและการผลิต
ไขมัน โดยน้าไอโซเลท A3-1 มาเลี ยงในอาหาร DMY broth เป็น
เวลา 10 วันที่อุณหภูมิห้อง และท้าการเก็บเซลล์ที่เวลาต่างๆ 
จากนั นน้าไปวิเคราะห์ชีวมวลแห้งและปริมาณไขมันภายในเซลล์ 
พบว่าเมื่อเลี ยงยีสต์ไอโซเลท A3-1 นาน 96 ช่ัวโมง พบปริมาณ
ไขมันสูงสุดเท่ากับ 9.87 ± 1.52 % ของน ้าหนักเซลล์แห้ง โดยมี

ปริมาณชีวมวลเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ± 0.06 กรัม/ลิตร และสามารถ
สะสมไขมันเฉลี่ยได้เท่ากับ 0.32 ± 0.01 กรัม/ลิตร ดังแสดงในรูป
ที่ 4 
 
4. อภิปรายผลการวิจัย                        
 การศึกษาในครั งนี ได้น้ายีสต์ที่แยกได้จากใบไม้และดิน จาก
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี และตัวอย่างน ้าทิ ง
จากโรงงานผลิตน ้าตาล จังหวัดสุรินทร์ มาประเมินการผลิตไขมัน
โดยใช้วิธี Nile red fluorescence assay ซึ่งสีย้อม Nile red (9-
diethylamino-5H-benzo[α]phenoxazine-5-one) ละลายได้
ง่ายใน      ตัวท้าละลายอินทรีย์ต่าง ๆ และไม่ละลายในน ้า Nile 
red เป็นสีย้อม lysochrome ที่ใช้ในการย้อมติดไขมันที่เป็นกลาง 
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เช่น ไตรกลีเซอไรด์ เพราะสามารถละลายได้ดีในไขมันแต่ไม่
สามารถละลายในน ้า โดยวิธี Nile red fluorescence assay เป็น
วิธีที่รวดเร็วส้าหรับการประเมินปริมาณไขมันภายในเซลล์ยีสต์ 
และมีการใช้ dimethyl sulfoxide (DMSO) เป็นตัวท้าละลายที่
ช่วยให้การซึมผ่านของสีย้อมเข้าไปในเซลล์และย้อมติดไขมันมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ น [9] จากการศึกษาครั งนี  พบว่ายีสต์จ้านวน 7 
ไอโซเลท ได้แก่ A1-1, A2-2, A2-3, A3-1,    B1-2, B4-1 และ 
C3-1 แสดงความเข้มของสัญญาณ   ฟลูออเรสเซนต์จากการ
วิเคราะห์โดยวิธี Nile red fluorescence assay สูง ซึ่งบ่งชี ว่าไอ

โซเลทเหล่านี สามารถสะสมไขมันได้สูง จึงเลือกไอโซเลทเหล่านี ไป
ย้อมด้วยวิธ ีSudan Black B staining ต่อไป 

 สีย้อม Sudan Black B เป็นสีที่ใช้ย้อมไขมันที่เก็บสะสมในถุง
ไขมันภายในเซลล์ โดยบริเวณดังกล่าวจะติด สีด้าในไซโตพลาสซึม 
[13] การศึกษานี ได้น้ายีสต์ 7 ไอโซเลท มาท้าการย้อมสี Sudan 
Black B แล้วน้าไปส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าบริเวณที่
สะสมไขมันติด สีด้าภายในเซลล์ยีสต์ การย้อมสี Sudan Black B 
เป็นวธีิ 

 
 

 
 

รูปที่ 4 การผลิตชีวมวลและไขมันของยีสต์ไอโซเลท A3-1 เมื่อเพาะเลี ยงในอาหาร DMY broth ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 
240 ช่ัวโมง 
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ดั งเดิมที่ใช้ในการสังเกตการสะสมไขมนัภายในเซลลย์ีสต์ เนื่องจาก
เป็นวิธีที่ง่าย คล้ายกับการย้อมสีแกรม อย่างไร  ก็ตาม การย้อม
ด้วยสีย้อม Sudan Black B ให้เพียงข้อมูลเบื องต้นเท่านั นและไม่
สามารถบ่งชี ถึงปริมาณของไขมันภายในเซลล์ได้อย่างแม่นย้า [14] 
ดังนั น จะต้องวิเคราะห์ปริมาณไขมันที่เซลล์ผลิตได้โดยการสกัด
ไขมันออกจากเซลล์และวัดปริมาณไขมันโดยการช่ังน ้าหนักไขมัน
เทียบกับน ้าหนักเซลล์แห้ง จากการน้ายีสต์ไอโซเลท A3-1 มาเลี ยง
ในอาหาร DMY broth ที่อุณหภูมิห้องในสภาวะเขย่านาน 10 วัน 
พบว่ายีสต์ไอโซเลท A3-1 สามารถสะสมไขมันได้สูงสุดเท่ากับ 
9.87± 1.52 % ของน ้าหนักเซลล์แห้ งซึ่ งน้อยกว่าค่าที่พบใน
งาน วิ จั ย ข อ ง  Martinez-Silveira et al. [15] ที่ ร า ย งาน ว่ า 
Rhodotorula graminis S1 ที่เจริญในอาหาร YPG (กลูโคส 40 
กรัมต่อลิตร, KH2PO4 0.75 กรัมต่อลิตร, Yeast extract 1.5 กรัม
ต่อลิตร, NH4NO3 0.285 กรัมต่อลิตร) สามารถสะสมไขมันได้ 56 
% ของน ้าหนักเซลล์แห้ง และงานวิจัยของ Sitepu et al. [9] ที่
รายงานว่า Rhodotorula glutinis UCDFST 50-309 ที่แยกได้
จากโรงงานกากน ้าตาลมีปริมาณไขมันเท่ากับ 19.25% เมื่อเจริญ
ในอาหาร DMY broth ที่มี เดกซ์ โทรส 10 กรัม / ลิตร โดย 
Sitepu et al. [9] กล่าวไว้ว่าปริมาณไขมันต่อน ้าหนักเซลล์แห้งไม่
สามารถน้ามาใช้เป็นข้อพิจารณาเพียงอย่างเดียวส้าหรับศักยภาพ
ในการผลิตไขมันของยีสต์เนื่องจากปริมาณไขมันไม่ได้แปรผันตาม
ปริ ม าณ ชีวมวลที่ ผ ลิ ต ได้ เสมอไป  ตั วอย่ างเช่นสายพั น ธุ์ 
Cryptococcus victoriae UCDFST 10939  ผลิตชีวมวลสูงสุด 
(8 กรัม / ลิตร) แต่มีปริมาณไขมันเพียง 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 วม วล
น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ UCDFST 10-939 (3.33 กรัม/ลิตร) แต่มี
ปริมาณไขมันสูงถึง 65.32% และสามารถสะสมไขมัน 2.18 กรัม/
ลติร  
 จากผลการศึกษานี และรายงานการศึกษาอื่น ๆ แสดงให้เห็น
ว่าปริมาณของไขมันที่สะสมในเซลล์ยีสต์มีค่าแตกต่างกัน ซึ่งเป็น
ผลมาจากหลายปัจจัย เช่น สายพันธุ์ของยีสต์ วิธีการเลี ยง ชนิด
และปริมาณของแหล่งคาร์บอนต่อแหล่งไนโตรเจน ตลอดจน
อัตราส่วนของแหล่งคาร์บอนต่อแหล่งไนโตรเจน ซึ่งจากการศึกษา
นี ได้ใช้อาหาร DMY ซึ่งเป็นอาหารที่มีปริมาณแหล่งคาร์บอนมาก
แต่มีปริมาณไนโตรเจนจ้ากัดในการเลี ยงยีสต์เนื่องจากเป็นสภาวะ
พื นฐานที่ใช้ในการกระตุ้นให้ยีสต์ผลิตและสะสมไขมันเพิ่มขึ น แต่ก็
ยังพบว่ายีสต์ไอโซเลท A3-1 ผลิตไขมันได้ในปริมาณที่น้อย ซึ่ง
สาเหตุที่ เป็นเช่นนั นน่าจะเป็นเพราะสภาวะต่าง ๆ ในการ
เพาะเลี ยงยีสต์ไอโซเลทดังกล่าวยังไม่ใช่สภาวะที่ดีที่สุดส้าหรับการ
ผลิตและสะสมไขมัน ดังนั น หากต้องการเพิ่มความสามารถของ
ยีสต์ไอโซเลท A3-1 ในการสะสมไขมันให้ได้ปริมาณที่ เพิ่มขึ น
จะต้องท้าการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส้าหรับการผลิตไขมันของ
ยีสต์ไอโซเลทนี ต่อไป 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษานี สามารถแยกและคัดเลือกยีสต์ไขมันสูงจากระบบ
นิเวศป่าชายเลนและน ้าทิ งจากโรงงานผลิตน ้าตาลได้จ้านวนทั งสิ น 
7 ไอโซเลทซึ่งสามารถน้าไปใช้เป็นข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับยีสต์
ไขมันสูงในระบบนิเวศป่าชายเลนและโรงงานผลิตน ้าตาล และเมื่อ
คัดเลือกยีสต์ไอโซเลท A3-1 มาศึกษาการผลิตไขมันพบว่าสะสม
ไขมันได้สูงสุด 9.87± 1.52 % ของน ้าหนักเซลล์แห้ง ซึ่งถือว่ามี
ปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยีสต์ไขมัน
สูง ซึ่งหากต้องการให้ยีสต์ไอโซเลทนี สามารถสะสมไขมันได้มากขึ น
ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะที่เหมาะสมในการเลี ยงยีสต์ เช่น 
อัตราส่วนระหว่างแหล่งคาร์บอนต่อแหล่งไนโตรเจน อุณหภูมิ พี
เอช และวิธีในการเพาะเลี ยง เป็นต้น เพื่อประเมินศักยภาพสูงสุด
ของยีสต์ไอโซเลทนี ส้าหรับการน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคราแป้งในใบหม่อนของอนุภาคซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์
ด้วยวิธีการโซลเจล แคลไซน์ที่อุณหภูมิ 300 500 และ 700 องศาเซลเซียส ลักษณะเฉพาะของสารตัวอย่างที่เตรียมได้ถูกศึกษาด้วยเทคนิค 
XRD SEM และ EDX ผลการศึกษาจาก XRD พบว่าสารตัวอย่างที่เตรียมได้ทั้งหมดมีโครงสร้างผลึกเฮกซะโกนอลเวิร์ทไซท์ มีขนาดอนุภาค
เพิ่มขึ้นเมื่อแคลไซน์ที่อุณหภูมิสูงขึ้น และผลการศึกษาจาก SEM และ EDX พบว่าอนุภาคซิงค์ออกไซด์เช่ือมติดกันมากข้ึน มีช่องว่างน้อยลง ผล
การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเช้ือราของอนุภาคซิงค์ออกไซด์บนอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 2,000 และ 3,000 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าอนุภาคซิงค์ออกไซด์ที่ระดับความเข้มข้นและอุณหภูมิแคลไซน์เพิ่มขึ้นจะมีประสิทธิภาพการยับยั้งเช้ือราสาเหตุ
โรคราแป้งในใบหม่อนเพิ่มขึ้น โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งสูงสุดคือ 93.23 
 
ค าส าคัญ: 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. บทน า 
หม่อนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า มัลเบอร์รี่ (mulberry) เป็น

ต้นไม้ยืนต้นอยู่ในวงศ์ มอราซีอี่ (Moraceae) สกุล มอรัส (Morus) 
เป็นพืชที่สามารถปลูกได้ในทุกสภาพอากาศในประเทศไทย พื้นที่
ปลูกหม่อนมากกว่าร้อยละ 95 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน
ใหญ่เป็นการปลูกไว้เพื่อน าไปใช้เลี้ยงไหม ซึ่งปัจจัยในการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมประกอบด้วย ไหมและการจัดการ สภาพดินฟ้าอากาศ และ
สวนหม่อน โดยสวนหม่อนเป็นปัจจัยส าคัญในการประกอบอาชีพ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เนื่องจากใบหม่อนเป็นพืชชนิดเดียวที่หนอน
ไหมบ้านกินเป็นอาหารเพื่อที่จะน ามาสร้างเป็นรังไหม ดังนั้นการท า
ให้หม่อนมีคุณภาพดี จะท าให้เกษตรกรมีใบหม่อนท่ีมีทั้งปริมาณและ
คุณภาพเหมาะสมกับการเลี้ยงไหม ท าให้ได้ผลผลิตรังไหมสูงและ
ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ดี ประสบความส าเร็จในอาชีพนี้  [1] 
ลักษณะใบหม่อนที่เหมาะแก่การเลี้ยงไหมจะต้องมีใบอ่อนนุ่ม การ
ปลูกหม่อนมักประสบปัญหาการระบาดของโรคหลายชนิด เช่น โรค
รากเน่า โรคราสนิม โรคใบไหม้ โรคใบด่าง และโรคราแป้ง เป็นต้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคราแป้งที่เกิดจากเชื้อ Phyllactinia corylea 
(Pers.) Karst ที่มักระบาดมากในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงที่หมอกลงจัด ลักษณะอาการของโรคทั่วไปจะเห็นผงสีขาว
คล้ายแป้งอยู่ใต้ใบ เป็นผงสีขาวปนเทาใต้ท้องใบ แล้วเปลี่ยนเป็นสี
น้ าตาล ซึ่งท าให้ใบหม่อนมีคุณภาพต่ าไม่เหมาะที่จะน าไปเลี้ยงไหม 
ถ้าเป็นกับใบรุนแรงจะท าให้ใบเหลือง แห้งกรอบ และร่วง [2] เชื้อจะ
แพร่ระบาดโดยอาศัยลม แมลง และน้ าฝนไปตกตามยอดใบ และ
ส่วนต่าง ๆ ของหม่อน หากพบโรคราแป้งเกษตรกรจะต้องรีบก าจัด 
โดยการตัดทิ้งหรือเผ่าท าลาย เพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามไปยังต้นอ่ืน ๆ 
ส าหรับนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาหาวิธีการควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืช
ในแปลงเกษตร เช่น การใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ยับยั้งการเกิดโรครา
แป้งของมะม่วงน้ าดอกไม้ พบว่าสามารถควบคุมโรคได้ [3]  การ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและเช้ือราด้วยอนุภาคซิงค์ออกไซด์
และอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ พบว่าอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์มี
ประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเช้ือได้สูงกว่าการใช้อนุภาคซิงค์ 
ออกไซด์ [4] นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยพบว่าอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
ที่ความเข้มข้น 2,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งการ
เจริญของเช้ือสาเหตุโรคใบร่วงของยางพาราได้ดีกว่าความเข้มข้น 
1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร [5] อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์จึงเป็น
สารเคมีที่น่าสนใจที่จะน ามาทดลองใช้เป็นสารเคมีทางเลือกใหม่
ส าหรับการยับยั้งเช้ือราสาเหตุโรคพืชที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วย
วิธีการโซลเจล ซึ่งเป็นวธีิที่ใช้อุณหภูมิในกระบวนการเกิดปฏิกิริยาต่ า 
แต่มีประสิทธิภาพสูง ในการสังเคราะห์สารที่ต้องการ ความบริสุทธิ์
มาก [6] และศึกษาประสิทธิภาพของซิงค์ออกไซด์ต่อการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อราสาเหตุโรคราแป้งในใบหม่อน  
 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
สังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีการโซลเจล แคลไซน์ที่

อุณหภูมิ 300, 500 และ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 
เชื้อราที่ศึกษา คือ Phyllactinia corylea (Pers.) Karst เป็นเช้ือรา
สาเหตุโรคราแป้งในใบหม่อน [7-8] เพาะเลี้ยงเช้ือด้วยวิธี Tissue 
Transplanting Technique ใ ช้ อ าห าร เลี้ ย ง เ ช้ื 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 เปอร์เซ็นต์ , QRëC New Zealand) โซเดียมไอดรอกไซด์ 
(NaOH) (ความบริสุทธ์ิ 99.0 เปอร์เซ็นต์ เกรด AR) น้ ากลั่น ข้ันตอน
แรกช่ัง Zn(CH3COO)2•2H2O ปริมาณ 2.1949 กรัม ละลายในน้ า
กลั่นปริมาตร 50 มิลลิลิตร ภายใต้การคนอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่อง
กวนสารละลายแบบแม่เหล็ก (magnetic stirrer) ที่อุณหภูมิห้อง 
เป็นเวลา 15 นาที หลังจากนั้นหยดสารละลาย NaOH (NaOH 
ปริมาณ 1.6 กรัม ละลายในน้ ากลั่นปริมาตร 50 มิลลิลิตร) และคน
สารละลายด้วย magnetic stirrer อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 45 นาที 
กรองและล้างตะกอนด้วยน้ ากลั่นจ านวน 3 รอบ จากนั้นน าตะกอนท่ี
ได้ไปอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง และแคล
ไซน์ที่อุณหภูมิ 300, 500 และ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1
ช่ัวโมง ตามล าดับ  

โครงสร้างผลึกของสารตัวอย่างถูกตรวจสอบด้วยเทคนิคการ
เลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffractometer; XRD) (Bruker D8, Cu 
Kα) และพีคสูงสุดที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถค านวณหาขนาด
ผลึก (D) โดยใช้สมการเชอร์เรอร์ (Scherrer’s equation)  
 

    (1) 

 
เมื่อ  คือ ความยาวคลื่นของรังสี  คือ ค่าความกว้างที่กึ่งกลาง

ของพีคการเลี้ยวเบน (Full With at Half Maximum; FWHM) 
คือ มุมการเลี้ยวเบน [10] ลักษณะสัณฐานวิทยาของตัวอย่างถูก
ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning 
Electron Microscope; SEM (Carl Zeiss รุ่ น  AURIGA)  แ ล ะ
องค์ประกอบของธาตุถูกตรวจสอบด้วยเทคนิคการกระจายพลังงาน
ของรังสีเอกซ์ (Energy Dispersive X-ray; EDX) 
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3.2 การเก็บตัวอย่างและคัดแยกเชื้อราสาเหตุโรคราแป้ง 
การเก็บตัวอย่างใบหม่อนที่เป็นโรคราแป้ง โดยใบหม่อนจะมี

ลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายแป้งอยู่ใต้ใบ เป็นผงสีขาวปนเทาใต้ท้องใบ 
ส าหรับใบท่ีเป็นโรคจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แห้งกรอบแล้วร่วง น ามา
แยกเช้ือด้วยวิธี tissue transplanting technique เพื่อให้ได้เป็น
เช้ือที่บริสุทธิ์ โดยตัดเนื้อเยื่อใบบริเวณรอยต่อระหว่างแผลและ
เนื้อเยื่อปกติขนาด 5 x 5 มิลลิเมตร แช่ในน้ ายาคลอร็อกซ์ความ
เข้มข้นร้อยละ 15 เป็นเวลา 5 นาที เพื่อฆ่าเช้ือ ล้างด้วยน้ ากลั่น
จ านวน 2 รอบ แสดงดังรูปที่ 1 (ก) แล้ววางบนอาหาร PDA บ่มที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน แสดงดังรูปที่ 1 (ข) 
หลังจากนั้นเขี่ยเส้นใยเช้ือราวางบนอาหาร PDA บ่มที่อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน น าเช้ือราที่แยกได้ไปตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันว่าเชื้อดังกล่าวเป็นเช้ือ Phyllactinia corylea (Pers.) Karst 
ที่เป็นสาเหตุโรคราแป้งในใบหม่อน โดยสังเกตการเจริญเติบโตและ
ลักษณะสัณฐานเช้ือราภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบแสงธรรมดาที่
ก าลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ 40 เท่า 
   
3.3 การทดสอบประสิทธิภาพของซิงค์ออกไซด์ต่อการยับย้ังการ
เจริญของเชื้อราสาเหตุโรคราแป้ง 

ท าการทดสอบด้วยวิธี poisoned food technique โดยผสม  
ซิงค์ออกไซด์กับอาหาร PDA ที่ระดับความเข้มข้น 3 ระดับ ได้แก่ 
1,000, 2,000 และ 3,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นเทลงใน
จานเพาะเช้ือปริมาตร 20 มิลลิลิตร ทิ้งไว้จนอาหารแข็ง ใช้ Cork 
Borer เจาะบริเวณขอบเส้นใยของเช้ือราที่เลี้ยงในอาหาร PDA ที่มี
อายุ 7 วัน ย้ายมาวางบนจานเพาะเชื้อที่มีอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA ผสม
ซิงค์ออกไซด์ความเข้มข้นต่าง ๆ จากนั้นน าไปบ่มที่  25 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน ค านวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญ
ของเช้ือราในอาหารผสมซิงค์ออกไซด์เทียบกับชุดควบคุม (ไม่ผสม   
ซิงค์ออกไซด์) [11] ตามสมการ 

เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญ  =                (2) 
 

เมื่อ  คือ ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเช้ือราบนจาน
เลี้ยงเช้ือชุดควบคุม และ  คือ ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของ
โคโลนีเช้ือราบนจานเลี้ยงเช้ือท่ีมีอาหารผสมซิงค์ออกไซด์ 
 
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) 
ตามล าดับ โดยไม่ปรากฎพีคที่แสดงถึงการเจือปนของเฟสอื่น ๆ ซึ่ง

ยืนยันได้ว่าซิงค์ออกไซด์มีโครงสร้างผลึกเฮกซะโกนอลเวิร์ทไซท์ใน
ทุกตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลมาตรฐานที่ท าการตรวจวัดโดย 
Joint Committee on Powder Diffraction Standard (JCPDs) 
หมายเลข 36-1451 [12] เมื่อเพิ่มอุณหภูมิแคลไซน์ที่เป็นการให้
พลังงานเข้าไปยังสารตัวอย่าง พบค่าความเข้มของพีคการเลี้ยวเบน
เพิ่มขึ้น และผลการค านวณหาขนาดผลึกของซิงค์ออกไซด์จากพีค
สูงสุด (101) โดยใช้สมการเชอร์เรอร์ พบว่าขนาดผลึกมีค่าอยู่ในช่วง 
134-168 นาโนเมตร  
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบ
ของธาตุ 

ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานด้วย SEM ที่ก าลังขยาย 
30,000 เท่า และฮีตโตแกรมการกระจายตัวของอนุภาคซิงค์ออกไซด์   
แคลไซน์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ แสดงดังรูปที่  3 พบว่าลักษณะทาง
กายภาพของซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
ลักษณะเป็นแผ่นท่ีอุณหภูมิแคลไซน์ 300 องศาเซลเซียส มีการเชื่อม
ติดกันของอนุภาคเพิ่มขึ้น ท าให้ขนาดอนุภาคเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นจาก 
123.42 นาโนเมตร ที่อุณหภูมิแคลไซน์ 300 องศาเซลเซียส เป็น 
159.04 นาโนเมตร ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส และอนุภาคมี
การจับตัวกันเป็นรูปทรงกลม รูปทรงหลายเหลี่ยม (polygon) 
ปะปนกันกันมากขึ้น ขอบเขตเกรน (grain boundary) ของอนุภาค
เดี่ยวมีลักษณะที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น [13] ที่ 700 
องศาเซลเซียส มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเป็น 162.42 นาโนเมตร ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการค านวณขนาดผลึกจากพีค XRD ที่ได้ และผล
การศึกษาองค์ประกอบของธาตุด้วย EDX แสดงดังรูปที่ 4 พบซิงค์
และออกซิเจนในสารตัวอย่าง โดยไม่ปรากฎธาตุอื่นเจือปน ช้ีให้เห็น
ว่าสารตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้มีความบริสุทธ์ิ 

 
4.3 ผลการศึกษาประสิทธภิาพการยับย้ังเชื้อราสาเหตุโรคราแป้ง 

การคัดแยกเชื้อและทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเช้ือของซิงค์ 
ออกไซด์ แคลไซน์ที่อุณหภูมิ 300, 500 และ 700 องศาเซลเซียส 
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ความเข้มข้น 1,000, 2,000 และ 3,000 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบกับชุดควบคุม (ไม่ผสมซิงค์ออกไซด์) 
ทดสอบเป็นเวลา 5 วัน แสดงผลดังตารางที่ 1 พบค่าเฉลี่ยเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของโคโลนี เช้ือราบนอาหารชุดควบคุมมีขนาด 7 
เซนติเมตร แสดงดังรูปที่ 5 (ก) เมื่อเทียบกับชุดลองในทุกตัวอย่าง 
ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเช้ือรามีค่าลดลง แสดงให้เห็น
ว่าซิงค์ออกไซด์มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ ที่ความเข้มข้นมาก
ขึ้นจะมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อเพิ่มขึ้น โดยซิงค์ออกไซด์ที่อุณหภูมิ
แคลไซน์ 700 องศาเซลเซียส บนอาหารเลี้ยงเช้ือสูตร PDA ที่ความ
เข้มข้น 3,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของโคโลนีเช้ือราเท่ากับ 0.47 เซนติเมตร แสดงดังรูปที่ 5 (ข) ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเจริญเติบโตของเชื้อได้ดีที่สุด มีเปอร์เซ็นต์
การยับยั้งเท่ากับ 93.23 
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5. บทสรุป 
จากการสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีการโซลเจล แคลไซน์ที่

อุณหภูมิ 300, 500 และ 700 องศาเซลเซียส พบอนุภาคซิงค์ออก
ไซด์มีการเชื่อมติดกันมากข้ึนและขนาดอนุภาคใหญ่ขึ้น เมื่อแคลไซน์
ที่อุณหภูมิสูงขึ้น มีโครงสร้างผลึกเฮกซะโกนอลเวิร์ทไซท์ในทุก
ตัวอย่าง เมื่อศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคราแป้งในใบ
หม่อนของอนุภาคซิงค์ออกไซด์แคลไซน์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ บนอาหาร
เลี้ ยงเช้ือสูตร PDA ที่ ความเข้มข้น  1,000, 2,000 และ 3,000 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าซิงค์ออกไซด์ที่อุณหภูมิแคลไซน์ 700 
องศาเซลเซียส ระดับความเข้มข้น 3,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้ งการเจริญของเช้ือได้ดีที่ สุด  โดยมี
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งเท่ากับ 93.23  

 
ข้อเสนอแนะ 

ศึกษาเพิ่มเติมถึงประสิทธิภาพของซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้
ต่อการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรครากเน่า โรคราสนิม โรคใบไหม้ และโรค
ใบด่างในหม่อน  
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ตารางที่ 1 ผลทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเช้ือของซิงค์ออกไซด์ 
 

 

  
         (ก)                                   (ข)  

รูปที่ 1 การเก็บตัวอย่างและคัดแยกเชื้อรา 

 
รูปที่ 2 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของอนุภาคซิงค์ออกไซด์  

เปรียบเทยีบกับข้อมูลมาตรฐานของ JCPDS 

 

 
 

รูปที่ 3 ภาพ SEM และฮตีโตรแกรมการกระจายตัวของอนุภาคนาโน
ซิงค์ออกไซด์แคลไซน์ท่ีอณุหภูมติ่าง ๆ  

 

 
 

รูปที ่4 แสดงต าแหน่งการวเิคราะห์และเส้นสเปกตรัมองค์ประกอบ
ของธาตุของอนุภาคซิงค์ออกไซด์แคลไซน์ท่ีอณุหภมูิต่าง ๆ 

 

อุณหภูมิ 
(°C) 

ความ
เข้มขน้ 
(ppm) 

ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของโคโลนี

ชุดทดลอง (cm) 

เปอร์เซ็นต์ 
การยับย้ัง 
การเจริญ 

300 1000 1.50 78.57 
 2000 1.37 80.42 
 3000 1.33 81.00 

500 1000 1.53 76.81 
 2000 1.47 77.73 
 3000 1.23 81.36 

700 1000 1.37 80.43 
 2000 1.27 81.85 

 3000 0.47 93.23 
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                 (ก) ชุดควบคุม                (ข) ชุดทดลอง  
 

รูปที่ 5 โคโลนีของชุดควบคุมและชุดทดลองของซิงค์ออกไซด ์700 
องศาเซลเซยีส กับ PDA ความเข้มข้น 3,000 ไมโครกรัมต่อมลิลลิิตร 
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The handling of Bamboo Leaves Mixed with Rice Husk as Litter Material on 

Productive Performance of Broiler Chicken  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อที่ใช้ใบไผ่ผสมแกลบเป็นวัสดุรองพื้น โดยใช้ไก่เนื้อพันธุ์ Ross 308 

คละเพศ อายุ 1 วัน จ านวน 120 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) แบ่งไก่เนื้อออกเป็น 3 กลุ่ม 
กลุ่มละ 4 ซ้ า ซ้ าละ 10 ตัว ท าการทดลองโดยสุ่มให้ไกแ่ต่ละกลุ่มใช้วัสดุรองพื้นดังนี้ กลุ่มที่ 1 แกลบล้วน กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ใบไผ่แห้งผสม
แกลบ อัตราส่วน 25:75 และ 50:50 โดยปริมาตร ตามล าดับ ท าการเลี้ยงไก่เนื้อ 42 วัน ในโรงเรือนระบบเปิดที่ด้านข้างเปิดโล่งควบคุมสภาวะ
แวดล้อมตามธรรมชาติ โดยเก็บบันทึกน้ าหนักตัว ปริมาณอาหารไก่ต่อวัน อัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว อัตรา
การตาย และดัชนีประสิทธิภาพการผลิต ผลการทดลองพบว่าไก่เนื้อทุกกลุ่มที่ใช้วัสดุรองพื้นต่างกัน มีน้ าหนักตัวเฉลี่ยและสมรรถภาพการผลิต
ในช่วงอายุ 1-3 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่ในช่วงอายุ 4-6 สัปดาห์พบว่าไก่เนื้อที่ใช้ใบไม้แห้งผสมแกลบ 
อัตรา 50:50 โดยปริมาตร มีสมรรถภาพการผลิตดีกว่าไก่กลุ่มอื่นเล็กน้อย (P>0.05) และมีค่าดัชนีประสิทธิภาพการผลิตมากกว่าไก่กลุ่มอื่น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  จึงมีความเป็นไปได้ที่ในการใช้ใบไผ่มาผสมแกลบเพื่อเป็นวัสดุรองพื้นคอกเลี้ยงไก่เนื้อ เนื่องจากมีผล
ส่งเสริมสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อในช่วง 4-6 สัปดาห์ 
 
ค าส าคัญ: ใบไผ่, วัสดุรองพื้น, สมรรถภาพการผลิต, ไกเ่นื้อ 
 

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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1. บทน า 
   วัสดุรองพื้นคอกมีความส าคัญมากในระบบการเลี้ยงไก่เนื้อ
เนื่องจากไก่เนื้อมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว มีสิ่งขับถ่ายปริมาณมาก
ต่อวันและมีความช้ืนสูง คุณภาพของวัสดุรองพื้นคอกจึงส่งผล
โดยตรงต่อการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และสุขภาพของไก่  [1] 
วัสดุรองพื้นที่ดีต้องแห้งร่วนไม่จับตัวเป็นก้อน มีน้ าหนักเบา 
สามารถดูดซับความช้ืนจากมูล อากาศในโรงเรือนและน้ าที่หกจาก
การกินน้ าได้ดี มีราคาไม่แพง หาง่ายในท้องถิ่น และต้องไม่เป็นพิษ
หรือมีอันตรายต่อตัวไก่ [2]  ซึ่งวัสดุรองพื้นที่ดีจะส่งผลในการลด
ความช้ืนภายในโรงเรือน ลดการเกิดก๊าซแอมโมเนียที่เกิดจากย่อย
สลายโปรตีนในมูล ลดการแพร่กระจายของเช้ือแบคทีเรียก่อโรค 
ลดการสัมผัสความช้ืนโดยตรงของตัวไก่โดยเฉพาะส่วนอกและฝ่า
เท้า ทั้งยังช่วยเป็นฉนวนป้องกันความหนาวเย็นของพื้นคอนกรีต
ในช่วงฤดูหนาวและช่วยเป็นสื่อน าความร้อนออกจากร่างกายในช่วง
ฤดูร้อน ท าให้ส่งผลดีต่อการผลิตไก่เนื้อทั้งสมรรถภาพการผลิตและ
คุณภาพซาก วัสดุรองพื้ นที่นิยมใช้ในประเทศฝั่ งยุ โรปและ
สหรัฐอเมริกา คือ ขี้เลื่อย และวัสดุรองพื้นที่นิยมใช้ในประเทศไทย 
คือ แกลบ เนื่องจากมีคุณสมบัติดูดซับความช้ืนได้ดี แต่ด้วยทุกวันนี้
บ า งพื้ น ที่ แ ก ล บ มี ร าค าสู ง แ ล ะ บ า งส่ ว น ถู ก น า ไป ใ ช้ ใน
ภาคอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าชีวมวล ท าให้หายากและมีต้นทุนใน
การเลี้ยงไกสู่งขึ้น จึงมีความพยายามทดลองใช้วัสดุรองพื้นทางเลือก
หลายชนิดในการเลี้ยงไก่เนื้อ อาทิ ทราย ฟางข้าว เศษใบไม้ เศษ
หญ้าแห้ง กระดาษรีไซเคิล ซังข้าวโพดบด ชานอ้อย ขี้เลื่อย และ
เปลือกถั่ว  มาใช้ทดแทนแกลบทั้งหมดหรือทดแทนบางส่วน ซึ่ง
รูปแบบการใช้ก็อาจมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามชนิด และหลาย
ชนิดมีคุณสมบัติที่สามารถใช้ทดแทนแกลบในการเลี้ยงไก่เนื้อได้ [3, 
4, 5] ในการทดลองนี้จึงใช้ใบไผ่แห้งที่หาได้ในท้องถิ่นซึ่งไม่ได้ลงทุน
ซื้อมาผสมร่วมกับแกลบเพื่อให้ลดต้นทุนค่าวัสดุรองพื้นเลี้ยงไก่เนื้อ
และศึกษาถึงผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ  
  
2. ขอบเขตงานวิจัย 
    ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าใบไผ่แห้งผสมแกลบมาใช้
ประโยชน์เป็นวัสดุรองพื้นคอกเพื่อเลี้ยงไก่เนื้อ  
 
3. สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ 
3.1 สัตว์ทดลองและโรงเรือน 
      ท าการทดลองโดยใช้ไก่เนื้อพันธุ์ Ross 308 เพศเมีย อายุ 1 
วัน จ านวน 120 ตัว เลี้ยงไก่เนื้อในโรงเรือนระบบเปิดที่ด้านข้างเปิด
โล่งควบคุมสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ มีพัดลมและระบบสปริง
เกอร์น้ าบนหลังคาเปิดเพื่อระบายอากาศและระบายความร้อน
ภายในโรงเรือนในตอนกลางวัน มีอุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือน
เท่ากับ 28.5-31.5 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธ์ เฉลี่ย
เท่ากับ 77.5-79.5 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงไก่เนื้อคอกละ 10 ตัว โดยพื้น
คอกเป็นปูนซี เมนต์และคอกมีขนาด กว้างxยาวXสูง เท่ากับ 
1x1.5X0.8 เมตร  

3.2 วัสดุรองพ้ืน 
     ใช้แกลบดิบหรือแกลบเหลือง และใบไผ่ตากแห้งเป็นวัสดุรอง
พื้น ส าหรับใบไผ่ตัดใบไผ่สดยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร จากนั้น
น าใบไผ่ไปตากแดดให้แห้งสนิท (เหลือมีความช้ืนอยู่ในช่วง 16-19 
เปอร์เซ็นต์) จึงน ามาตัดให้มีขนาดเล็กลงยาวประมาณไม่เกิน 0.5
เซนติเมตร น าใบไผ่แห้งมาผสมกับแกลบในอัตราส่วน 25 : 75 และ 
50 : 50 โดยปริมาตร เนื่องจากแกลบและใบไผ่มีน้ าหนักแตกต่าง
กัน ผสมแกลบและใบไผ่ให้เข้ากันแล้วจึงน าไปใช้เป็นวัสดุรองพื้นปู
คอกไก่เนื้อ  
 
4. วิธีการทดลอง 
4.1 แผนการทดลอง 
      ว า งแ ผ น ก ารท ด ล อ งแ บ บ สุ่ ม ส ม บู รณ์  (Completely 
Randomized Design, CRD) เลี้ยงไก่เนื้อพันธุ์ Ross 308 อายุ 1 
วัน จ านวน 120 ตัว โดยแบ่งไก่ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซ้ า ซ้ า
ละ 10 ตัว ไกแ่ต่ละกลุ่มได้ใช้วัสดุรองพื้น ดังนี้ คือ 
 กลุ่มที่ 1 แกลบล้วน 
 กลุ่มที่ 2 ใบไผ่ผสมแกลบ อัตราส่วน 25 : 75 โดยปริมาตร 
 กลุ่มที่ 3 ใบไผ่ผสมแกลบ อัตราส่วน 50 : 50 โดยปริมาตร 
4.2 การจัดการเลี้ยงดู 
     ไก่เนื้อทุกกลุ่มได้รับน้ าและอาหารส าเร็จทางการค้าอย่างเต็มที่ 
ตลอดระยะเวลาการทดลอง 42 วัน (6 สัปดาห์) โดยมีสูตรอาหาร 2 
สูตร ใช้เลี้ยงไก่เนื้อช่วงอายุ 1-3 และ 4-6 สัปดาห์ มีโปรตีนรวม 
24.3 และ 21.4 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ให้แสงสว่าง 24 ช่ัวโมงต่อ
วันตลอดการทดลอง ท าวัคซีนป้องกันโรคนิวคลาสเซิลและ
หลอดลมอักเสบที่ไก่อายุ 7 วัน เมื่อสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์ท าการ
เปลี่ยนวัสดุรองพื้นคอกไก่ บันทึกปริมาณอาหารไก่ต่อวัน น้ าหนัก
ตัว จ านวนการตาย เพื่อน าไปค านวณอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน 
(ADG) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว (FCR) อัตรา
การตาย และดัชนีประสิทธิภาพการผลิต (PI score) 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 42 วัน ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของข้อมูลด้วยวิธี ANOVA ตามแผนการทดลองแบบสมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design, CRD) และเปรียบ เที ยบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่มด้วยวิธี Duncans’ New 
Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
ส าเร็จรูป 
 
5. ผลการทดลอง 
5.1 น้ าหนักตัวของไก่เนื้อ  
   การศึกษาผลของการใช้ใบไผ่แห้งผสมแกลบเป็นวัสดุรองพื้น
ต่อน้ าหนักตัวของไก่เนื้อ แสดงดังตารางที่ 1 โดยกลุ่มที่ 1 แกลบ
ล้วน กลุ่มที่ 2 ใบไผ่ผสมแกลบ อัตราส่วน 25 : 75 และกลุ่มที่ 3 ใบ
ไผ่ผสมแกลบ อัตราส่วน 50 : 50 ผลการทดลองพบว่าชนิดของวัสดุ
รองพื้นไม่มีผลต่อน้ าหนักตัวของไก่เนื้อ โดยน้ าหนักตัวของไก่ในแต่
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ละสัปดาห์ของทุกกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  (P>0.05) และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ไก่ เนื้อกลุ่มที่  3 มี   
น้ าหนักตัวมากที่สุดมีค่าเท่ากับ 2,360.80 กรัม ไก่เนื้อกลุ่มที่ 2 มี
น้ าหนักตัวเท่ากับ 2,219.90 และไก่เนื้อกลุ่มที่  1 มีน้ าหนักตัว
เท่ากับ 2,186.16 กรัม  
5.2 สมรรถภาพการผลิต  
  การศึกษาผลของการใช้ใบไผ่ผสมแกลบเป็นวัสดุรองพื้นต่อ
สมรรถภาพของไก่เนื้อ ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-3 ดังแสดงในตารางที่ 2 
ผลการทดลองพบว่าไกเ่นื้อทุกกลุ่มม ีปริมาณการกินอาหารไก่ต่อวนั 
อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว 
อัตราการตาย และดัชนีประสิทธิภาพการผลิต ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยในช่วงไก่เล็กที่ 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 ในไก่กลุ่มที่ 1 2 และ 3 ตามล าดับ 
แต่ ในช่วงไก่ โตที่  4 -6 สัปดาห์  ไก่กลุ่มที่ ใช้ ใบไผ่ผสมแกลบ 
อัตราส่วน 50:50 โดยปริมาตร มี ADG และ FCR ดีกว่าไก่กลุ่มอื่น
เล็กน้อย แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยมี
ค่า ADG และ FCR เท่ากับ 74.84 กรัม และ 2.86 ตามล าดับ ในไก่
กลุ่มที่ 1 68.60 กรัม และ 3.25 ตามล าดับ ในไก่กลุ่มที่ 2 และ 
67.40 กรัม และ 3.25 ตามล าดับ ในไก่กลุ่มที่ 3 แต่ไก่กลุ่มที่ 3 มี
ค่า PI score สูงกว่าไก่เนื้อกลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 313.48 315.67 และ 353.46 ในไก่กลุ่ม
ที่ 1 2 และ 3 ตามล าดับ  
 

 
ตารางที่ 1 ผลการใช้ใบไผ่ผสมแกลบเป็นวัสดุรองพื้นต่อน้ าหนักตัว(กรัม) ของไกเ่นื้อ ตลอดการทดลอง 

อายุไก่เนื้อ (สัปดาห์) 
วัสดุรองพ้ืน 

แกลบล้วน ใบไผ่ผสมแกลบ 
อัตราส่วน 25:75  

ใบไผ่ผสมแกลบ 
อัตราส่วน 50:50 

P-valve 

1 141.82±11.42 149.25±3.36 148.27±7.81 0.418ns 
2 394.40±8.02 401.90±6.28 403.97±2.34 0.115ns 
3 770.70±10.73 779.17±5.49 789.00±14.42 0.210ns 
4 1,250.50±32.02 1,273.80±9.88 1,294.00±36.72 0.157ns 
5 1,755.60±101.22 1,764.65±62.51 1,842.45±82.00 0.317ns 
6 2,186.16±184.07 2,219.90±145.21 2,360.80±122.72 0.280ns 

*  ขอ้มูลคือค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
** ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางที่ 2 ผลการใช้ใบไผ่ผสมแกลบเป็นวัสดุรองพื้นต่อสมรรถภาพการผลิตของไกเ่นื้ออาย ุ1-3 และ 4-6 สัปดาห์  

รายการ 
วัสดุรองพ้ืน 

แกลบล้วน ใบไผ่ผสมแกลบ 
อัตราส่วน 25:75  

ใบไผ่ผสมแกลบ 
อัตราส่วน 50:50 

P-valve 

สมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้ออายุ 1-3 สัปดาห์ 
ปริมาณอาหารไก่ต่อวัน (กรัม/ตัว/วัน) 66.80±0.57 66.95±0.81 67.52±0.17 0.239ns 
อัตราการเจรญิเติบโตต่อวัน (กรัม) (ADG) 35.00±0.51 35.40±0.26 35.87±0.94 0.208ns 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนกัตัว (FCR) 1.77±0.02 1.76±0.02 1.76±0.03 0.927ns 
อัตราการตาย 0.00±0.00 2.50±5.00 0.00±0.00 0.405ns 
ดัชนีประสิทธิภาพการผลติ (PI score) 201.97+10.22 211.04+2.20 213.75+2.20 0.077ns 
สมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้ออายุ 4-6 สัปดาห์ 
ปริมาณอาหารไก่ต่อวัน (กรัม/ตัว/วัน) 212.48±10.56 216.06±7.32 213.02±3.16 0.780ns 
อัตราการเจรญิเติบโตต่อวัน (กรัม) (ADG) 67.40±8.33 68.60±7.00 74.84±2.63 0.317ns 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนกัตัว (FCR) 3.25±0.30 3.25±0.46 2.86±0.20 0.242ns 
อัตราการตาย 6.07±7.22 2.50±5.00 7.50±9.57 0.639ns 
ดัชนีประสิทธิภาพการผลติ (PI score) 313.48a+19.26 315.67a+19.46 353.46b+19.68 0.011 
 *  ข้อมูลคือค่าเฉลีย่±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
** ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                                                                                                            
***อักษรที่แตกต่างกันในบรรทัดแนวนอนเดียวกันมีความแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  
  

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

378 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

6. วิจารณ์ผลการทดลอง 
      จากผลการศึกษาการใช้ใบไผ่ผสมแกลบเป็นวัสดุรองพื้นต่อ
สมรรถภาพของไก่เนื้อที่พบว่าวัสดุรองพื้นที่แตกต่างกัน ได้แก่ แกลบ
ล้วน ใบไผ่แห้งผสมแกลบ อัตราส่วน 25:75 โดยปริมาตร และใบไผ่
แห้งผสมแกลบ อัตราส่วน 50:50 โดยปริมาตร ไม่มีผลต่อน้ าหนักตัว
เฉลี่ยแต่ละสัปดาห์ และสมรรถภาพการผลิตในด้านปริมาณการกิน
อาหารไก่ต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นน้ าหนักตัว และอัตราการตายของไก่เนื้อในช่วงอายุ 1-3 และ  
4-6 สัปดาห์ ตามล าดับ สอดคล้องกับหลายงานวิจัยที่ใช้วัสดุรองพื้น
ทางเลือกต่างๆ อาทิ การใช้เศษหญ้าแห้งผสมกับแกลบ [3] การใช้
ฟางข้าว ใบสน เปรียบเทียบกับแกลบ [4] หรือการใช้แกลบ ขี้เลื่อย 
ทราย กระดาษรีไซเคิล [5] มาเลี้ยงไก่เนื้อและพบว่าไม่ส่งผลกระทบ
หรือส่งเสริมสมรรถภาพการผลิตต่างๆ รวมทั้งการปลดปล่อยก๊าซ
แอมโมเนียจากวัสดุรองพื้น แต่เมื่อพิจารณาค่า PI score พบว่าที่
ช่วงอายุ 4-6 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงไก่เนื้อเจริญเติบโตสูง ไก่เนื้อกลุ่มที่
ใช้ใบไผ่แห้งผสมแกลบที่อัตราส่วน 50:50 โดยปริมาตรเป็นวัสดุรอง
พื้นมีค่า PI score สูงกว่าไก่เนื้อกลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ซึ่ งบ่งบอกว่าการใช้ใบไผ่ผสมแกลบเป็นวัสดุรองพื้น
สามารถช่วยการพัฒนาความเพิ่มของเนื้อไก่ในช่วง 4-6 สัปดาห์ได้ 
อย่างไรก็ตามวัสดุรองพื้นทางเลือกบางชนิดอาจมีผลเสียต่อคุณภาพ
ซากของไก่เนื้อ มีงานวิจัยที่ศึกษาผลของวัสดุรองพื้นที่มีต่อรอยแผล
ในซากไก่เนื้อท่ีเลี้ยงบนพ้ืนชานอ้อย ข้ีเลื่อย แกลบ และหญ้าเนเปียร์
สับ โดยใช้เลี้ยงไก่ตลอด 42 วัน ซึ่งพบว่าวัสดุรองพื้นชานอ้อยและ
หญ้าเนเปียร์สับ ส่งผลท าให้เกิดรอยขีดข่วน แผลฟกซ้ าและผิวหนัง
อักเสบสูงสุด เมื่อเทียบกับวัสดุรองพื้นอื่น  (P<0.05) [6] ซึ่ งใน
งานวิจัยนี้ไม่ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพซากของไก่เนื้อ      
 
      ดังนั้นจากผลการทดลองนี้จึงมีความเป็นไปได้ที่น าใบไผ่แห้งมา
ใช้เป็นวัสดุรองพื้นเลี้ยงไก่เนื้อโดยผสมกับแกลบในอัตราส่วนดังกล่าว
ข้างต้น โดยไม่กระทบกับสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ และยังเพิ่ม
ค่าดัชนีประสิทธิภาพการผลิตในช่วง 4-6 สัปดาห์ และสามารถลด
ต้นทุนจากการซื้อแกลบมาใช้เป็นวัสดุรองพื้นท้ังหมดได้ ซึ่งใบไผ่แห้ง
ที่น ามาทดลองเมื่อตากแห้งแล้วมีผลลดความคมของขอบใบไผ่และ
ใบไผ่เหลือความช้ืนอยู่ในช่วง 16-19 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน้อยกว่าแกลบที่
ใช้ที่มีความช้ืนอยู่ 20-23 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเป็นแกลบบรรจุถุงที่
อาจมีระยะเวลาการเก็บนานท าให้ความชื้นสูงขึ้น ซึ่งมรีายงานว่าการ
ดูแลรักษาสิ่งรองพื้นที่ดี สิ่งรองพื้นควรจะแห้งร่วนไม่จับกันเป็นก้อน 
และจะต้องมีความช้ืนอยู่ในระดับ 18-25 เปอร์เซ็นต์ ถ้าแห้งเกินไป
จะเริ่มมีปัญหาเรื่องฝุ่นส่งผลต่อการหายใจของไก่ ตรงกันข้ามถ้า
ความช้ืนสูงกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ สิ่งรองพื้นจะเริ่มช้ืนและจับกันเป็น
ก้อน [2] แต่ในการทดลองนี้ไม่ได้ใช้ใบไผ่แห้งล้วนเป็นวัสดุรองพื้น
เนื่องจากใบไผ่เมื่อตากแห้งและน ามาตัดเป็นขนาดความยาวไม่เกิน 
0.5 เซนติเมตร มีน้ าหนักเบาเกินไปไม่เหมาะใช้เป็นวัสดุรองพื้นคอก
ล้วนได้เนื่องจากมีการปลิวออกนอกคอกได้ง่าย ท าให้มีการสูญเสีย
วัสดุรองพื้น แต่เมื่อน ามาผสมกับแกลบที่น้ าหนักมากกว่าจะช่วยให้

ใบไผ่ไม่ปลิว นอกจากนี้จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่าไก่ เนื้อกลุ่มที่
ใช้ใบไผ่แห้งผสมแกลบเป็นวัสดุรองพื้นจะแสดงพฤติกรรมวิ่งเล่นบน
ใบไผ่แห้งและมีการตอบสนองต่อผู้เลี้ยงมากกว่ากลุ่มที่ใช้วัสดุรองพื้น
เป็นแกลบล้วน   
 
7. บทสรุป 
     การศึกษาผลการใช้ใบไผ่ผสมแกลบเป็นวัสดุรองพื้นเลี้ยงไก่เนื้อ
ต่อสมรรถภาพการผลิต โดยกลุ่มที่ 1 แกลบล้วน กลุ่มที่ 2 ใบไผ่ผสม
แกลบ อัตราส่วน 25 : 75 โดยปริมาตร และกลุ่มที่ 3 ใบไผ่ผสม
แกลบ อัตราส่วน 50 : 50 โดยปริมาตร ผลการทดลองพบว่า ในช่วง
ไก่เนื้อระยะเล็ก ที่ช่วงอายุ 1-3 สัปดาห์ วัสดุรองพื้นของไก่ทุกกลุ่ม
ไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ โดยไก่ทุกกลุ่มมีน้ าหนัก
ตัวไก่ที่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่พบว่าเมื่อ
ไก่เนื้ออยู่ระยะการเจริญเติบโตสูง ท่ีช่วงอายุ 4-6 สัปดาห์ ชนิดของ
วัสดุรองพื้นมีผลต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ โดยไกก่ลุ่มที่ 3 ที่
เลี้ยงโดยการใช้ใบไผ่ผสมแกลบ อัตราส่วน 50:50 โดยปริมาตรเป็น
วัสดุรองพื้น มคี่า ADG และ FCR ดีกว่าไก่กลุ่มอื่นเล็กน้อย (P>0.05)  
และมีน้ าหนักตัวที่อายุ 6 สัปดาห์สูงที่สุด เท่ากับ 2,360.80 กรัม แต่
ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) กับไก่กลุ่มอื่น แต่
ขณะที่ ไก่กลุ่มที่  3 นี้ มีค่ า PI score มากที่สุดแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับไก่ทุกกลุ่ม จึงสรุปได้ว่าสามารถน า
ใบไผ่แห้งตัดสั้นผสมแกลบมาใช้เป็นวัสดุรองพื้นเลี้ยงไก่เนื้อได้  โดย
ไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพการเลี้ยงไก่เนื้อในช่วง 1-3 สัปดาห์ และช่วย
ส่งเสริมสมรรถภาพการผลิตได้ในช่วงไก่เนื้ออายุ 4-6 สัปดาห์ และ
อัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้คือใบไผ่แห้งผสมแกลบ ที่อัตราส่วน 
50:50 โดยปริมาตร 
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บทคัดย่อ 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นวิธีการเพิ่มจ านวนสมุนไพรโกฐจุฬาลัมพาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยม งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโกฐจุฬาลัมพาในสภาพปลอดเชื้อ น าช้ินส่วนตาข้างของโกฐจุฬาลัมพามาฟอกฆ่าเชื้อในสารละลายคลอร็อกซ์ที่ความเข้มข้น
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
การฟอกฆ่าเช้ือด้วยเมอร์คิวริกคลอไรค์ ความเข้มข้น 0.01 , 0.05 และ 0.10 % w/v เป็นเวลา 5 นาที แล้วน าไปเลี้ยงในอาหารสูตร MS  ที่
เติม PPMTM ความเข้มข้น 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร น าไปเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ให้แสงเป็นเวลา 12 ช่ัวโมงต่อวัน เป็นเวลา 4 
สัปดาห์ พบว่าการฟอกฆ่าเชื้อด้วยเมอร์คิวริกคลอไรค์ความเข้มข้น 0.05 % w/v มีการรอดชีวิตสูงที่สุด (85 %) นอกจากนี้ยังได้ศึกษาอิทธิพล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโต 6-benzylaminopurine (BAP) ร่วมกับ 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) ที่มีความเข้มข้นต่างกันจ านวน 
9 ชุดการทดลอง พบว่าการใช้ BAP 0.10 ppm ร่วมกับ NAA 0.05 ppm ท าให้เกิดจ านวนยอดและจ านวนข้อสูงที่สุด (P< 0.05) เท่ากับ 
1.80±0.72 ยอด และ 4.61±0.79 ข้อตามล าดับ ส่วนจ านวนรากมากที่สุด 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 

 

ค าส าคัญ: 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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1. บทน า 
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการเพาะเลี้ยงช้ินส่วนต่าง ๆ ของ
พืชภายใต้สภาวะปลอดเช้ือ โดยเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์และ
สารควบคุมการเจริญเติบโต พร้อมกับการควบคุม อุณหภูมิ แสง
และความช้ืนเพื่อให้ได้ต้นพืชที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดโรค 
จ านวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว ปัจจุบันมีการน าเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใช้ในการเพิ่มจ านวนพืชสมุนไพรเพื่อการ
ผลิตสารทุติยภูมิที่สามารถน าไปใช้เป็นส่วนประกอบในยา 
เครื่องส าอางและอาหาร อาทิ มหาอุดมแดง [1] กระชายด า [2] หัว
ข้าวเย็น [3] เป็นต้น ซึ่งสามารถลดข้อจ ากัดในเรื่องของคุณภาพ
และปริมาณของสมุนไพรที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โกฐ
จุฬาลัมพา เป็นสมุนไพรมาจาก ยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ มี
กลิ่นหอม สามารถช่วยรักษาอาการท้องร่วง ขับพยาธิ ขับลมใน
ล าไส้   ขับปั สสาวะ ระ งับอาการหดเกร็ งกล้ าม เนื้ อ  ท าให้
ประจ าเดือนมาปกติ ระงับอาการปวดท้อง นอกจากนี้ การศึกษา
ฤทธิ์ทางชีวภาพของ โกฐจุฬาลัมพาพบว่ามีศักยภาพที่จะใช้เป็น
สมุนไพรรักษาโรคหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องกับเกล็ดเลือดได้และได้รับ
ความสนใจอย่างมากในต่างประเทศ [4-6] อย่างไรก็ตามการ
รายงานถึงการขยายพันธุ์โกฐจุฬาลัมพาด้วยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อในประเทศไทยยังมีน้อยดังนั้นจึงศึกษาการขยายพันธุ์พืช
โกฐจุฬาลัมพาด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมในการฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอร็อกส์และ
เมอคิวริกคลอไรค์ที่ความเข้มข้นต่างๆและศึกษาอิทธิพลของการใช้ 
(6-benzylaminopurine (BAP) ร่วมกับ 1-Naphthaleneacetic 
acid (NAA) ต่อการเจริญของเนื้อเยื่อโกฐจุฬาลัมพาเพื่อเพิ่มจ านวน
พืชโกฐจุฬาลัมพาให้มีปริมาณเพียงพอต่อการศึกษาวิจัยและการใช้
ประโยชน์ต่อไป 
 
2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 
2.1 การเตรียมตัวอย่างพืชและการฟอกฆ่าเชื้อ 
 การทดลองนี้ใช้ตัวอย่างตาข้างของโกฐจุฬาลัมพา ที่เพาะปลูก
ในโรงเรือนอายุ 3 เดือน โดยน าช้ินส่วนล าต้นของต้นโกฐจุฬาลัมพา
ขนาดประมาณ 2 นิ้ว มาท าความสะอาดด้วยการเปิดน้ าประปาไหล
ผ่านเป็นเวลา 3 ช่ัวโมง น าช้ินส่วนล าต้นไปแช่ในแอลกอฮอร์ 70 % 
v/v เป็นเวลา 2 นาที แล้วน ามาฟอกฆ่าเชื้อด้วยสภาวะต่าง ๆ ดังนี้
1. การศึกษาสภาวะเหมาะสมในการฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารคลอร็อกซ์ 
ฟอกฆ่าเชื้อตัวอย่างช้ินส่วนโกฐจุฬาลัมพา ด้วยสารละลายสารคลอ
ร็อกซ์ความเข้มข้น 5,10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ผสม Tween 20 1-2 
หยด เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นแต่ละความเข้มข้นฟอกด้วย
สารละลายคลอร็อกซ์ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 5 นาที ล้างด้วยน้ า
กลั่นที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที ตัดช้ินส่วนตาข้าง
ให้มีขนาด 1 เซนติเมตร  แล้วน าไปเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 
PPMTM (Plant Preservative Mixture) ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร 2. การศึกษาสภาวะเหมาะสมในการฟอกฆ่าเชื้อด้วยด้วยเมอร์
คิวริกคลอไรด์ฟอกฆ่าเช้ือตัวอย่างช้ินส่วนโกฐจุฬาลัมพาด้วยเมอร์

คิวริกคลอไรด์ความเข้มข้น 0.01 % 0.05 % , 0.10 % เป็นเวลา 5 
นาที ล้างด้วยน้ ากลั่นที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที 
ตัดช้ินส่วนตาข้างให้มีขนาด 1 เซนติเมตร แล้วน าไปเลี้ยงบนอาหาร
สูตร MS ที่เติม PPMTM ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร น าหลอด
ทดลองเนื้อเยื่อโกฐจุฬาลัมพา วางไว้ในห้องปลอดเช้ือ ที่ความเข้ม
แสง 1,000 ลักซ์ให้แสง 12 ช่ัวโมง ต่อวัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
อุณหภูมิห้องเพาะเลี้ยง 25 ± 2 องศาเซลเซียส บันทึกผล
เปอร์เซ็นต์การรอด เปอร์เซ็นต์การตาย และเปอร์เซ็นต์การ
ปนเปื้อน จ านวนใบ ความสูงและจ านวนข้อ 
2.2 การศึกษาผลของ BA ร่วมกับ NAA ที่มีต่อการเจริญของต้น
โกฐจุฬาลัมพา 
 น าช้ินส่วนตายอดที่อยู่ในสภาพปลอดเช้ือของโกฐจุฬาลัมพา 
ขนาด 1 เซนติเมตร น าไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต BAP ความเข้มข้น 0.10, 0.25 และ 0.50 
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ สารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ความ
เข้มข้น 0.025, 0.05 และ 0.10 รวม 9 ชุดการทดลอง น าหลอด
ทดลองเนื้อเยื่อโกฐจุฬาลัมพา วางไว้ในห้องปลอดเช้ือ ที่ความเข้ม
แสงความเข้มแสง 1,000 ลักซ์ให้แสง 12 ช่ัวโมง ต่อวัน เป็นเวลา 4 
สัปดาห์ อุณหภูมิห้องเพาะเลี้ยง 25 ± 2 องศาเซลเซียส บันทึกการ
เพิ่มจ านวนยอด จ านวนใบ ความยาวของยอด จ านวนข้อและการ
เกิดรากของโกฐจุฬาลัมพา 
 
3. ผลการทดลอง 
จากการศึกษาผลของสารละลายคลอร็อกซ์และสารละลายเมอร์คิว
ริกคลอไรค์ ที่ความเข้มข้นต่างๆ ในการฟอกฆ่าเช้ือจุลินทรีย์บน
ช้ินส่วนของโกฐจุฬาลัมพา ได้ผลดังตารางที่1 เมื่อเพาะเลี้ยงช้ินส่วน
ของโกฐจุฬาลัมพา ที่ผ่านการฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลายคลอร็อกซ์
ความเข้มข้น 15, 10, และ 5 เป็นเวลา 15 นาที แล้วฟอกซ้ าด้วย
สารละลายคลอร็อกซ์ความเข้มข้น 5% เป็นเวลา 5 นาที บนอาหาร
สูตร MS ที่ เติม PPMTM (0.5 ml/L) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า
อัตราการรอดชีวิตของช้ินส่วนเนื้อเยื่อโกฐจุฬาลัมพามีค่าเท่ากับ 
35-55 เปอร์เซ็นต์ โดยการฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอร็อกซ์ ความ
เข้มข้น 15 % เป็นเวลา 15 นาที และ ความเข้มข้น 5 % เป็นเวลา 
5 นาที มีอัตราการรอดชีวิตสูงที่สุด (55 เปอร์เซ็นต์) ขณะที่การ
ฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอกร็อกส์ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ 
15 นาทีและ 5 เปอร์เซ็นต์ 15 นาที มีอัตราการรอดชีวิตลดลง
ตามล าดับ โดยลักษณะการเจริญของโกฐจุฬาลัมพาจากการฟอกฆ่า
เชื้อด้วยสารคลอร็อกส์เป็นดังภาพที่ 1 ส่วนการฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วน
โกฐจุฬาลัมพาโดยใช้เมอร์คิวริกคลอไรค์ที่ความเข้มข้น 0.01, 0.05 
และ 0.10 เปอร์เซ็นต์ และน าไปเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่เติม 
PPMTM (0.5mL/L) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบอัตราการชีวิตสูงในช่วง 
75-85 เปอร์เซ็นต์ โดยการใช้เมอร์คิวริกคลอไรค์ ความเข้มข้น 
0.05 % มีอัตราการรอดชีวิตสูงที่สุด (85 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาเป็น
เมอร์คิวริกคลอไรค์ ความเข้มข้น 0.01 เปอร์เซ็นต์ (80 เปอร์เซ็นต์) 
และเมอร์คิวริกคลอไรค์  ความเข้มข้น 0.10 เปอร์ เซ็นต์  (75 
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เปอร์เซ็นต์) ตามล าดับ และลักษณะการเจริญขิงต้นโกฐจุฬาลัมพา
เป็นดังภาพท่ี 2 เมื่อน าช้ินส่วนปลอดเช้ือของโกฐจุฬาลัมพามาเลี้ยง
ในอาหาร MS เป็นเวลา 4 สัปดาห์ แล้วน าส่วนยอดมาใช้ทดสอบ
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BAP ร่วมกับ NAA ที่ความ
เข้มข้นต่าง ๆ กันจ านวน 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 ท าให้ช้ินส่วนโกฐจุฬาลัมพา มี
จ านวนยอดเฉลี่ยสูงกว่าชุดการทดลองอื่นๆอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  (P< 0.05) เท่ ากับ  1.80±0.72 ยอด ขณ ะที่การใช้  BAP 
ร่วมกับ NAA ที่ความเข้มข้น 0.10 : 0.25 และ0.10: 0.05 พีพีเอ็ม 
ท าให้จ านวนรากสูงที่สุด (P<0.05) ส่วนความยาวรากพบสูงที่สุด 
เมื่อใช้ BAP ร่วมกับ NAA ที่ความเข้มข้น 0.10: 0.025 พีพี เอ็ม 
และเมื่อใช้ BAP ร่วมกับ NAA ที่ความเข้มข้น (0.10: 0.025) (0.10: 
0.05) (0.10: 0.10) และ (0.25: 0.025) พี พี เอ็ ม  ท าให้ ต้ น โกฐ
จุฬาลัมพามีจ านวนข้อมากท่ีสุด (P<0.05)   
 
4. อภิปรายผลการศึกษา 
      จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนตาข้างของโกฐจุฬาลัมพา บน
อาหาร MS ที่ มี การเติม  PPMTM ที่ ผ่ านการฟอกฆ่ าเช้ือด้ วย
สารละลายคลอร็อกซ์ ความเข้มข้น 15, 10, และ 5 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นเวลา 15 นาที และความเข้มข้น 5 % เป็นเวลา 5 นาที พบว่า
อัตราการรอดชีวิตของโกฐจุฬาลัมพาสูงขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ
สารละลายคลอร็อกส์โดยการใช้สารละลายคลอร็อกซ์ความเข้มข้น 
15 เปอร์เซ็นต์และความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์นาน 5 นาที มีอัตรา
การรอดชีวิตสูงที่สุดเท่ากับ 55 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าอัตราการปนเปื้อน
ของเชื้อจุลินทรีย์จะต่ าที่สุด (20 เปอร์เซ็นต์) แต่ที่ความเข้มข้นน้ีพบ
อัตราการตายของช้ินส่วนเนื้อเยื่อสูงถึง 25 เปอร์เซ็นต์ นั่นเป็นผล
มาจากความเข้มข้นของสารละลายคลอร็อกซ์ที่สูงท าลายเนื้อเยื่อ
ของพืช เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองนี้กับงานวิจัยของณัฐติรัตน์ 
และคณะ [7] พบว่าการเติมพบว่าการเติม PPMTM ในอาหาร MS 
เป็นการช่วยลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และช่วยท าให้อัตราการ
รอดชีวิตของช้ินส่วนเนื้อเยื่อโกฐจุฬาลัมพาสูงขึ้นเมื่อฟอกฆ่าเช้ือ
ด้วยสารละลายคลอร็อกซ์ที่สภาวะเดียวกัน ส่วนเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ส่วนตาข้างของโกฐจุฬาลัมพาบนอาหาร MS ที่เติม PPMTM ที่ผ่าน
การฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละละลายเมอร์คิวริกคลอไรค์ที่ความเข้มข้น 
0.01, 0.05,และ 0.10 เปอร์เซ็นต์ พบอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้นกว่า
การใช้สารละลายคลอร็อกซ์ โดยการใช้ 0.05 % เมอร์คิวริกคลอ
ไรค์ท าให้อัตราการรอดชีวิตสูงถึง 85 % ขณะที่การเพิ่มความ
เข้มข้นของเมอร์คิวริกคลอไรค์ท าให้อัตราการรอดชีวิตลดลง 
เนื่องจากมีผลท าลายช้ินส่วนเนื้อเยื่อโกฐจุฬาลัมพาเช่นเดียวกับ
งานวิจัยของนงนุชและคณะ [8] ที่รายงานการใช้เมอร์คิวริกคลอ
ไรค์ที่ความเข้มข้น 0.1 % เป็นเวลา 10 นาทีในการฟอกฆ่าเช้ือ
เนื้อเยื่อบูเซฟ ท าให้การปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ลดลง แต่ท าให้การ

ตายของเนื้อเยื้อเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จากการรายงานของ Budavari 
[9] ที่กล่าวว่าการใช้เมอร์คิวริกคลอไรค์ซึ่ งเป็นยาฆ่าเช้ือโรค 
(disinfecting) ในการฆ่าเช้ือจุลินทรีย์จากตัวอย่างพืชได้ดีแต่การใช้
ที่ความเข้มข้นสูงและระยะเวลาที่นานขึ้นจะน าให้การตายของ
เนื้อเยื่อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการใช้เมอร์คิวริกคลอไรค์ในการฟอกฆ่า
เชื้อต้องใช้ในความเข้มข้นที่เหมะสมกับพืชหลังจากการย้ายชิ้นส่วน
เนื้อเยื่อที่ปลอดเชื้อลงในอาหาร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมเป็นเวลา 
4 สัปดาห์ จึงน าช้ินส่วนยอดมาใช้ในการศึกษาอิทธิพลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต BAP ร่วมกับ NAA ที่ความเข้มข้นต่างๆ 
พบว่าการ BAP ร่วมกับ NAA ในสัดส่วนที่ต่างกันส่งผลต่อผลการ
เพิ่มจ านวนยอดและรากได้ต่างกันโดยการใช้ BAP ร่วมกับ NAA ที่
ความเข้มข้นต่ า (0.10: 0.025) และ (0.10:0.05) ท าให้การเพิ่ม
จ านวนยอด จ านวนรากและจ านวนข้อเฉลี่ยสูงที่สุด ซึงการเพิ่ม
ความเข้มข้นของ BAP และ NAA จะมีผลท าให้การเพิ่มจ านวนยอด 
จ านวนรากและจ านวนข้อเฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) การใช้ BAP ร่วมกับ  NAA มีผลดีต่อการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช โดยความเข้มข้นของ BAP และ NAA ให้ผลที่ต่างกันใน
พืชแต่ละชนิดโดยจากงานวิจัยของ อภิชาติและคณะ [10] ที่ได้
ศึกษาผลของ BAP ร่วมกับ NAA ต่อการเพิ่มปริมาณยอดของ
สมุนไพร พบว่าการใช้อาหารสูตร MS ที่เติมความเข้มข้น 1 และ 2 
พีพีเอ็ม ร่วมกับ NAA ความเข้มข้น 0.05 พีพีเอ็ม ท าให้เพิ่มจ านวน
ยอดของสมุนไพรเถาเอ็นอ่อนได้มากที่สุด ขณะที่การใช้ BAP 1 พี
พีเอ็มร่วมกับ NAA 0.5 พีพีเอ็ม มีจ านวนยอดต่อช้ินของสมุนไพร
มากที่สุด นอกจากนี้จากรายงานวิจัยของ ยงศักดิ์ และคณะ [11] 
รายงานว่าอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่เติม BAP ความเข้มข้น 0.1 
และ 0.2 พีพีเอ็ม ร่วมกับ NAA ความเข้มข้น 0.05 พีพีเอ็ม มีผลท า
ให้ค่าเฉลี่ยจ านวนรากของต้นพรมมิสูงที่สุด 
 
5. สรุปผลการศึกษา 
 การฟอกฆ่าเชื้อด้วยเมอร์คิวริกคลอไรค์  0.05 เปอร์เซ็นต์ นาน 
5 นาทีและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหารสูตร MS (1962) ที่เติม
สารควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์(PPMTM, 0.5 ml/L) มี
อัตราการรอดชีวิตสูงที่สุด เท่ากับ 85 เปอร์เซ็นต์และการเพาะเลี้ยง
ช้ินส่วนปลอดเช้ือบนอาหาร MS ที่เติม BAP ร่วมกับ NAA ความ
เข้มข้น 0.10 : 0.025 และ 0.10 : 0.05 พีพี เอ็ม ท าให้ ช้ินส่วน
เนื้อเยื่อของโกฐจุฬาลัมพา มีจ านวนยอด จ านวนราก ความยาวราก 
จ านวนข้อ สูงที่สุด ผลจากการศึกษานี้สามารถน าไปใช้ในการเพิ่ม
ปริมาณสมุนไพรโกฐจุฬาลัมพาในสภาพปลอดเช้ือให้พอเพียงต่อ
ความต้องการต่อไป 
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ตารางที่ 1 การฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนโกฏจุฬาลัมพาด้วยสารละลายคลอร็อกซ์และสารละลายเมอร์คิวริกคลอไรค์ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 
 

สภาวะ ความเข้มข้น (%) ระยะเวลา 
(น.) 

การปนเปื้อน 
(%) 

การตาย 
(%) 

การรอดชีวิต 
(%) 

   สารคลอร็อกซ์ 
(ณัฐติรัตน์, 2562) 

      5 และ 5 15 และ 5 63 10 27 
     10 และ 5 15 และ 5 50 10 40 
     15 และ 5 15 และ 5 43 27 30 

สารคลอร็อกซ์ 
ร่วมกับ PPMtm 

      5 และ 5 15 และ 5 50 15 35 
     10 และ 5 15 และ 5 35 15 50 
     15 และ 5 15 และ 5 20 25 55 

 
เมอร์คิวริกคลอไรด์ 

0.01 5 10 10 80 
0.05 5 5 10 85 
0.10 5 0 25 75 
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ตารางที่ 2 ผลของ BAP ร่วมกับ NAA ที่มีต่อการเจริญของต้นโกฐจฬุาลัมพา  

 

*ค่ า ตั ว เล ข เฉ ลี่ ย ที่ ต า ม ด้ ว ย ตั ว อั ก ษ รที่ เห มื อ น กั น ใน แ น ว ตั้ ง ไม่ มี ค ว าม 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ลักษณะของโกฐจุฬาลัมพาเมื่อฟอกฆ่าเช้ือเนื้อเยื่อด้วยสารคลอร็อกซ์ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ลักษณะของโกศจุฬาลัมพาเมื่อฟอกฆ่าเช้ือ (ก) ความเข้มข้นเมอร์คิวริกคลอไรด์ 0.01 เปอร์เซ็นต์ (ข) ความเข้มข้นเมอร์คิวริกคลอไรด์ 
0.05 เปอร์เซ็นต์ และ (ค) ความเข้มข้นความเข้มข้นเมอร์คิวริกคลอไรด์ 0.10 เปอร์เซ็นต์ 

BA 
(มิลลิกรัมต่อ

ลิตร) 

NAA 
(มิลลิกรัม
ต่อลิตร) 

จ านวนยอดเฉลี่ย 
(ยอด) 

จ านวนใบเฉลี่ย 
(ใบ) 

จ านวนรากเฉลี่ย 
(ราก) 

ความยาวรากเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

จ านวนข้อเฉลี่ย 

0.10 0.025 1.60±0.40ab  8.66±0.23abc 1.66±0.30a 1.91±0.90a 4.86±1.33a 

0.10 0.05 1.80±0.72a 9.60±1.22ab 1.53±0.11a 1.24±0.28abcd 4.61±0.79a 

0.10 0.10 1.26±0.11ab 5.97±1.58de 0.86±0.50bc 1.55±1.16abc 4.65±0.49a 

0.25 0.025 1.26±0.30ab 10.13±0.98a 1.13±0.61ab 0.55±0.52cde 5.41±1.05a 

0.25 0.05 1.60±0.52ab 7.64±2.29bcd 1.06±0.11ab 1.83±0.76ab 2.30±0.52bc 

0.25  0.10  1.40±0.69ab  6.95±0.31cd  0.66±0.69bcd 0.65±0.45bcde 3.06±0.41b 

0.50 0.025 1.00±0.20b 4.06±0.64e 0.13±0.11 de 0.10±0.17de 1.13±0.11c 

0.50 0.05 1.13±0.30ab 6.20±1.70cde 0.00±0.00e 0.00±0.00e 1.15±0.18c 
0.50 0.10  1.20±0.00ab  6.93±1.27cd 0.40±0.40cde  0.50±0.62 cde  2.17±0.96bc 

ก                                   ข                                       ค 

ก                            ข                             ค 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาค่าความต้านทานความร้อนของแบคทีเรียก่อโรคในอาหารพรอ้มบริโภคให้ผูป้ระกอบการผลิตอาหารที่ปลอดภัย  

ในการทดลองได้ศึกษาการต้านทานความรอ้นของแบคทีเรียก่อโรค Clostridium perfringens และ Vibrio parahemolyticus  โดยการเพาะ
เชื้อในอาหาร ได้แก่ กะปิเพื่อปรุงน้้าพริกกะปิและกุ้งเผา  โดยให้ความร้อนในระดับการต้มและปิ้งย่างระหว่างอุณหภูมิ 63-80 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 10 นาที และตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ในตัวอย่างอาหารทั้งสองชนิด  การต้านทานความร้อนของแบคทีเรียพบว่า เซลล์สมบูรณ์
ของ Clostridium perfringen มีค่าความต้านทานความร้อนต่้าสุด คือ 3.2 , 1.6 และ 0.1 นาที ท่ีอุณหภูมิ 63 , 71 และ 80 องศาเซลเซียส 
ตามล้าดับ   Vibrio parahemolyticus ในกุ้งเผาพบว่ามีค่าความต้านทานความร้อนเท่ากับ 26.4 และ 8.4 วินาที  ณ อุณหภูมิ 63 และ 70 
องศาเซลเซียส ตามล้าดับ ดังนั้นข้อมูลค่าการต้านทานความร้อนเป็นเวลาที่สามารถท้าลายแบคทีเรียลดลง 1 log  สามารถน้าไปใช้ในการ
คาดคะเนระยะเวลาการให้ความร้อนในการปรุงอาหารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค  
 
ค าส าคัญ:  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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บทน า (Introduction) 
 อาหารริมทาง หมายถึงอาหารพร้อมรับประทานหรือ
เครื่องดื่มที่จ้าหน่ายกันตามริมถนนหรือท่ีสาธารณะ มีทั้งที่เป็น ซุ้ม
ขายอาหาร รถเข็นอาหาร หรือรถบรรทุกอาหาร ทั้งนี้ส่วนใหญ่
ราคาอาหารจะต่้ากว่าอาหารในภัตตาคารและเป็นอาหารที่คน
ท้องถิ่นนิยมรับประทาน ท้าให้อาหารริมทางพร้อมบริโภคสะท้อน
ถึงวัฒนธรรมการกินในแหล่งนั้นๆ  (1) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค
จากร้านริมวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร มี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
การสะดวกในการเข้าถึงอาหารและปัจจัยรสชาติของอาหาร 
ในขณะที่ปัจจัยด้านความมีสุขลักษณะที่ดี ราคา และสารอาหารที่
จะได้รับเป็นปัจจัยรองลงมา (2) แต่การรับประทานอาหารร้านริม
ทางต้องค้านึงถึงความสะอาด ความปลอดภัยจากโรคที่เกิดจาก
อาหารและน้้า  

กะปิเป็นอาหารที่คนไทยนิยมน้ามารับประทาน เมนูเช่น
น้้าพริกกะปิ หรือ น้้าจิ้มมะม่วง กระบวนการท้าจะไม่มีการผ่าน
ความร้อน สามารถท้าให้จุลินทรีย์ที่ก่อโรคในอาหารเจริญเติบโตได้ 
จุลิ นทรีย์ ที่ พบ ในกะปิ  เช่น   Clostridium perfringens เป็ น
แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคอาหารเป็นพิษ พบบ่อยในล้าไส้
ของมนุษย์และสัตว์หลายชนิดและมีอยู่ในดินและพื้นที่ที่ปนเปื้อน
จากอุจจาระของมนุษย์หรือสัตว์  ปริมาณของแบคทีเรียที่ท้าให้เกิด
โรคได้คือ 1 ล้านเซลล์ต่อกรัมของอาหาร จากกระบวนการท้ากะปิ
จะมีการปนเปื้อนดินและการหมักของกะปิเป็นสภาวะที่เหมาะแก่
การเจริญเติบโตของ Clostridium perfringens  (3-4) กุ้งเป็น
อาหารทะเลที่มีเนื้ออร่อย โดยกุ้งถูกน้ามารับประทานเป็นที่นิยม
ปัจจุบัน คือ การรับประทานแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ คือ กุ้งเผา และ
รับประทานแบบดิบ คือ กุ้งแช่น้้าปลา เป็นต้น แบคทีเรียที่พบในกุ้ง
พ บ ว่ า เป็ น ก ลุ่ ม  Vibrio spp.  ต ร ว จ พ บ แ บ ค ที เ รี ย  V. 
parahaemolyticus สูงถึงร้อยละ 48.7  กุ้ งขาวปนเปื้ อน V. 
parahaemolyticus  คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ้านวนตัวอย่าง (5) 

การรับประทานแบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหารจะ
เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ  (Food poisoning) ท้าให้
อาเจียนและท้องร่วง หลังจากที่รับประทานหรือดื่มของเหลวที่
ปนเปื้อนแบคทีเรีย โดยการปนเปื้อนสามารถเกิดได้จากทุกข้ันตอน
ของอาหาร เช่นการปนเปื้อนเช้ือจากวัตถุดิบ การปรุง และการเก็บ
อาหาร ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ข้อมูลจากส้านักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค ระบุว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–23 ธันวาคม 2562 คน
ไทยเป็นโรคอาหารเป็นพิษ 105,672 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นกลุ่ม
วัยท้างานและวัยผู้สูงอายุ (6)  การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพคาด
ว่า มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพ
อากาศที่ร้อนขึ้นส่งผลให้เช้ือโรคสามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี 
ในอาหารที่บูดเสียง่าย เช่น อาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ เป็น
ต้น (7) อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและ
น้้าที่ประชาชนควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ 10 เมนูในช่วง
เทศกาล ได้แก่ 1) จ่อม/ลาบ/ก้อยดิบ 2) อาหารทะเล 3) อาหาร
ประเภทย้า 4) ส้มต้า 5) ข้าวมันไก่ 6) ข้าวผัด/ข้าวผัดโรยเนื้อปู 7) 

อาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิสด  8) ขนมจีน  9) สลัด
ผัก และ 10) น้้าแข็งที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน (8)  การตรวจสอบชนิด
ของแบคที เรี ยที่ เป็ นสาเหตุ โรคอาหารเป็ นพิ ษ  คื อ  Vibrio 
parahaemolyticus ร้อยละ 51.08 Salmonella spp. ร้อยละ 
26.04 และ Staphylococcus aureas ร้อยละ 22.22 ในรอบ 5 
ปีท่ีผ่านมา  (9) ความชุกของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในอาหารในเขต
ภาคเหนื อตอนล่างของประเทศไทย คื อ Staphylococcus 
aureus , Escherichia coli , Salmonella , Clostridium 
perfringens , Bacillus cereus , Vibrio cholerea O1 ซึ่งพบใน 
เนื้อหมู ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง นมพาสเจอร์ไรซ์ และ น้้าดื่ม (10)  
 ค่าความต้านทานความร้อนของจุลินทรีย์ถูกก้าหนดให้
แสดงในรูปของค่า D (D value) หรือ Decimal reduction time 
ซึ่งหมายถึงระยะเวลาที่ใช้ในการท้าลายจุลินทรีย์ลง 90 % ของ
จ้านวนเริ่มต้น ที่อุณหภูมิหนึ่งๆ จุลินทรีย์แต่ละชนิดจะมีค่า D 
แตกต่างกัน การหาค่า D ท้าได้โดยใส่จุลินทรีย์ที่ทราบจ้านวน
แน่นอนลงในภาชนะบรรจุแล้วน้าไปให้ความรอ้นที่อุณหภูมิคงที่โดย
ใช้เวลานานต่างๆกัน (11)  กะปิและกุ้งนิยมบริโภคแบบไม่มีการ
ผ่านความร้อนจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท้าให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ เพื่อ
ความปลอดภัยในการบริโภคจึงต้องมีการไปผ่านความร้อนที่
อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการท้าลายแบคทีเรียก่อโรคให้มี
ปริมาณที่ปลอดภัยตามมาตรฐานอาหารของกรมวิทยาศาสตร์กา
แพทย์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการท้าวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษา
ค วาม ต้ าน ท าน ค วาม ร้ อ น  (D value) ขอ งแ บ ค ที เรี ย  C. 
perfringens ในกะปิ และ V. parahaemolyticus ในกุ้ง เพื่อให้
ได้อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการให้ความร้อนกับกะปิและกุ้ง
ก่อนน้ามาประกอบอาหารเป็นน้้าพริกกะปิและรับประทานเป็นกุ้ง
เผาต่อไป  
 
วั ส ดุ  อุ ป ก รณ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร วิ จั ย  (Materials and 
Methods) 

1. การเต รียม สารละลาย เชื้ อ ต้ั ง ต้น   Clostridium 
perfringens และ Vibrio parahaemolyticus   

1.1. การเตรียมสารละลายเซลล์ C. perfringens  
- เพาะเลี้ยงแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเช้ือเหลว cooked meat 
medium ปริมาตร 10 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ในสภาวะไร้ออกซิเจน โดยใส่  AnaeroPack- 
Anaero (Mitsubishi) 
- ปิเปต culture ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยง
เช้ือ  fluid thioglycolate broth ปริมาตร 10 มิลลิลิตร บ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ในสภาวะไร้
ออกซิเจน เปรียบเทียบความขุ่นของ culture กับเตรียมสารละลาย 
McFarland No.0.5  ที่มีความเข้มข้นของเซลล์  เทียบเท่ากับ 
1.5x108 CFU/ml   
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1.2. การเตรียมสารละลายเซลล์  V. parahaemolyticus  
- เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือเหลว Nutrient และ NaCl 2% 
(w/v) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ช่ัวโมง  
- น้า culture broth จ้านวน1 ลูปถ่ายลงใน Nutrient agar slant  
NaCl 2% บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
-  น้าโคโลนีจาก Nutrient agar slant จ้านวน 1 ลูป ละลายใน
สารละลาย normal saline (0.98% NaCl) steriled เขย่าให้เข้า
กันและเปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นของเซลล์เทียบกับ 
MacFarland No 0.5 ที่มีปริมาณเช้ือตั้งต้นเข้มข้นเริ่มต้น 1.5x 
108 CFU/ml 
 2. การเตรียมตัวอย่างอาหารและการเพาะเลี้ยงเชื้อต้ังต้นเพ่ือ
ทดสอบการต้านทานความร้อน  
- กะปิ   
 ช่ังกะปิน้้าหนัก  10 กรัม  บรรจุในกระดาษฟอยด์ห่อให้มิดชิด 
และน้าไปฆ่าเช้ือในกะปิ โดย เครื่อง autoclave ที่อุณหภูมิ 121 
องศาเซลเซียสเป็นเวลา  15 นาที ความดัน 15ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
 - ปิ เปตสารละลายเซลล์  C. perfringens มีจ้านวนเซลล์
ประมาณ  1.5x108 cell/ml ปริมาตร  1 มิลลิลิตร ใส่ ในกะปิ
ปราศจากเชื้อและคลุกเคล้าผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
- กุ้งขาวแวนนาไม   
 ช่ังกุ้ งขาวแวนนาไมน้้ าหนักประมาณ  25 กรัม ล้างผ่าน
น้้าประปาจ้านวน 2 ครั้ง และล้างด้วยน้้ากลั่นปราศจากเช้ือ 1 ครั้ง 
และซับตัวอย่างกุ้งให้แห้งด้วยกระดาษซับอาหารปลอดเช้ือ (อบที่
อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง)   
 - ปิเปตสารละลายเซลล์ V. paraheamolyticus เชื้อตั้งต้นลง
ในกุ้ง โดยปริมาณเชื้อตั้งต้นเท่ากับ 1.5 x 108 CFU/ml ปริมาตร 1 
มิลลิลิตร และท้าคลุกผสมเช้ือให้เข้ากับตัวกุ้ง 
 
3. การทดสอบการต้านทานความร้อนของแบคทีเรีย  
 - กะปิ 
- น้าตัวอย่างกะปิที่ใส่เช้ือตั้งต้น C. perfringens  น้าไปให้ร้อนที่
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
เช้ือ fluid thioglycolate broth ปริมาตร 90 มิลลิลิตร เขย่าให้
กะปิเป็นเนื้อเดียวเป็นสารละลายกะปิความเจือจาง 10-1  และท้า
การเจือจาง 10 เท่าเป็นล้าดับๆ ถึงความเจือจาง 10-3 ด้วย fluid 
thioglycolate broth ปริมาตร 9 มิลลิลิตร  
- ตรวจสอบการรอดชีวิตของแบคทีเรียโดยการนับจ้านวนแบคทีเรีย 
C. perfringens วิธี pour plate บนอาหารเลี้ยงเช้ือ  Brain Heart 
Infusion agar บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 

ช่ัวโมง ในสภาวะไร้ออกซิเจน  ตรวจนับจ้านวนโคโลนีแบคทีเรียที่
อยู่ในช่วง 25-250 โคโลนีต่อ (CFU/g) 
-  น้าข้อมูล log ของจ้านวนแบคทีเรียที่รอดชีวิตทั้งหมด  (log 
CFU/g) และเวลา (min) ในการให้ความร้อน ณ อุณหภูมิหนึ่งๆ 
สร้างกราฟการรอดชีวิตของแบคทีเรีย (survival curve) และหาค่า
การต้านทานความร้อนของแบคทีเรีย C. perfringens ในกะปิ  (D-
value)  
 - กุ้ง 
- น้าตัวอย่างกุ้งขาวแวนนาไมที่ใส่เชื้อตั้งต้น V. parahemolyticus 
น้าไปให้ความร้อนด้วยเตาปิ้งย่างไฟฟ้า  (ยี่ห้อ Otto) โดยติดตาม
อุณหภูมิ ณ จุดศูนย์กลางบริเวณกลางตัวกุ้ง ในขณะที่ท้าการให้
ความร้อนหรือย่างกุ้งด้วยเทอร์โมมิเตอร์ชนิดปักในเนื้ออาหารแบบ
สุ่ม โดยท้าการตรวจวัดอุณหภูมิในต้าแหน่ง cold point ในตัวกุ้ง 
ให้มีอุณหภูมิ 63 องศาเซลเซียส และ 70 องศาเซลเซียส เวลา 0, 
1, 3, 5 และ 7 นาที ตามล้าดับ  
-  ตรวจสอบการรอดชีวิตของแบคทีเรีย V. parahaemolyticus 
โดยน้าตัวอย่างกุ้งพักให้เย็นในถุงพลาสติกปลอดเช้ือ เป็นเวลา 2 
นาที  และท้าการเจือจางตัวอย่างกุ้ง  โดยการเติมสารละลาย
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 โดยวิธี spread plate บนอาหารเลี้ยงเช้ือ
Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose Agar (TCBS) จ้านวน 2 
เพลท บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  เป็นเวลานาน 24 ช่ัวโมง
ตรวจนับจ้านวนโคโลนีสีเขียวบนอาหารเลี้ยงเช้ือ ที่คาดว่าเป็น
แบคทีเรีย V. parahaemolyticus  ให้มีโคโลนีในช่วง 25-250 
โคโลนี  และค้านวณจ้านวนแบคทีเรียที่รอดชีวิต (CFU/g) 
- น้าข้อมูล log ของจ้านวนแบคทีเรียที่รอดชีวิตทั้งหมด  (log 
CFU/g) และเวลา (min) ในการให้ความร้อน ณ อุณหภูมิหนึ่งๆ 
สร้างกราฟการรอดชีวิตของแบคทีเรีย (survival curve) และหาค่า
การต้านทานความร้อนของแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ใน
กุ้งเผา (D-value) 
 
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 ที่รอดชีวิตจากความร้อนโดยการเพาะเลี้ยงบน
อาหารเลี้ยงเช้ือ Brain heart infusion agar และสร้างกราฟการ
รอดชีวิตของแบคทีเรีย ณ อุณหภูมิระหว่างเวลาและจ้านวน
แบคทีเรียที่รอดชีวิต (log) ดังแสดงกราฟท่ี 1 2 และ 3  
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กราฟที่ 1 แสดงการรอดชีวิตของ C. perfringens ที่อุณหภูมิ 63 
องศาเซลเซียส  

  
กราฟที่ 2 แสดงการรอดชีวิตของ C. perfringens ที่อุณหภูมิ 71 
องศาเซลเซียส 
 

  
กราฟที่ 3 แสดงการรอดชีวิตของ C. perfringens ที่อุณหภูมิ 80 
องศาเซลเซียส 
 
 จากกราฟแสดงการรอดชีวิตของ C. perfringens ที่อุณหภูมิ 
63 71 และ 80˚C เมื่อค้านวณค่าความต้านทานความร้อนของ
แบคทีเรีย (D-value) โดยค่า D-value คือ ระยะเวลาที่ใช้ท้าลาย
จ้านวนจุลินทรีย์ให้ลดลง 90 เปอร์เซ็นต์ หรือ 1 log cycle ที่
อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่ง ค้านวณได้จากความชันของสมการเสน้ตรง 
จากกราฟการรอดชีวิตของแบคทีเรีย ระหว่างค่า log ของจ้านวน
เซลล์ที่รอดชีวิตหลังจากให้ความร้อน (log CFU/g) กับเวลา ค่า D 
= - 1/slope จากการค้านวณ ค่า D-value ของ C. perfringens  
ในกะปิที่ให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 63  71 และ 80 องศาเซลเซียส มี
ค่ า  D value เท่ า กั น  3.2 น าที ,  1.6 น าที  แ ล ะ  0.1 น าที  
ตามล้าดับ 
 
 
 

การศึกษาการต้านทานความร้อนของ V. parahaemolyticus 
ในกุ้งเผา 
 
จากการศึกษาการต้านทานความร้อนของ V. parahaemolyticus  
ในกุ้งเผา โดยท้าการให้ความร้อนกับกุ้งที่อุณหภูมิ 63.0 และ 70.0 
องศาเซลเซียส  เป็นระยะเวลา 0, 1, 3, 5 และ  7 นาที  และ
ตรวจสอบปริมาณของ V. parahaemolyticus  ที่รอดชีวิตจาก
ความร้อนโดยการเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ TCBS agar และ
สร้างกราฟการรอดชีวิตของแบคทีเรีย ณ อุณหภูมิระหว่างเวลาและ
จ้านวนแบคทีเรียที่รอดชีวิต (log) ดังแสดงกราฟท่ี 4 
 

 
 
กราฟที่  4 แสดงการรอดชีวิตของ V. parahaemolyticus  ที่
อุณหภูมิ 63 และ 70  องศาเซลเซียส 
 
 จากกราฟแสดงการรอดชีวิตของ V. parahaemolyticus ที่
อุณหภูมิ 63 และ 80˚C เมื่อค้านวณค่าความต้านทานความร้อน
ของแบคทีเรีย (D-value) ค้านวณได้จากความชันของสมการ
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 ขอ ง V. 
parahaemolyticus ในกุ้งเผาที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 63 และ 
80 องศาเซลเซียส มีค่า D value เท่ากัน 26.4 วินาทีและ 8.4 
วินาที 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 รูปร่างท่อน สร้างเอนโดสปอร์ เจริญในสภาวะไม่มี
ออกซิเจน แต่สามารถเจริญได้ในสภาวะที่มีออกซิเจนเนื่องจาก
สามารถต้านทานออกซิเจนได้หรือทนต่อสภาวะที่มี อากาศ  
สามารถทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 0.31-38 
นาที  การศึกษาการความต้านทานความร้อนของ C. perfringens 
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ใน  Pork luncheon roll พบว่ า  D65 ˚c = 0 .9  น าที  ห รือ  54 
วินาที , D70˚c = 0.2 นาที หรือ 12 วินาที (13) ความต้านทาน
ความร้อนของ C. perfringens NCTC 8798 ในเนื้อวัวบด ค่า 
D59˚c เท่ากับ 7.2 นาที (14-15)  อุณหภูมิ 55-65 °C เซลล์ของ
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 เท่ากับ 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 าห ารแ ต่ ล ะ ชนิ ด แ ล ะ ส าย พั น ธุ์ ข อ ง  Clostridium 
perfringens ที่แตกต่างกัน  
 จากมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและ
ภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ ๓ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน  มผช . 61/2561 ระบุว่า กะปิ 
อาหารหมักพื้น เมือง ให้พบ C. perfringens ได้ ไม่ เกิน  1000 
CFU/g (17-18)   ในงานวิจัยนี้พบว่าความสามารถในการต้านทาน
ความร้อน C. perfringens ที่เป็นเซลล์สมบูรณ์ที่อุณหภูมิ 63, 71 
และ 80˚C พบว่า D63°C , D71°C และ D80°C เท่ากับ 3.2 นาที, 1.6 
นาที  และ 0.1 นาที   ตามล้าดับ ประโยชน์ของค่า D-value 
สามารถประเมินเวลาและอุณหภูมิในการให้ความร้อนของการ
ประกอบอาหารเพื่อท้าลายและลดปริมาณแบคทีเรียในอาหาร
จนถึงระดับที่มีความปลอดภัยและมีจุลินทรีย์อยู่ในปริมาณไม่เกิน
มาตรฐานก้าหนด   ซึ่งส้าหรับการให้ความร้อนกับกะปิจนถึงจุด 
cold point ที่ อุณหภูมิ 63˚c ต้องใช้เวลามากกว่า  3.2 นาที ที่
อุณหภูมิ 71˚c ต้องใช้เวลามากกว่า  1.6 นาที และ ที่อุณหภูมิ 
80˚c ต้องใช้เวลามากกว่า 0.1 นาที  จะท้าให้ แบคที เรีย C. 
perfringens ในกะปิที่มีจ้านวนเซลล์ประมาณ  104 CFU/ ถูก
ท้าลายและลดลงเหลือจ้านวนให้น้อยกว่า  103 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 ในกุ้งเผา ที่อุณหภูมิปานกลาง 63 องศา
เซลเซียสและอุณหภูมิสูง 70 องศาเซลเซียส (19) ระบุว่าเป็น
อุณหภูมิขั้นต่้าในการรับประทานอาหารประเภทปิ้งย่าง การศึกษา
การต้านทานความร้อน V. parahaemolyticus ในกุ้งที่อุณหภูมิ 
55, 75 และ 95 องศาเซลซียส ได้ค่า D-value เท่ากับ125.02, 
26.22 และ 16.48 วินาที  (8)  การปรุงอาหารทะเลให้สุกและ
เพื่อให้การท้าลายแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ที่  D 65

o
C 

อย่างน้อย  1 นาที และ ที่ D  ควรให้ความร้อนเป็นเวลา 2.5 นาที 
(19) ค่า D50

o
C  เท่ากับ 1.75 นาที และ D70

o
C เท่ากับ 2 นาที (20-

22)  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 ในกุ้งเผาที่อุณหภูมิ 63.0,และ 70.0 องศา
เซลเซียส พบว่า ที่ท้าให้ปริมาณเช้ือลดลง 1 log cycle ใช้เวลา 
26.4 วินาทีและ 8.4 วินาที ตามล้าดับ  

บทสรุป (Conclusion)  
การศึกษาค่าความต้านทานความร้อนของแบคทีเรียก่อโรคใน
อาหารพร้อมบริโภค ในการทดลองได้ศึกษาการต้านทานความร้อน
ของแบคที เรียก่อโรค Clostridium perfringens ในกะปิและ 
Vibrio parahemolyticus ในกุ้ง  โดยใช้ความร้อนในระดับการต้ม
และปิ้งย่างระหว่างอุณหภูมิ 63-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 
นาที และตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ที่รอดชีวิตในตัวอย่างอาหาร
ทั้งสองชนิด พบว่า Clostridium perfringen มีค่าความต้านทาน
ความร้อนต่้าสุด คือ 3.2 , 1.6 และ 0.1 นาที ที่อุณหภูมิ 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 จากการศึกษาในตัวอย่างกุ้งเผาพบว่ามีค่า
เท่ากับ 26.4 และ 8.4 วินาที  ณ อุณหภูมิ 63 และ 70 องศา
เซลเซียส ตามล้าดับ ค่าการต้านทานความร้อนของแบคทีเรียนี้
สามารถน้าไปประเมินระยะเวลาในการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ
ต่างๆแก่อาหารทั้งสองชนิดเพื่อให้อาหารปลอดภัยจากเชื้อก่อโรค 
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บทคัดย่อ 

  วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulose) ประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน เช่น  
ฟางข้าว แกลบ ชานอ้อย ขี้เลื่อย ผักตบชวา เป็นต้น ซึ่งวัสดุเหล่านี้ถูกย่อยได้ด้วยเอนไซม์เซลลูเลส (Cellulase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ผลิตได้โดย
จุลินทรีย์ เช่น เช้ือรา แบคทีเรีย เป็นต้น  ในกลุ่มเชื้อรา เห็ดสามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและสามารถย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสได้ เห็ดนางรม
สามารถเจริญได้อย่างรวดเร็วและใช้ลิกโนเซลลูโลสได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์โดยศึกษาการน าวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมาใช้เป็น
วัสดุในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสด้วยเห็ดนางรม โดยท าการศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดนางรมบนอาหารแข็งพีดีเอ ทดสอบความสามารถใน
การย่อย CMC agar และความสามารถในการผลิต เอนไซม์ เซลลู เลสโดยใช้วัสดุ เหลือทิ้ งทางการเกษตร  (ฟางข้ าว ชานอ้อย  
ขี้เลื่อย และผักตบชวา) มาเป็นซับสเตรท จากการทดลองพบว่าเห็ดนางรมสามารถเจริญได้อย่างรวดเร็วในช่วงวันที่ 3-10 และสามารถย่อย 
CMC agar ได้ จากนั้นท าการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (ฟางข้าว ชานอ้อย ขี้เลื่อย และผักตบชวา) จากการ
ทดลองพบว่า ขี้เลื่อยสามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้สูงสุดเท่ากับ 0.54 ยูนิตต่อมิลลิลิตร รองลงมาคือ ชานอ้อย ผักตบชวาและฟางข้าว 
เท่ากับ 0.44, 0.36 และ 0.35 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ จากผลการทดลองจะเห็นว่าขี้เลื่อย ฟางข้าว ชานอ้อย ขี้เลื่อย และผักตบชวา 
สามารถน ามาใช้ในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้ จึงเป็นการทดลองเบื้องต้นในการน าวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการลด
ปริมาณวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและน ากลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหล่านี้และเพื่อเป็นแนวทาง
ในการประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อไป 
ค าส าคัญ: เห็ดนางรม, เอนไซม์เซลลูเลส, วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 
 

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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1. บทน า 
    ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 321 ล้านไร่ หรือประมาณ 
513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่ในการท าการเกษตรประมาณ 
43 เปอร์เซ็นต์(138 ล้านไร่) และและเป็นแหล่งผลิตและส่งออก
สินค้าเกษตรที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลกประเทศไทยจะผลิตข้าวเป็น
หลักและอยู่ในอันดับ 6 ของโลก แต่ไทยส่งออกข้าวมากเป็นอันดับ 2 
ของโลก ด้ วยมูลค่ า 4,400 ล้ าน เหรียญสหรัฐฯ หรือคิด เป็น  
21.9 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าการส่งออกข้าวท่ัวโลก ส่วนสินค้าเกษตร
อื่นๆ ได้แก่ อ้อย ยาง มันส าปะหลัง น้ ามันปาล์ม ผลไม้ตามฤดูกาล 
เป็นต้น [1]  การท าการเกษตรในประเทศไทยหลังจากการเก็บเกี่ยว
ผลิตผลิตแล้วจะมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว แกลบ 
กากอ้อย เป็นจ านวนมาก เกษตรกรส่วนใหญ่จะก าจัดวัสดุเหล่านั้น
ด้วยการเผาทิ้ง ก่อให้เกิดอันตรายจากการเผา สร้างมลพิษทาง
อากาศ ท้ังยังท าลายสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ยังไม่ได้ถูกน า มาใช้ประโยชน์มากนักอีกทั้งยังมีการจัดการของเสีย
โดยการเผาในที่โล่ง (Open burning) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมวลสารสู่ช้ันบรรยากาศ  
 วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส 
(Lignocellulose) เป็นวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติ ส่วนใหญ่มีเซลลูโลส 
เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน เป็นองค์ประกอบภายในโครงสร้างของ 
ผนังเซลล์ [2] เซลลูโลส (Cellulose) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่พบ
มากที่สุด ประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ของสารอินทรีย์ทั้ งหมดใน
ธรรมชาติ ส่วนใหญ่สะสมอยู่ในที่ผนังเซลล์ของพืช มีโครงสร้างทาง
เคมี ซึ่ งป ระกอบด้ วยหน่ วยย่ อยของน ้ าต าลกลู โคสจ านวน  
1000 - 10,000 โม เลกุล ต่ อกั น เป็ น โพลี เมอร์ที่ เ ช่ื อมกันด้ วย
พันธะเบต้า 1-4 ไกลโคซิดิก (Beta 1-4) glycosidic linkages) [3] 
ซึ่งอัตราส่วนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุลิกโนเซลลูโลส 
เช่น ฟางข้าว มีเซลลูโลสประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งวัสดุเหล่านี้ถูก
ย่อยได้ด้วยเอนไซม์เซลลูเลส (Cellulase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ผลิตได้
โดยสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ในกลุ่มจุลนิทรีย์ เช่น เช้ือรา แบคทีเรีย เป็นต้น  
ในกลุ่มเช้ือรา เห็ดสามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลส และสามารถย่อย
สลายลิกโนเซลลูโลสได้  ซึ่งเอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตได้สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น การผลิตกระดาษ เส้นใย ซักล้าง 
อาหารสัตว์ ด้านการเกษตร 
  เห็ดนางรมมีถิ่นก าเนิดแถบยุโรป มีการเจริญเติบโตได้ดีในไม้โอ๊ค 
(Oak) เม เปิ้ ล  (Maple) ไม้พี ช (Peach) เป็ นต้น  และสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในเขตอบอุ่น ต่อมาได้มีการทดลองเพาะเลี้ยงในไทย 
พบว่าสามารถปรับตัวเจริญได้ดีในไทยจนเป็นท่ีรู้จักกันดี เห็ดนางรม
จัดเป็นเห็ดที่นิยมรับประทานกันมาก เนื่ องจากเห็ดชนิดนี้ มี
สารอาหาร เช่น วิตามิน ฟอสฟอรัส เหล็ก แคลเซียม คาร์โบไฮเดรต
และโปรตีน เห็ดนางรมยังมีวิตามินที่ส าคัญโดยเฉพาะวิตามินบี  ซี
และดี  วิ ต ามิ น บี  1  (ไทอามี น ) วิ ต ามิ น บี  2  (Riboflavin) มี 
กรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อร่างกาย เป็นแหล่งแร่ธาตุที่ส าคัญ เช่น  
โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม แคลเซียม และแมกนีเซียม 
 

ในปัจจุบันเห็ดสกุลนางรม (ช่ือวิทยาศาสตร์; Pleurotus ostreatus 
ช่ือสามัญ Oyster mushroom) ได้รับความนิยมในกลุ่มเห็ดชนิด
หนึ่งที่กินได้ Pleurotus sp. อยู่ในคลาส Basidiomycetes อยู่ใน
กลุ่มที่รู้จักกันในช่ือ white rot fungi [4] เห็ดกลุ่มนี้ผลิตเส้นใย 
ไมซีเลียมสีขาวและสามารถย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสที่พบใน
ธรรมชาติได้ [5]   
  การเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดนางรมสามารถเจริญได้อย่าง
รวดเร็ว โดยลิกโนเซลลูโลสต่างๆสามารถใช้เป็นอาหารในการ
เพาะเลี้ยงได้ [6] นอกจากนั้นยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อมโดยน าวัสดุในกลุ่มลิกโนเซลลูโลสมาเป็นแหล่ง
วัตถุดิบ ซึ่งเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรและแก้ปัญหาด้านพลังงานและการเกษตรได้  [7]  
นอกจากนั้นเห็ดนางรมยังสามารถปรับตัวได้ดีในการเจริญเติบโตกับ
วัสดุในกลุ่มลิกโนเซลลูโลสในอุตสาหกรรมเกษตรที่หลากหลาย
เนื่องจากความสามารถในการสังเคราะห์เอนไซม์เซลลูเลสซึ่งเป็น
เอนไซม์ที่ผลิตออกมาภายนอกเซลล์ [8]  
 วัสดุ เหลื อทิ้ งท างการเกษตรและพื ช ในกลุ่ มที่ เป็ น วัสดุ 
ลิกโนเซลลูโลสที่พบมาก เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย ขี้เลื่อย ผักตบชวา  
เป็นต้น ฟางข้าว เบื้องต้นเกษตรกรจะขายฟางข้าวให้กับพ่อค้าใน
ราคาไร่ละ 80 บาท ซึ่งมีราคาต่ า และ ฟางข้าว แกลบ ซังข้าว ส่วนที่
เหลือก็ปล่อยทิ้งให้ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ  ชานอ้อยเป็นวัสดุ
เหลือใช้จากไร่อ้อย ขี้เลื่อย เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากไม้ ผักตบชวาเป็น
พืชลอยน้ าที่สามารถเจริญและแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วสร้าง
ความเสียหายต่อระบบนิเวศทางน้ า การเกษตร ดังนั้นในการศึกษานี้
จึงเป็นการศึกษาเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการน าวัสดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตรและวัสดุลิกโนเซลลูโลสมาใช้ประโยชน์ในด้านชีวภาพ 
โดยน ามาใช้ในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 ศึกษาการน าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้เป็นวัสดุในการ
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.พระนครศรีอยุธยา มาตัดเป็นช้ินเล็กๆ จากนั้นปั่นให้ ได้ ช้ิน 
ขนาดเล็ก 
  ขี้เลื่อย น าขี้เลื่อยจาก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มาอบที่อุณหภูมิ  
60 อ งศ า เซ ล เซี ย ส  เป็ น เวล า  6 ช่ั ว โม ง  แ ล ะปั่ น ให้ ได้ ช้ิ น 
ขนาดเล็ก 
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 ชานอ้อย น าชานอ้อย จาก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มาอบที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 6 ช่ัวโมง  และปั่นให้ได้ช้ินขนาด
เล็ก 
 ผักตบชวา น าผักตบชวา มาตากแดด และน ามาอบ ให้แห้ง 
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 6 ช่ัวโมง จากนั้นน ามาตัดเป็นช้ิน
เล็กๆ และปั่นใหไ้ด้ชิ้นขนาดเล็ก 
 3.2 เชื้อเห็ดนางรม 
  ตัวอย่างเห็ดนางรมจากฟาร์มเห็ดใน จ.พระนครศรีอยุธยา  น า
ก้อนเช้ือเห็ดนางรมมาท าการเปิดดอกและเก็บดอกเห็ดมาสังเกต
ลักษณะสัณฐานวิทยา จากนั้นท าการแยกเชื้                 อบริสุทธิ์
จากดอกเห็ด โดยเลือกดอกเห็ดที่ตองการ แล้วน ามาวางในจานแกว 
ใ ช มี ด ที่ 
ฆาเชื้อแลวผาเห็ดออกเปน 2 ซีก น าเข็มเขี่ยเชื้อทีฆ่าเชื้อแลวกรีดเนื้อ
เห็ดตรงกลางกานดอกออกเปนช้ินเล็กๆ แลวถ่ายลงในจานอาหาร
แข็งสูตรพีดีเอ (PDA) ที่ใช้ส าหรับเพาะเลี้ยงเห็ด ท าการบ่มไว้ที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียว นาน 14 วัน สังเกตการเกิดเส้นใย 
ลักษณะเส้นใยบนจานอาหารเพาะเลี้ยง 
 3.3 การวัดการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดบนอาหารแข็งพีดีเอ 
  น า cork borer ที่ฆ่าเช้ือแล้ว มาเจาะช้ินวุ้นบนจานที่มีเส้นใย
เห็ดเจริญ จากนั้นน าเข็มเขี่ยเช้ือท าการย้ายเส้นใยของเห็ดลงบนจาน
อาหารแข็งพีดีเอ วัดอัตราการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดน าไปบ่มที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน วัดการเจริญโดยวัด
เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยเห็ด เป็นเวลา 1 3 5 7 10 และ 14 วัน 
อัตราการเจริญเติบโตค านวณจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย 
มิลลิเมตรต่อวัน 
 3.4 การศึกษาประสิทธิภาพการย่อย Carboxymethyl 
Cellulose Agar (CMC) ของเส้นใยเห็ดในการผลิตเอนไซม์ 
เซลลูเลส 
 น า cork borer ที่ฆ่าเช้ือแล้ว มาเจาะช้ินวุ้นบนจานที่มีเส้นใย
เห็ดเจริญ จากนั้นน าเข็มเขี่ยเช้ือท าการย้ายเส้นใยของเห็ดลงบนจาน
อาหารเลี้ยงเช้ือที่มีคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) และบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา เป็นเวลา 1 3 5 7 และ  
10 วัน ทดสอบความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลสด้วยไอโอดีน 
(iodine) โดยเทไอโอดีน ให้ท่วมอาหารเลี้ยงเช้ือ เป็นเวลา 15 นาที 
แล้วเททิ้ง จากนั้นสังเกตการเกิดโซนใสวัดขนาดโซนใสที่เกิดขึ้นรอบ
โคโลนี และค านวณค่า hydrolysis capacity (HC value) ดังแสดง
ในสมการ [9]  
 
ค่า Hydrolysis capacity (HC value) 
 
=     ขนาดเส้นเส้นผ่าศูนย์กลางของวงใส  
         ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลน ี
 
 
 

 
 3.5 การศึกษาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในการผลิตเอนไซม์
เซลลูเลสจากเห็ดนางรม 
 ใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร  ได้แก่ ขี้เลื่อย ซานอ้อย และ 
ผักตบชวา ฟางข้าว เตรียมอาหารเหลว (Submerged medium) 
ในการผลิตเอนไซม์ ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร ที่มี
อาหาร 100 มิลลิลิตรที่เติมสารอาหารเพิ่มเติม ได้แก่ ยีสต์สกัด 
(Yeast extract) 0.2 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ , เ ป ป โ ต น  (Peptone)  
0.2 เปอร์เซ็นต์ , โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4)  
0.05 เปอร์เซ็นต์ , ไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต  (K2HPO4)  
0.05 เปอร์เซ็นต์, แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSo4) 0.05 เปอร์เซ็นต์ 
และตัวอย่างเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 1 เปอร์เซ็นต์ (น้ าหนัก
ต่อปริมาตร) จากนั้นน าไปฆ่าเชื้อในหม้อหนึ่งความดันไอ ที่อุณหภูมิ 
121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที [7] 
         จากนั้นน า cork borer ที่ฆ่าเชื้อแล้ว มาเจาะชิ้นวุ้นบนจานที่มี
เส้นใยเห็ดเจริญ จากนั้นน าเข็มเขี่ยเช้ือท าการย้ายเส้นใยของเห็ดลง
ใน อาห ารที่ ฆ่ า เ ช้ื อ แล้ ว  น า ไป บ่ ม ใน ตู้ บ่ ม เ ช้ื อแบ บ เขย่ าที่  
180 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วัน 
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 เพื่อน าไปวัดกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส 
 3.6 การวัดกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส 
 น าส่วนใสของเอนไซม์หยาบผสมลงในกับ CMC 1 เปอร์เซ็นต์ 
citrate pH 4 .8  บ่ ม ในอ่ างควบคุ มอุณ หภู มิ  (water bath) ที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นวัดกิจกรรม
เอนไซม์ เซลลู เลสที่ เกิ ด จากน้ าตาลรีดิ วซ์ที่ ผลิ ต ได้  ด้ วยวิธี 
Dinitrosalicylic Acid Method (DNS) [10] วัดค่าดูดกลืนแสงด้วย
เค รื่ อ ง  Spectrophotometer ที่ ค วามย าว  575  น าโน เมต ร  
บันทึกผลและค านวณค่ากิจกรรมของเอนไซม์  
 3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  น าข้อมูลกิจกรรมของเอนไซมม์เซลลูเลสที่ผลิตได้จากวัสดุเหลือ
ทิ้ งท างการเกษตร มาวิ เค ราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ย ว  
(One - way ANOVA) ร ะดั บ ความ เช่ื อมั น ร้ อ ยละ  95  แล ะ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
 
4. ผลการทดลองและวิจารณ์  
 4.1 ลักษณะสัณฐานวิทยาและลกัษณะของเสน้ใยเห็ด 
 เห็ดนางรมขึ้นอยู่เป็นกลุ่ม มีโคนก้านดอกติดกัน และมีหมวกเห็ด
ซ้อนกันเป็นช้ันๆ ดอกของเห็ดนางรมหมวกดอกมีลักษณะ แบนราบ 
กลางหมวกดอกมีลักษณะเว้าเป็นแอ่ง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  
5-15 ซม. มีสีขาวหรือสี ขาวนวล มีขนละเอียดสีขาวปกคลุมคล้าย
ขนก ามะหยี่ ด้านล่างของหมวกดอกจะเช่ือมติดกับก้าน ดอกหรือ
เป็นเนื้อเดียวกัน ก้านดอกค่อนข้างสั้นและเจริญเข้าหาแสงสว่าง 
ก้านโค้งงอเหมือน พัด มีความกว้างประมาณ 0.5-2 เซนติเมตร ยาว 
ประมาณ 1-3 เซนติเมตร ครีบดอกลักษณะเป็นแผ่นบางๆ สีขาวหรือ
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สีเทาดังรูปที่ 1 ส่วนลักษณะของเส้นใยบนจานอาหารแข็งพีดีเอ จะมี
ลักษณะขาว ฟู มีการเจริญเส้นใยได้เร็ว ดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ลักษณะสณัฐานวิทยาของเห็ดนางรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ลักษณะของเส้นใยเหด็นางรม 
 
 4.2 การเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดนางรมบนอาหารแข็ง 
พีดีเอ (Potato dextrose agar) 
 การทดลองเบื้องต้นเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ด
นางรมบนอาหารแข็งพี่ดีเอ โดยท าการวางเส้นใยของเห็ดลงบนจาน
อาหารแข็งพีดีเอและวัดอัตราการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ด พบว่า 
การเจริญเติบโตของเส้นใย ในช่วงแรกค่อยมีการเจริญเติบโตและ
เจริญเติบโตรวดเร็วในช่วงวันที่ 3-10 หลังจากนั้นการเจริญเติบโตจะ
ค่อยๆคงท่ีและในวันท่ี 14 พบว่า มีเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดนางรม
เต็มจานอาหารแข็งพีดีเอ ดังรูปที่ 3 ผลการทดลองนี้มีผลใกล้เคียง
กับการศึกษาเบื้ องต้นในการเจริญ เติบโตของไมซี เลียมของ 
Pleurotus ostreatus (WICC-F18) บนอาหารแข็งพีดีเอ พบว่ามีไม
ซีเลียมทีการเจริญเติบโตเต็มที่  12 วัน บนอาหารเลี้ยงแข็งพีดีเอ 
นอกจากนั้นท าการทดสอบโดยเติมสารมอลต์สกัด ยีสต์สกัด ลงใน
อาหารแข็งพีดีเอ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของไมซเีลียม พบว่ามีผล
ไม่แตกต่างกันกับเจริญบนอาหารแข็งพีดีเอเพียงอย่างเดียว  [11] 
จากการศึกษาการเจริญของเส้นใยเห็ดนางรมสีชมพูในอาหารแข็ง 
พีดีเอ และอาหารแข็งที่มีฟางข้าว (Wheat straw-dextrose agar, 

SDA) พบว่าเห็ดนางรมสีชมพูมีการเจริญเติบโตของเส้นใยในอาหาร 
SDA ได้ดีกว่าบนอาหาร PDA [12] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 การเจรญิเติบโตของเส้นใยเห็ดนางรมบนอาหารแข็งพีดีเอ 

 
 4.3 ประสิทธิภาพการย่อย Carboxymethyl Cellulose 
Agar (CMC) ของเส้นใยเห็ดนางรม 
 ท าการย้ายเส้นใยของเห็ดลงบนจานอาหารเลี้ ยงเช้ือที่ 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
ความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลสด้วยไอโอดีน ( iodine) 
ค านวณค่า hydrolysis capacity (HC value) จากผลการทดลอง
พบว่าเส้นใยเห็ดที่เจริญเป็นเวลา 1 3 5 7 และ 10 วัน สามารถย่อย 
CMC ให้มีค่า HC สูงมากกว่า 3.5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเห็ดนางรม
สามารถผลิตเอนไซม์มาย่อยองค์ประกอบเซลลูโลสใน CMC agar ได้ 
ดังรูปที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ตัวอย่างการย่อย CMC ของเอนไซม์จากเห็ดนางรม ด้วย
สารละลายไอโอดีน 

 จากการทดลองพบว่าเห็ดนางรมสามารถย่อย Carboxymethyl 
Cellulose Agar (CMC) ได้ ดังนั้นจึงน าเห็ดนางรมไปใช้ในการผลิต
เอนไซม์เซลลูเลสด้วยวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรในขั้นตอนต่อไป 
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 4.4 ผลการศึกษาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในการผลิต
เอนไซม์เซลลูเลสจากเห็ดนางรม 
  จากการศึกษาการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากเห็ดนางรมโดยใช้
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ขี้เลื่อย ซานอ้อย และ ผักตบชวา  
ฟางข้าว เป็นซับสเตรทในการผลิต จากการทดลองพบว่ากิจกรรม
ของเอนไซม์โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งเป็นซับสเตรทในการผลิตเอนไซม์
เซลลู เลส สามารถผลิตเอนไซม์ เซลลู เลสได้สู งสุดคือขี้ เลื่อย  
0.54 ยูนิตต่อมิลลิลิตร รองลงมาคือ ชานอ้อย ผักตบชวาและ 
ฟางข้าว เท่ากับ 0.44, 0.36 และ 0.35 ตามล าดับ ยูนิตต่อมิลลิลิตร 
ดังรูปที่  5 จากผลการทดลองพบว่าการใช้วัสดุ เหลือทิ้ งทาง
การเกษตรในกรผลิตเอนไซม์เซลลูเลสมีผลใกล้เคียงกับการทดลอง
ขอ ง  Karthikeyan [13] ท าก ารผ ลิ ต เอน ไซ ม์ เซ ล ลู เล ส จ าก   
Pleurotus ostreatus ในอาหาร  Modified Czapek’s cellulose 
พบว่ามีกิจกรรมขเองเอนไซม์เซลลูเลสสูงสุดเท่ากับ 0.607 ยูนิตต่อ
มิลลิลิตร  Ayman et al. (2011) ท าการศึกษาการผลิตเอนไซม์ 
เซ ล ลู เล ส จ าก เห็ ด  Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.  
(type NRRL-0366) ในอาหารเหลว (Submerged medium) ที
ประกอบด้วย avicel PH101 6 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสามารถผลิต
เอนไซม์เซลลูเลสได้สูงสุด [7]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 กิจกรรมของเอนไซม์เซลลเูลสที่ใช้เศษวัสดุเหลือท้ิงทาง 
การเกษตรเป็นซับสเตรทในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส 

 
  จากการวิ เคราะห์ค่าเฉลี่ยกิจกรรมของเอนไซม์ เซลลู เลส 
ผลทางสถิติพบว่าค่ากิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตได้จาก 
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 4 ชนิด คือ ฟางข้าว ชานอ้อย ขี้เลื่อย 
และผักตบชวา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น  0.05 (P-value < 0.05) R-sq value (86.32%)  
ขี้เลื่อย (Material 3) มีค่าเฉลี่ยของกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสสูง
ที่สุด ดังรูปที่ 6 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) 
Source DF SS MS F-Value P-Value 
Mat  3 0.043007   0.014336      8.41 0.033 
Error 4 0.006816   0.001704   
Total 7 0.049823    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่6 ค่าเฉลี่ยกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสจากวัสดุเหลือท้ิงทาง

การเกษตร 
 

  นอกจากนั้นยังมีการศึกษาการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากเห็ด
นางรม  Pleurotus sapidus WC 529 ด้ วยอาหารแข็ ง basal 
medium ที่มีลิกโนเซลลูโลสเป็นซับสเตรท (Solid state culture) ; 
ฟางข้าวสาลี ซังข้าวโพด ฟางข้าว ก้านกล้วยและชานอ้อย ท า
ออกแบบการทดลองแบบ Response surface methodology 
(RSM) พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ให้ได้สูงสุด คือ 
pH เริ่มต้น 4.0 อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ความช้ิน 60 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาณหัวเช้ือ 4 มิลลิลิตร และเวลาในการบ่ม 120 ช่ัวโมง [14] 
   จากการทดลองนี้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดการวัสดุเหลือ
ทิ้ งทางการเกษตรที่ พบมาก เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย ขี้ เลื่อย 
ผักตบชวา ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่สามารถย่อยสลายได้ เมื่อน ามาใช้
เป็นวัสดุในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสด้วยกระบวนการทางชีวภาพซึ่ง
อาจจะมีกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสที่ไม่สูง แต่สามารถพัฒนา
กระบวนการผลิต ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเพื่อให้ได้
กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสที่สูงข้ึนได้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านอุตสาหกรรมและเกษตรได้  จึงเป็นการน าวัสดุเหลือทิ้งมาใช้
ประโยชน์ รวมทั้งลดภาวะโลกร้อนจากการก าจัดด้วยการเผา  
ลดปริมาณวัสดุเหลือท้ิงและเพิ่มมูลค่าใช้กับวัสดุเหล่านี้ 
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5. สรุปผลการทดลอง 
  จากการทดลองนี้จะ เห็นว่ามี วัสดุ เหลือทิ้ งทางการเกษตร 
(ฟางข้าว ชานอ้อย ขี้เลื่อย และผักตบชวา) สามารถน ามาใช้เป็น
แหล่งผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากเห็ดนางรมได้ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้
กระบวนการทางชีวภาพจากเห็ดนางรมที่มีเอนไซม์เซลลูเลสที่มี
ความส าคัญในการย่อยลิกโนเซลลูโลสได้ ดังนั้นการผลิตเอนไซม์
เซลลูเลสจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากเห็ดนางรม จึงเป็น
แนวทางหนึ่งในการใช้ประโยชน์ ลดปริมาณและเพิ่มมูลค่าให้กับ 
วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร นอกจากนั้นสามารถน าเอนไซม์ที่ผลิตได้
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 ไวน์น้้าคั้นเนื้อผสมเยื่อหุ้มเมล็ดผสมน้้าสับปะรด  สูตรที่ 2 
ไวน์น้้าคั้นเยื่อหุ้มเมล็ดผสมน้้าสับปะรด  สูตรที่ 3 ไวน์น้้าคั้นเนื้อฟักข้าวผสมน้้าสับปะรด สูตรที่ 4 ไวน์น้้าคั้นเนื้อผสมเยื่อหุ้มเมล็ดผสมน้้า
เสาวรส  สูตรที่ 5 ไวน์น้้าคั้นเยื่อหุ้มเมล็ดผสมน้้าเสาวรส และสูตรที่ 6 ไวน์น้้าคั้นเนื้อฟักข้าวผสมน้้าเสาวรส วิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้้า ค่าปริมาณกรดซิตริก ค่าการต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนและหลังหมัก ผลการวิจัยพบว่าไวน์น้้า
คั้นเนื้อฟักข้าวผสมน้้าเสาวรสให้ค่าการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดที่ร้อยละ 94.4 เมื่อทดสอบคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส โดยผู้ทดสอบจ้านวน 
35 คน พบว่าไวน์ท่ีได้จากน้้าคั้นเนื้อ น้้าคั้นจากเยื่อหุ้มเมล็ด และน้้าคั้นจากเนื้อผสมเยื่อหุ้มเมล็ดมีคะแนนความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ และ
ความชอบรวมไม่แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) และไวน์น้้าคั้นเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวผสมน้้าเสาวรส 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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1. บทน้า 
ฟักข้าว ( Gac fruit ) หรือที่ภาคเหนือเรียกว่า “ ผักข้าว ” 
ภาคใต้เรียกว่า “ ขี้กาเครือ ” คัดเข่า ( นครราชสีมา ) , หมักบวบ
เข่ า , คายเข่ า หรือมี ช่ือสามัญ ว่า Gac fruit, Baby Jackfruit, 
Cochinchin Gourd, Spiny Bitter Gourd, Sweet Gourd, 
Cochinchin Gour เป็นผักผลไม้พื้นบ้านที่นิยมน้ามารับประทาน
ผลและส่วนของยอดอ่อน มี ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Momordica 
cochinchinensis ( Lour. ) Spreng. อ ยู่ ใ น ว ง ศ์ 
Cucurbitaceae  [1] มีถิ่นก้าเนิดอยู่ในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของ
ทวีปเอเซีย ตั้ งแต่ประเทศจีนตอนใต้  พม่า ไทย ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม มาเลเซีย บังกลาเทศ และฟิลิปปินส์ ฟักข้าวเป็นได้ทั้ง
อาหารและยา นิยมน้ามาประกอบเป็น อาหาร เช่น เยื่อหุ้มเมล็ด
น้ามาหุงกับข้าว ผลน้ามาต้มแกง  ผลสุกน้ามาคั้นสด เป็นต้น 
สรรพคุณของฟักข้าว รากและใบเมื่อน้ามาต้มน้้าดื่มช่วยลดไข้แก้
ปวดเมื่อย เมล็ดคั่วและบดเป็นผง ผสมกับน้้ามันน้าไปทาช่วยลด
การอักเสบช้้าบวม สารสกัดของฟักข้าวส่วนผล เยื่อหุ้มเมล็ด และ
เมล็ดมีรายงานการศึกษาพบฤทธ์ิทางเภสัชวิทยามากมาย เช่น ต้าน
มะเร็ง ต้านอักเสบ ต้านลิปิดเปอร์ออกซิเดชัน และต้านอนุมูลอิสระ
เป็นต้น สารส้าคัญที่พบในฟักข้าว ได้แก่ สารกลุ่ม carotenoids 
พบได้ในผล เมล็ด และเยื่อหุ้มเมล็ด สาร saponins พบในเมล็ด ล้า
ต้น เถาเรื้อย และราก สารประกอบ ฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์พบ
ได้ในเปลือกผล เนื้อผล เมล็ด และเยื่อหุ้มเมล็ด [2] ฟักข้าวมีสารเบ
ตาแคโรทีนมากกว่าแครอทถึง 10 เท่า ซึ่งเบตาแคโรทีนคือสารตั้ง
ต้นของวิตามิน A ช่วยสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง 
ฟักข้าวมีไลโคปีนที่ช่วยยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระมากกว่ามะเขือ
เทศถึง 12 เท่า มีส่วนช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวหนัง ไลโค
ปีนในเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวถือเป็นสารต้านมะเร็งชนิดหนึ่ง ช่วยลด
ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะอาหาร 
มะเร็งต่อมลูกหมาก นอกจากนี้ยังมีวิตามิน A ช่วยในการมองเห็น
และวิตามิน C ช่วยสร้างคอลลาเจนอีกด้วย [3] ปัจจุบันมีการน้าฟัก
ข้าวผลสุกมาท้าเป็นน้้าฟักข้าวบรรจุขวดขายโดยผสมกับน้้าเสาวรส
หรือน้้ าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว รวมถึงน้้าผึ้ งเพื่อเพิ่มรสชาติ  เป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพต้านมะเร็ง อย่างไรก็ตามในด้าน
รสชาติและอายุการเก็บรักษาสั้นท้าให้น้้าฟักข้าวยังไม่เป็นที่นิยม
มากเท่าใดนัก    

ไวน์ เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีความเช่ือมานานว่าการ
ดื่มไวน์เป็นประจ้าก่อนรับประทานอาหารช่วยป้องกันโรคและชะลอ
ความแก่เนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดการเกิดอัลไซเมอร์
และโรคพาร์กินสัน ช่วยให้เส้นเลือดขยายตัวในคนไข้ที่เป็นโรค
ความดันต่้า ช่วยในการยับยั้งการเกิดมะเร็งและช่วยให้หลอดเลือด
หัวใจไม่ตีบตัน ผลไม้ที่นิยมน้้ามาผลิตไวน์ส่วนใหญ่เป็นผลไม้รส
เปรี้ยว ได้แก่ องุ่น สับปะรด กระเจี๊ยบ ซึ่งในความเป็นจริงนั้นผลไม้
ที่น้ามาผลิตเป็นไวน์ต่างประเทศจะใช้องุ่นเท่านั้น ไวน์แดงผลิตจาก
องุ่นแดง และไวน์ขาวผลิตจากองุ่นเขียว ส่วนผลไม้อื่น ๆ ที่น้ามา
หมักจะไม่เรียกว่าไวน์  แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีการน้าผลไม้หรือ

พืชท้องถิ่นผสมกับผลไม้รสเปรี้ยวผลิตเป็นไวน์ผลไม้หลากหลาย
ชนิด อาทิเช่น ไวน์กระเจี๊ยบผสมลูกหม่อน [4] ไวน์มะม่วงหาว
มะนาวโห่ [5] ไวน์สับปะรดภูเก็ตผสมน้้ามะม่วงหิมพานต์ [6] ไวน์
สับปะรดผสมแครอท [7] ไวน์ผสมแก่นตะวันและหม่อน [8] ไวน์
ข้าวสีทองจากแกลบ [9] เป็นต้น 

ด้วยคุณสมบัติของฟักข้าว ผนวกกับประโยชน์ในด้านการต้าน
อนุมูลอิสระของเครื่องดื่มไวน์งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไวน์ฟักข้าวที่มีส่วนผสมของน้้าผลไม้รสเปรี้ยวได้แก่น้้า
สับปะรดและน้้าเสาวรส โดยคั้นน้้าฟักข้าวจากส่วนเนื้อและเยื่อ
เมล็ดเพื่อศึกษาคุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ รวมถึงผลิต
ไวน์ให้มีรสชาติที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด ซึ่งไวน์ฟักข้าวนี้จะเป็น
เครื่องดื่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่รักสุขภาพได้ต่อไป 
 
2. วิธีการวิจัย 
2.1 การเตรียมน ้าผลไม้ส้าหรับหมักไวน์ 

2.1.1  การเตรียมน้้าฟักข้าว ฟักข้าวที่ใช้ในการวิจัยนี้ 
เป็นฟักข้าวผลสุกที่ซื้อจากตลาดไท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  โดย
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ น้้าคั้นจากฟักข้าวส่วนเนื้อ  น้้าคั้นจากฟักข้าว
ส่วนเยื่อหุ้มเมล็ด และน้้าคั้นจากฟักข้าวส่วนเนื้อผสมเยื่อหุ้มเมล็ด 
โดยมีวิธีการเตรียมดังนี้ น้าฟักข้าวมาผ่าแยกเนื้อและเมล็ด ส่วนเนื้อ
ฟักข้าวน้ามาหั่นเป็นช้ินเล็ก ๆ ช่ังให้ได้น้้าหนัก 1 กิโลกรัม เติมน้้า
ต้มสุกปริมาตร 5 ลิตร ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันกรองด้วยผ้าขาวบาง
และปรับปริมาตรให้เท่ากับ 6 ลิตร  จะได้น้้าคั้นฟักข้าวส่วนเนื้อ 
ส่วนเยื่อหุ้มเมล็ด ช่ังน้้าหนักให้ได้ 1 กิโลกรัม ล่อนเยื่อหุ้มออกจาก
เมล็ดด้วยกระชอนจากนั้นเติมน้้าต้มสุกปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน ปรับ
ปริมาตรให้ได้เท่ากับ 6 ลิตร จะได้น้้าคั้นฟักข้าวส่วนเยื่อหุ้มเมล็ด  
ส้าหรับส่วนเนื้อฟักข้าวและเยื่อหุ้มเม็ดให้น้าส่วนของเนื้อและส่วน
เยื่อหุ้มเมล็ดอย่างละ 500 กรัม ปั่นรวมกันกรองด้วยผ้าขาวบางและ
ปรับปริมาตรให้ได้เท่ากับ 6 ลิตร จะได้น้้าคั้นฟักข้าวส่วนเนื้อผสม
เยื่อหุ้มเมล็ด 

2.1.2 การเตรียมน้้าผลไม้รสเปรี้ยว น้าสับปะรดพันธุ์ศรี
ราชา มาปลอกเปลือก ล้างให้สะอาด หั่นให้เป็นช้ินเล็ก ๆ ช่ัง
น้้าหนักเนื้อให้ได้ 1 กิโลกรัม ปั่นให้ละเอียดและคั้นน้้าด้วยผ้าขาว
บางปรับปริมาตรให้เท่ากับ 1 ลิตร ส่วนน้้าเสาวรสท้าเช่นเดียวกัน
โดยใช้เสาวรส 1 กิโลกรัม เมื่อได้ส่วนของน้้าฟักข้าวและน้้าผลไม้รส
เปรี้ยว น้ามาผสมกันในอัตราส่วน น้้าฟักข้าว : น้้าผลไม้รสเปรี้ยว
เท่ากับ 6 :1  ปรับค่า pH ให้อยู่ในช่วง 3.0-3.5  และเติมน้้าตาล
ทรายให้มีค่าความหวานเท่ากับ 23 °Brix บรรจุลงในถังหมักที่
ปราศจากเชื้อ ท้าการฆ่าเช้ือน้้าผลไม้โดยการเติมโปตัสเซียมเมตาไบ
ซัลไฟต์ (KMS) ในอัตราส่วน 0.05 กรัมต่อน้้าผลไม้ 1 ลิตร ปิดจุก
ส้าลีและตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง เพื่อให้
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ระเหยออกก่อนท้าการหมักไวน์ วิเคราะห์ค่า
ทางเคมีของน้้าผลไม้ เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งที่
ละลายน้้า ค่าปริมาณกรดซิตริก และค่าการต้านอนุมูลอิสระ ก่อน
ท้าการหมักไวน ์
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 2.2 การผลิตไวน์ 
น้าน้้าผลไม้ที่ฆ่าเช้ือแล้วในข้อ 2.1 มาผสมกับหัวเชื้อยีสต์  

โดยยีสตที่ใช้ในการหมักเป็นยีสต์ผง EC118 จาก หจก.ไวน์และ  
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กรุงเทพฯ โดยเตรียมหัวเช้ือตามวิธีการของ 
ปุณยนุช นิลแสง [5]  ดังนี้ ช่ังยีสต์ผงในอัตราส่วน 0.25 กรัม ต่อน้้า
ผลไม้ 1 ลิตร ท้าการละลายยีสต์ผงในน้้าอุ่นอุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียสปริมาตร 50 มิลลิลิตร คนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา  20 นาที 
จะได้กล้าเช้ือยีสต์  เทกล้าเช้ือยีสต์ลงในถังหมัก และเติมได
แอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (DAP) ในอัตราส่วน 1 กรัมต่อลิตร 
ปิดฝาถังหมักด้วยจุกส้าลี บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จะได้ไวน์ฟักข้าวท้ังหมด 6 สูตร คือ  

สูตรที่ 1 ไวน์น้้าคั้นเนื้อผสมเยื่อหุ้มเมล็ดผสมน้้าสับปะรด 
สูตรที่ 2 ไวน์น้้าคั้นเยื่อหุ้มเมล็ดผสมน้้าสับปะรด 
สูตรที่ 3 ไวน์น้้าคั้นเนื้อฟักข้าวผสมน้้าสับปะรด  
สูตรที่ 4 ไวนน์้้าคั้นเนื้อผสมเยื่อหุ้มเมล็ดผสมน้้าเสาวรส   
สูตรที่ 5 ไวน์น้้าคั้นเยื่อหุ้มเมล็ดผสมน้้าเสาวรส  
สูตรที ่6 ไวนน์้้าคัน้เนื้อฟักข้าวผสมน้้าเสาวรส 

หลังจากหมักครบก้าหนด ท้าการกาลักน้้าดูดส่วนใสใส่ในถังใหม่ 
หยุดการหมักด้วยการเติมโปตัสเซียมเมตาไปซัลไฟต์ ในอัตราส่วน 
0.08 กรัมต่อลิตร ทิ้งไว้ 1-2 วัน เพื่อหยุดการท้างานของยีสต์ 
จากนั้นท้าให้ไวน์ใสโดยใช้เบนโตไนต์ร้อยละ 5 โดยปริมาตร เติมใน
ไวน์ในอัตราส่วน 10 มิลลิลิตร ต่อไวน์ 1 ลิตร คนให้เข้ากันปล่อยให้
ตกตะกอน 2-3 วัน ดูดเฉพาะส่วนใสบรรจุขวดที่ปราศจากเช้ือ 
วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี และทดสอบทางประสาทสัมผัส 
2.3 การวิเคราะห ์
2.3.1 การทดสอบทางเคมี 
 น้้าผลไม้ก่อนท้าการหมักไวน์ และหลังจากหมักไวน์น้ามา
ทดสอบทางเคมี ได้แก่ (1) วิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ด้วยเครื่อง 
pH meter (2) วิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้้าด้วยเครื่อง 
Refractometer (3) วิเคราะห์หาปริมาณกรดซิตริกโดยวิธีการ 
Titration (4) วิ เคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ โดยใช้เครื่อง 
Ebulliometer  และ (5) วิเคราะห์ประสิทธิภาพการต้านอนุมูล
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 = ค่าการดดูกลืนแสงที่วัดได้ของสารละลาย DPPH 
     A1 = ค่าการดูดกลืนแสงท่ีวัดได้ของสารตัวอย่างผสมกับ DPPH 
2.3.2 การทดสอบทางประสาทสัมผัส 

การทดสอบทางประสาทสัมผัสของไวน์ฟักข้าวทั้ง 6 สูตร 
ท้าโดยวิธี  9 points hedonic scales  โดยใช้ผู้ทดสอบทั่ วไป 
(untrained panellist) อายุระหว่าง 18-25 ปี จ้านวน 35 คน ให้

คะแนนความชอบในด้าน สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม มี
ล้าดับการให้คะแนนดังนี้ 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
โดยวิธี Duncan’s multiple range test ที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% 
 
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ค่าความเป็นกรด-ด่าง  
ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้้า ร้อยละกรดซิตริก และร้อยละการ
ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของน้้าฟักข้าวก่อนการหมักไวน์แสดงดัง
ตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าน้้าคั้นจากส่วนของเยื่อฟักข้าว น้้าคั้นจาก
ส่วนของเนื้อ และน้้าคั้นจากส่วนของเยื่อผสมเนื้อฟักข้าวมีค่า pH 
อยู่ในช่วง 6.1-6.7 โดยมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าอยู่ที่ระดบั 1-2  
และไม่พบปริมาณกรดในส่วนของน้้าคั้นทั้ง 3 ชนิด ซึ่งหมายความ
ว่ารสชาติของฟักข้าวสุกท่ีน้ามาท้าไวน์น้ันมีรสจืด จ้าเป็นต้องเติมน้้า
ผลไม้รสเปรี้ยวเพื่อปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง และปรับปริมาณ
น้้าตาลเพื่อให้เหมาะสมกับการหมักไวน์  ผลการวิเคราะห์ค่าการ
ต้านอนุมูลอิสระ แสดงให้เห็นว่าน้้าคั้นจากส่วนของเนื้อฟักข้าวให้
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด และเมื่อท้าการผสมน้้าผลไม้
รสเปรี้ยวซึ่งได้แก่น้้าสับปะรด และน้้าเสาวรส ปรับปริมาณความ
หวานและค่าความเป็นกรดด่างให้เหมาะสม พบว่าน้้าฟักข้าวผสม
น้้าเสาวรสมีค่าการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 4 เท่า เมื่อ
เทียบกับน้้าฟักข้าวคั้นก่อนการเติมน้้าผลไม้ ในขณะที่น้้าฟักข้าว
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   ไวน์น้้า
คั้นเนื้อฟักข้าวผสมน้้าเสาวรสมีค่าการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด 
(94.40%) รองลงมาคือ ไวน์น้้าคั้นเยื่อฟักข้าวผสมน้้า เสาวรส 
(86.58%) ไวน์น้้าคั้นเนื้อฟักข้าวผสมน้้าสับปะรด (84.63%) และ
ไวน์น้้าคั้นเยื่อฟักข้าวผสมน้้าสับปะรด (80.60%) ตามล้าดับ ซึ่งให้
ค่าการต้านอนุมูลอิสระใกล้เคียงกับไวน์องุ่น (classic wine) ที่เก็บ
ตัวอย่างในจังหวัดนครราชสีมามีค่าการต้านอนุมูลอิสระเท่ากับร้อย
ละ 83.7  [11] จะเห็นได้ว่าการแยกน้้าคั้นจากส่วนเนื้อและเยื่อจะ
ให้ค่าการต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่าการปั่นเนื้อและเยื่อปนรวมกัน
สอดคล้องกับการทดลองในตอนต้นคือส่วนของเนื้อฟักข้าวจะมีสาร
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ต้านอนุมูลอิสระสูง เมื่อรวมกับน้้าเสาวรสจะให้ค่าการต้านอนุมูล
อิสระเพิ่มขึ้นเมื่อหมักเป็นไวน์ 

 ผลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่าปริมาณแอลกอฮอล์ของไวน์
ทั้ง 6 สูตรมีค่าใกล้เคียงกัน เนื่องจากมีการปรับค่าความหวานและ
ความเป็นกรดให้เท่ากันก่อนที่จะท้าการหมัก อย่างไรก็ตามไวน์ฟัก
ข้าวที่มีส่วนผสมของน้้าสับปะรดมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงกว่าไวน์
ที่มีส่วนผสมของน้้าเสาวรสเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากในสับปะรดมี
คุณค่าทางโภชนาการสูง มีน้้าตาล มีปริมาณไนโตรเจนที่ยีสต์
สามารถน้าไปใช้ได้ และสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต
ส้าหรับยีสต์ และโดยส่วนใหญ่มักใช้น้้าสับปะรดในการท้ากล้าเช้ือ
ส้าหรับหมักไวน์ยากยีสต์สด สอดคล้องกับผลการทดลองของ อ้า
พรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และสุนันทิดา สิงหพล [7] ส้าหรับค่าปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้้าที่ลดลงมีความสอดคล้องกับปริมาณของ
แอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น ท้ังนี้เมื่อยีสต์ท้าการย่อยน้้าตาลให้กลายเป็น
แอลกอฮอล์ แล ะคาร์บ อน ไดออก ไซด์  ต ามวิ ถี  Embden-
Meyerhof-Panas (EMP) และระหว่างการหมักจะมีการสร้างกรด
เพิ่มขึ้นเห็นได้จากค่าร้อยละกรดซิตริกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการ

หมัก  ซึ่ งส่ งผลให้ค่ า pH ลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Chanprasartsak et al. [12] และ ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง และ
คณะ [4] 

ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสในด้าน สี กลิ่น รส และ
ความชอบรวมของไวน์ฟักข้าวทั้ง 6 สูตร (ตารางที่ 3) ผู้ประเมิน
คะแนนความชอบในด้านของกลิ่นของไวน ์6 สูตรไม่แตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ  (p>0.05) ส่วนคะแนนความชอบในด้านสี 
รสชาติ และความชอบรวมนั้นผู้ประเมินให้คะแนนไวน์ฟักข้าวที่
ผสมน้้าสับปะรดแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญจากไวน์ฟักข้าวที่ผสม
เสาวรส (p<0.05) โดยให้คะแนนความชอบไวน์ฟักข้าวที่ผสม
เสาวรสสูงกว่า ในขณะที่น้้าคั้นจากเนื้อฟักข้าว น้้าคั้นจากเยื่อฟัก
ข้าว และน้้าคั้นจากเนื้อผสมเยื่อฟักข้าวเมื่อน้ามาท้าเป็นไวน์ที่มี
ส่วนผสมของน้้าสับปะรดและน้้าเสาวรสนั้นผู้ประเมินให้คะแนน
ความชอบ ด้านสี รสชาติ และความชอบรวมไม่แตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) จากผลการทดลองพบว่าผู้ประเมินให้
คะแนนความชอบด้านสี รสชาติ และความชอบรวมของไวน์น้้าคั้น
เยื่อฟักข้าวผสมน้้าเสาวรสมากที่สุดที่ระดับความชอบปานกลาง

 

 
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของน้้าผลไม้ก่อนการหมัก 

น ้าผลไม้ 
การทดสอบทางเคมีของน ้าผลไมก้่อนการหมัก 

pH °Brix %Citric acid %DPPH 
1.น้้าฟักข้าว (เนื้อ +เยื่อ) 6.70 1 - 16.22 
2.น้้าคั้นจากส่วนเยื่อฟักข้าว 6.22 1 - 15.10 
3.น้้าคั้นจากส่วนเนื้อฟักข้าว  6.13 2 - 30.60 
4.น้้าฟักข้าว (1) ผสมน้้าสับปะรด 3.48 23 0.65 35.63 
5.น้้าฟักข้าว (1) ผสมน้้าเสาวรส 3.45 23 1.06 56.48 

         ตัวเลขที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยจากการวัด 3 ซ้้า 
 
ตารางที่ 2 คุณสมบัติของไวน์ฟักข้าว 

ไวน ์
การทดสอบทางเคมีของไวน์ฟักขา้ว 

pH °Brix %Citric acid % alcohol %DPPH 
1.ไวนฟ์ักข้าว (เนื้อ +เยื่อ) ผสมน้้าสับปะรด 3.08 8.0 0.73 11 60.07 
2.ไวนน์้้าคั้นเยื่อฟักข้าวผสมน้้าสับปะรด 3.22 10.5 1.15 10.13 80.60 
3.ไวนน์้้าคั้นเนื้อฟักข้าว ผสมน้้าสบัปะรด 3.20 9.0 0.93 9.35 84.63 
4.ไวนฟ์ักข้าว (เนื้อ +เยื่อ) ผสมน้้าเสาวรส 3.51 8.5 1.13 9.2 64.51 
5.ไวน์น้้าคั้นเยื่อฟักข้าวผสมน้้าเสาวรส 3.10 11.4 0.70 8.4 86.58 
6.ไวน์น้้าคั้นเนื้อฟักข้าว ผสมน้้าเสาวรส 3.18 8.5 0.79 10.1 94.40 

    ตัวเลขที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยจากการวดั 3 ซ้้า 
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ตารางที่ 3  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของไวน์ฟักข้าวแต่ละสูตร 

ไวน์ 
คะแนนประเมนิทางประสาทสัมผัส 

กลิ่น สี รสชาติ ความชอบรวม 
1.ไวนฟ์ักข้าว (เนื้อ +เยื่อ) ผสมน้้าสับปะรด 7.13±1.13a 5.63±0.88a 6.10±0.91a 6.25±0.88a 
2.ไวน์น้้าคั้นเยื่อฟักข้าว ผสมน้้าสบัปะรด 7.00±1.89a 5.70±197a 6.03±2.07a 6.06±2.14a 
3.ไวน์น้้าคั้นเนื้อฟักข้าว ผสมน้้าสบัปะรด 6.86±1.99a 5.26±1.99a 5.90±2.04a 6.10±2.12a 
4.ไวนฟ์ักข้าว (เนื้อ +เยื่อ) ผสมน้้าเสาวรส 7.43±0.92a 6.61±1.65b 6.43±1.47b 6.80±1.40b 
5.ไวน์น้้าคั้นเยื่อฟักข้าว ผสมน้้าเสาวรส 7.37±1.23a 6.84±1.37b 6.83±1.37b 7.03±1.29b 
6.ไวน์น้้าคั้นเนื้อฟักข้าว ผสมน้้าเสาวรส 7.16±1.38a 6.53±1.19b 6.46±1.43b 6.73±1.54b 

       ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ n= 35 
       ตัวอกัษร (a,b,c) ที่เหมือนกันในแนวตั้งของแต่ละสูตรของไวน์ หมายถึง ไม่แตกต่างอยา่งมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ p>0.05 
 
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การพัฒนาไวน์ฟักข้าวโดยมีส่วนผสมของน้้าเสาวรสและน้้า
สับปะรด โดยท้าการศึกษาน้้าฟักข้าวที่คั้นแตกต่างกัน 3 แบบคือน้้า
ฟักข้าวคั้นเฉพาะส่วนเนื้อ  น้้าฟักข้าวคั้นจากส่วนเยื่อ และน้้าฟักข้าว
คั้นจากส่วนเนื้อผสมส่วนเยื่อในสัดส่วนเท่ากัน  ผสมกับน้้าสับปะรด
หรือน้้าเสาวรสในอัตราส่วน น้้าฟักข้าว : น้้าสับปะรด/น้้าเสาวรส 
เท่ากับ 6 : 1 พบว่าไวน์ท่ีมีส่วนผสมของน้้าเสาวรสจะให้ค่าการต้าน
อนุมูลอิสระที่สูงกว่าไวน์ที่มีส่วนผสมของน้้าสับปะรด โดยไวน์น้้าคั้น
เนื้อฟักข้าวผสมน้้าเสาวรสให้ค่าการต้านอนุมูลอิสระ DPPH สูงที่สุด
ที่ร้อยละ 94.4 ในขณะที่ไวน์ที่มีส่วนผสมของน้้าสับปะรดจะให้
ปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงกว่าไวน์ที่มีส่วนผสมของน้้าเสาวรสเพียง
เล็กน้อย ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผู้ประเมินจ้านวน 35 
คนให้คะแนนความชอบไวน์น้้าคั้นเยื่อฟักข้าวผสมน้้าเสาวรสสูงที่สุด
ที่ระดับความชอบปานกลาง (7.03±1.29 คะแนน) 

จะเห็นได้ว่าฟักข้าวสามารถน้ามาผลิตเป็นไวน์ได้ ไวน์ฟักข้าวที่
ได้มีค่าการต้านอนุมูลอิสระสูง สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงคุณค่า 
และการเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ สามารถส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพิ่มศักยภาพในการแข็งขันเมื่อเทียบกับสินค้าในกลุ่มเดียวกัน
ได้ อย่างไรก็ตาม การแยกคั้นเนื้อ และเยื่อเมือกเป็นกรรมวิธีที่ใช้
เวลาในการท้านาน มีการสูญเสียในระหว่างการคั้นค่อนข้างสูงจึงควร
มีการพัฒนาต่อยอดในข้ันตอนการเตรียมน้้าผลไม้เพื่อลดการสูญเสีย 
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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.     
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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 

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 Som-
fug 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.  
 
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 Agro-
Industry, 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.  
 
2.3 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).  
 
 
 
 
 
 
 

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 Som-
fug 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.  
 

 
 
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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3.2 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.   
 
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* Control LP104 LP106 
Appearance 7.14 ± 1.43a** 7.40 ± 1.05a 6.96 ± 1.51a 
Color 7.08 ± 1.40a 7.32 ± 1.04a 7.00 ± 1.44a 
Odor 7.58 ± 1.07a 7.18 ± 1.48a 7.44 ± 1.09a 
Texture 6.30 ± 1.22a 6.62 ± 1.69a 6.06 ± 1.57a 
Taste 6.84 ± 1.22a 7.10 ± 1.71a 6.30± 1.59b 
Flavor 6.82 ± 1.21a 7.10 ± 1.62a 6.38± 1.52b 
Overall liking 6.60± 1.20b 7.24 ± 1.48a 6.60± 1.51b 
*Mean ± SD from fifty determinations.  
**Different superscripts in the same row indicate significant differences 
(p<0.05).  
   
 

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 Embden-
Meyerhof pathway) or the 6- phosphogluconate 
/phosphoketolase pathway and they  are named homo- 
or 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]. 
 
3.4 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.  
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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.  
 
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.  
 

 
  

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.  
 
3.5 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.  
 
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 Som-
fug fermentation. Due to higher acid production rate, the 
textural development of Som-fug inoculated with LP104 
was more pronounced, particularly the end of 
fermentation.   
 

  
 
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.  
 
3.5.3 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].  
   

 
 
Figure 6 Change in color 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.  
 
4. Conclusion  
 Som-fug inoculated with L. plantarum D6SM3 at 104 

cfu/g had the faster fermentation time than the naturally 
fermented Som-fug and also received a higher overall 
liking than the naturally fermented Som-fug. Therefore, L. 
plantarum D6SM3 can be used as a potential starter 
culture for Som-fug from surimi fermentation to ensure 
the consistency of the product with high acceptability. 
However, inoculation with L. plantarum D6SM3 resulted 
in an increased proteolysis and weight loss. The effect of 
some additives on proteolysis of Som-fug during 
fermentation should be further investigated.    
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคนิควิธีการถ่ายภาพ Flat จากกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กเพื่อใช้ในงานวิจัยดาราศาสตร์เชิงแสง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาวิธีการถ่ายภาพแฟลตส าหรับกระบวนการก าจัดสัญญาณรบกวนของภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ เนื่องจากปัญหาการ
ถ่ายภาพแฟลตท้องฟ้า (Sky flat file) จากท้องฟ้าจะพบกับปัญหาการรบกวนของเมฆและสภาวะอากาศซึ่งเป็นผลมาจากการสภาวะโลกร้อน  
ท าให้ภาพแฟลตท้องฟ้าที่ได้ไม่ค่อยสมบูรณ์  ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงออกแบบและพัฒนาวิธีการส าหรับการถ่ายภาพแฟลต จาก 3 วิธีการ คือ 
วิธีการที่ 1 ภาพถ่ายแฟลต จากกล่องแฟลตฟิวส์ (flat filed) ที่ระยะห่างระหว่างกล้องโทรทรรศน์ถึงฉาก 60, 70, 80, 90 และ100 เซนติเมตร 
วิธีการที่ 2 ภาพถ่ายจากกล่องแฟลตฟิวส์ รวมกับภาพแฟลตท้องฟ้า และวิธีการที่ 3 น าภาพถ่ายแฟลต จากท้องฟ้า โดยทั้ง 3 วิธีการ น า
ภาพถ่ายแฟลตมาสเตอร์ มาใช้กับกระบวนการก าจัดสัญญาณรบกวน และท าการวัดค่าความสว่างของดาวฤกษ์โดยเทคนิควิธีโฟโตเมตรี ผล
ปรากฏว่า ภาพถ่ายแฟลต จากกล่องแฟลตฟิวส์ ท่ีระยะห่างระหว่างกล้องโทรทรรศน์ถึงฉาก 60, 70, 80, 90 และ100 เซนติเมตรเป็นวิธีการที่
ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการถ่ายภาพแฟลตท้องฟ้า และมีระยะที่เหมาะสมที่สุดในการถ่ายภาพ แฟลต คือ 60 เซนติเมตร จากหน้ากล้อง
โทรทรรศน์ถึงฉาก โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏและค่าผลต่างความส่องสว่างปรากฏ ร้อยละ 11.32 อย่างไรก็ตามในอนาคตควรมี
การพัฒนาวิธีการก าจัดสัญญาณรบกวนจากภาพถ่ายทางดาราศาสตร์เชิงแสงให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 
 

ค าส าคัญ: เทคนิควิธีการถา่ยภาพแฟลต, ภาพแฟลตท้องฟ้า, การก าจัดสัญญาณรบกวน 
 
 

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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1. บทน า (Introduction) 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 กระบวนการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ ซึ่งมีหลายขั้นตอน [2] 
โดยขั้นตอนที่ส าคัญคือการใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่เชื่อมต่อ
เข้ากับระบบซีซีดีในการถ่ายภาพ  ซึ่งขั้นตอนการถ่ายภาพดังกล่าว
จะท าให้ภาพทางดาราศาสตร์มีความไม่คมชัดเหมือนกับการ
ถ่ าย ภ าพ ด้ ว ย ก ล้ อ ง  DSLR [3] เนื่ อ งจ าก มี สั ญ ญ าณ ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์มารบกวนวิธีการก าจัดสัญญาณรบกวนของภาพถ่าย
ทางดาราศาสตร์ เช่น การภาพถ่าย Dark frame, Bias frame และ 
Flat frame เป็นต้น การถ่ายภาพที่กล่าวมาจะช่วยลดสัญญาณ
รบกวนที่มีอยู่ในภาพ โดยผ่านกระบวนการ Reduction อย่างไรก็
ตาม ปัญหาที่พบคือสัญญาณรบกวนที่เกิดจากแสงผ่านกระจกหรือ
เลนส์เข้ามากระทบกับเซ็นเซอร์ภาพไม่สม่ าเสมอกัน ท าให้มีความ
สว่างไม่เท่ากันโดยภาพจะสว่างบริเวณตรงกลาง ส่วนบริเวณ
ขอบภาพความสว่างจะลดลง เรียกว่า Vignette [2] นักดารา
ศาสตร์จึงใช้ฉากหลังเป็นภาพท้องฟ้าในช่วงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือ
ขณะที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า(Sky Flat) มาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการก าจัดสัญญาณรบกวนอันเกิดจากแสงที่ผ่านเลนส์เข้า
มากระทบเซ็นเซอร์ไม่เท่ากัน ในแต่ละวันไม่สามารถก าหนดท้องฟ้า
ในช่วงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้ [10] เหตุ
เพราะว่าท้องฟ้าอาจมีเมฆมากท าให้ไม่สามารถถ่ายภาพ Flat ได้ 
ปัญหาที่ตามมาอีกอย่างคือการน าภาพถ่าย Flat ที่ใช้ฉากหลังเป็น
ท้องฟ้า เข้ากระบวนการก าจัดสัญญาณรบกวนของภาพถ่ายทาง
ดาราศาสตร์ เมื่อท าการวิเคราะห์พบว่าดาวที่อยู่ตรงกลางภาพมี
ความสว่างมากกว่าดาวที่อยู่ขอบของภาพซึ่งเป็นดาวดวงเดียวกัน 
เพราะภาพถ่าย Flat ที่ใช้ฉากหลังเป็นท้องฟ้าเกิด Vignette  
  ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเทคนิควิธีการถ่ายภาพแบบ Flat 
วิธีใหม่ขึ้นมาคือการน าผลการถ่ายภาพแสงจากกล่อง Flat field 
และฉาก Flat field มารวมกันท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม
และช่วยท าให้มีความสะดวกสบายในการใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ
ก าจัดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากแสงผ่านกระจกหรือเลนส์เข้ามา
กระทบกับเซ็นเซอร์ภาพไม่สม่ าเสมอกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.2 ทฤษฎ ี
     การถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าต่าง ๆ ในทางดาราศาสตร์นั้น ปจัจุบัน
มีอุปกรณเ์ทคโนโลยีที่ช่วยในการบันทึกภาพ คลื่นแสงจากดาวฤกษ์
หรือวัตถุท้องฟ้า เป็นคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีมีความยาวคลื่นหลายค่า 
เมื่อใช้กล้องโทรทรรศนเ์ชื่อมต่อกับระบบซีซดีี เพื่อใช้ในการบันทึก 
ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ พบว่าภาพถ่ายที่ได้มีความไม่ชัดเจนซึ่ง
เป็นผลมาจากสัญญาณรบกวนต่าง ๆ อาทิเช่น สัญญาณรบกวนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม สญัญาณรบกวนจากความร้อนภายในซีซดี ี
หรือสัญญาณจากภายนอก เป็นตน้ [1] หากน าภาพถ่ายทางดารา
ศาสตร์ที่ได้ น าไปวิเคราะหด์้วยกระบวนการดิฟเฟอเรนเชียลโฟโต
เมทรี จะส่งผลใหผ้ลลัพธ์จากการเปรียบเทยีบแสงดาวมีความคลาด 
เคลื่อนไปจากความเป็นจริง ดังนั้นกระบวนการปรับปรุงภาพถ่าย
ทางดาราศาสตร์ใหม้ีมาตรฐาน (calibration) จึงมีความส าคัญ 

เทคนิควิธีในการปรับปรุงภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ คือ ต้องมีการ
น าภาพ Bias Frames, Dark Frames และ Flat Fields น ามาผ่าน
กระบวนการท าเป็นภาพถ่ายมาตรฐาน (master image) ซึ่งการ
ปรับปรุงภาพถ่ายใหม้ีมาตรฐาน แสดงความสัมพันธ์ดังสมการที่ (1) 
  
                                                                           (1) 
 
2. กระบวนการวิจัย (Research process) 
2.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
     เพื่ อศึ กษาวิธีการแก้ปัญหาการถ่ายภาพแฟลตส าหรับ
กระบวนการก าจัดสัญญาณรบกวนของภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ 
2.2 ขอบเขตการวิจัย       
  ค ณ ะผู้ วิ จั ย ได้ ก า ห น ด ตั ว แ ป รแ ล ะ ขอบ เข ต ส าห รั บ
กระบวนการวิจัยดังนี้ 
     ตัวแปรต้น ได้แก่ 
      - ระยะห่ างจากฉากถึ งหน้ากล้อง 60 70 80 90 100 
เซนติเมตร 
      - ความเข้มแสงในการถ่ายภาพ Flat แต่ละครั้ง [4] 
      ตัวแปรตาม ได้แก่  
      - ความสม่ าเสมอของแสงในภาพ  
     - ความส่องสว่างปรากฏของดวงดาว 
     ตัวแปรควบคุม ได้แก่  
      - ทดลองในห้องมืดหรือถ่ายในที่มืดไม่มีแสงภายนอกเข้าหน้า
กล้องโทรทรรศน์ 
      - ใช้หลอดไฟ LED 6  แผง 
      - ขนาดของกล่อง กว้าง x สูง x ยาว = 26 x 26 x 18 นิ้ว  
หน้าปัดเส้นผ่านศูนย์กลาง  20  นิ้ว 
      - ภาพ Flat ที่ได้ควรมีแสงกระจายตัวประมาณ  20000 ลักซ์ 
2.3 วัสดุ อุปกรณ์ (materials) 
     วัสดุ และอุปกรณ์ ที่ ใช้ ในกระบวนการวิจัย ได้แก่  กล้อง
โทรทรรศน์สะท้อนแสงขนาด 12 นิ้ว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาเช่ือมต่อกับระบบซีซีดีโฟโตเมตรีผ่านแผ่นกรองแสง
ความยาวคลื่นที่ตามมองเห็น (V)  กล่อง Flat file [4] ดังรูปที่ 1 
(ก) และวงจรแหล่งก าเนิดแสง รูปที่ 1 (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  (ก) ภาพกล่องควบคุมแสงที่ใช้เป็นแหล่งก าเนิดแสงส าหรับ 
      การถ่ายภาพ Flat file 
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 (ข) ภาพวงจรแหล่งก าเนิดแสงภายในกล่อง Flat file 
รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างกล่อง Flat file ส าหรับใช้ในกระบวนการ 
         ถ่ายภาพ Flat  
2.4 วิธีการวิจัย (methods) 
      คณะผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลดังนี้ 
       (1) ติดตั้ง CCD กับกล้องโทรทรรศน์ท่ีจะใช้ในการวิจัยและท า
การเช่ือมต่อ CCD กับคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรม AstroFX ใน
การถ่ายภาพ Flat field 
       (2) ถ่ายภาพ Flat จากท้องฟ้าโดยให้หันกล้องโทรทรรศน์ไป
ทิศตะวันตกโดยท าการถ่ายภาพในขณะที่ดวงอาทิตใกล้ลับขอบฟ้า
หรือตกไปแล้ว โดยท้องฟ้าต้องโปร่งใส และห้ามให้มุมของกล้อง
โทรทรรศน์ เกิน 75 องศา [9] วัดทางทิศตะวันตกจากเส้นขอบฟ้า
ขึ้นมา (Peng Wei. 2014) ถ่ายภาพ Flat sky 10 วินาที ,10 ภาพ 

(3) ท าการถ่ายภาพดวงดาว, Bias, Dark โดยใช้โปรแกรม 
AstroFX ในการถ่ายภาพดวงดาว  

(4) จากนั้นน ากล่อง Flat field ที่ได้จัดท าขึ้นไปติดไว้
หน้ากล้องโทรทรรศน์ โดยที่จะไม่ให้แสงจากภายนอกเข้าไปในหน้า
กล้องได้หรือถ่ายในท่ีมืด  

(5) ก าหนดระยะห่างจากหน้ากล้องถึงฉากของกล่อง Flat 
field [4] เริ่มที่ระยะห่าง 60 70 80 90 และ100 เซนติเมตรและ
ท าการถ่ายภาพ Flat 10 วินาที, 10 ภาพ (ถ้าถ่ายด้วย CCD ต้อง
ปรับความเข้มแสงให้สว่างไม่มาก) [7] 

(6) วิเคราะห์ภาพถ่ายที่ระยะห่างต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม 
Maxlm DL 5 ในการวิเคราะห์ และน ามาผ่านกระบวนการก าจัด
สัญญาณรบกวนและท าการวัดแสงด้วยเทคนิควิธี Photometry 
 
3. ผลการวิจัย (Results) 
3.1 การเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ 
 เมื่อด าเนินการออกแบบและประดิษฐ์กล่องและผงวงจร
แหล่งก าเนิดแสงส าหรับถ่ายภาพแฟลตเรียบรอ้ยแลว้  ผลปรากฏว่า
ได้ภาพแฟลตจากระยะ 60 เซนติเมตรที่ดีที่สุด  ดังรูปที่ 2 และท า
การถ่ายภาพแฟลตท้องฟ้า ดังรูปที่ 3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2  ตัวอย่างภาพถ่าย Flat ที่ได้จากกล่อง Flat field ที่ระยะ 
60 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3  ตัวอย่างภาพถ่าย Flat Sky ที่มุม 30 องศา 
    หลังจากนั้นด าเนินการถ่ายภาพดาวพฤหัสบดี  เพื่อใช้ในการ
เป็นภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ส าหรับการก าจัดสัญญาณรบกวน 
และการวัดแสงเปรียบเทียบ  ได้ภาพดังรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 ตัวอย่างภาพถ่ายดาวพฤหสับดสี าหรับใช้เปรียบเทียบ
กระบวนการก าจัดสญัญาณรบกวนและการวดัแสง 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
     น าภาพถ่ายที่ได้มาผ่านกระบวนการก าจัดสัญญาณรบกวน
(Reduction) และการวัดแสงด้วยเทคนิควิธี โฟโตเมทรี  โดย
ด าเนินการลักษณะเดียวกันทั้ง 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  
ซึ่งผลการค านวณในแต่ละวิธีการอธิบายไดด้้วยสมการความสมัพันธ์
ระหว่างโชติมาตรปรากฏกับความสว่างปรากฏ  ดังสมการที่ (2) 
                     2.512logm B                   (2) 
เมื่อ m คือ ค่าโชติมาตรปรากฏของดาวพฤหัสบด ี
     B คือ ค่าความส่องสว่างปรากฏของดาวพฤหัสบด ี
 
 
 
 

เนื่องจากโชติมาตรปรากฏมีความสัมพันธ์กับความส่องสว่าง ดังนัน้
เมื่อไดค้่าโชติมาตรปรากฏ m สามารถน ามาหาค่าความส่องสว่าง
ปรากฏ  ซึ่งโดยทั่วไปค่าความส่องสว่างปรากฏจะเปรียบเทียบกับ
ก าลังการส่องสว่างของดวงอาทิตย์  Le  [5] โดยผลการค านวณ 
ความสัมพันธ์ของโชติมาตรปรากฏกับความส่องสว่างปรากฏของ
ดาวพฤหั สบดีที่ เป็ นผลมาจากการปรับปรุ งภาพถ่ ายด้ วย
กระบวนการก าจัดสัญญาณรบกวนซึ่งกระบวนการนี้ต้องอาศัยภาพ
แฟลต จากการเลือกใช้วิธีการในการถ่ายภาพ 3 วิธีการ และ
ด าเนินการวัดแสงด้ วยเทคนิควิธี  differential photometry     
ผลปรากฏแสดงดังตารางที่ 1 และท าการเปรียบเทียบภาพถ่าย 
แฟลตจากวิธีการที่  1 กับวิธีการที่  3 เพื่อน ามาก าจัดสัญญาณ
รบกวน ผลปรากฏดังแสดงในตารางที่  2 ท าการเปรียบเทียบ
ภาพถ่ายแฟลตจากวิธีการที่  2 กับวิธีการที่  3 เพื่อน ามาก าจัด
สัญญาณรบกวน ผลปรากฏดังแสดงในตารางที่ 3 และท าการ
เปรียบเทียบภาพถ่ายแฟลตจากวิธีการที่ 1 กับวิธีการที่ 2 เพื่อ
น ามาก าจัดสัญญาณรบกวน ผลปรากฏดังแสดงในตารางที่ 4  
 
 

ตารางที่ 1  ความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยโชติมาตรปรากฏกับค่าเฉลี่ยความส่องสว่างปรากฏของดาวพฤหัสบดี ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการ 
    ก าจัดสัญญาณรบกวน (reduction image) และเทคนิควิธี differential photometry      
 

ระยะถ่ายภาพ 
Flat (cm) 

ค่าเฉลี่ยโชติมาตรปรากฏกับค่าเฉลี่ยความส่องสว่างปรากฏของดาวพฤหัสบด ี
วิธีการที่ 1 วิธีการที่ 2 วิธีการที่ 3 

App Mag. Luminosity App Mag. Luminosity App Mag. Luminosity 
60 - 2.236 7.770 - 2.219 7.647  

 
 
 
-2.107 
-2.128 

 
 
 
 
7.070 
7.033 

- 2.230 7.724 - 2.184 7.409 
70 - 2.152 7.193 - 2.159 7.235 

- 2.150 7.177 - 2.208 7.571 
80 - 2.218 7.643 - 2.131 7.054 

- 2.208 7.570 - 2.182 7.392 
90 - 2.170 7.310 - 2.194 7.471 

- 2.196 7.487 - 2.155 7.211 
100 - 2.179 7.370 - 2.214 7.611 

- 2.141 7.116 - 2.173 7.335 
 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏของดาวพฤหัสบดี โดยการใช้ภาพแฟลตที่ได้จากวิธีการที่ 1 เทียบกับวิธีการที่ 3 มาก าจัดสัญญาณรบกวน 
 

ครั้งท่ี ค่าเฉลี่ยความสวา่งปรากฏ ท่ีระยะต่าง ๆ  (cm.) ค่าเฉลี่ยความ
ส่องสว่าง

ปรากฏของทุก
ระยะ 

 
วิธีการที่ 3 

 

ผลตา่งความ
สว่างปรากฏ

ของวิธีการที่ 1 
กับวิธีการที่ 3 

60 70 80 90 100 

1 7.770 7.193 7.643 7.310 7.370 7.457 6.898 0.559 
2 7.724 7.177 7.570 7.487 7.116 7.415 7.033 0.382 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏของดาวพฤหัสบดี โดยการใช้ภาพแฟลตที่ได้จากวิธีการที่ 2 เทียบกับวิธีการที่ 3 มาก าจัดสัญญาณรบกวน 
 

ครั้งท่ี ค่าเฉลี่ยความสวา่งปรากฏ ท่ีระยะต่าง ๆ  (cm.) ค่าเฉลี่ยความ
ส่องสว่าง

ปรากฏของทุก
ระยะ 

 
วิธีการที่ 3 

 

ผลตา่งความ
สว่างปรากฏ

ของวิธีการที่ 2 
กับวิธีการที่ 3 

60 70 80 90 100 

1 7.647 7.235 7.054 7.471 7.611 7.404 6.898 0.506 
2 7.409 7.571 7.392 7.211 7.335 7.384 7.033 0.351 

 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏของดาวพฤหัสบดี โดยการใช้ภาพแฟลตที่ได้จากวิธีการที่ 1 เทียบกับวิธีการที่ 2 มาก าจัดสัญญาณรบกวน 
 

 
ภาพแฟลตวิธีการที่ 

 
ครั้งท่ี 

ค่าเฉลี่ยความสวา่งปรากฏ ท่ีระยะต่าง ๆ  (cm.) ค่าเฉลี่ยความ
สว่างปรากฏ 

ทุกระยะ 

ผลตา่งความ
สว่างปรากฏของ
วิธีการที่ 1 กับ

วิธีการที่ 2 

60 70 80 90 100 

วิธีการที่ 1 1 7.770 7.193 7.643 7.310 7.370 7.457 0.053 
วิธีการที่ 2  7.647 7.235 7.054 7.471 7.611 7.404 
วิธีการที่ 1 2 7.724 7.177 7.570 7.487 7.116 7.415 0.031 
วิธีการที่ 2  7.409 7.571 7.392 7.211 7.335 7.384 

 
     จากวิธีการที่ 1 ค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏที่ใช้ภาพแฟลตจาก
กล่อง Flat field โดยน าวิธีการที่ 1 เปรียบเทียบกับวิธีการที่ 3 
เพื่อหาวิธีการส าหรับกระบวนการก าจัดสัญญาณรบกวนของ
ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ พบว่าค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏของ
ข้อมูลทั้ง 2 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏที่ติดลบมาก (ค่า
ความสว่างปรากฏยิ่งติดลบมากแสดงว่าแสงดาวยิ่งส่องสว่างมาก) 
เพราะสามารถปรับความเข้มแสงได้ ซึ่งวิธีการที่ 3 ใช้ภาพแฟลต 
โดยการถ่ายภาพท้องฟ้า(Flat Sky) ไม่สามารถปรับความเข้มแสง
ได้ แสดงดังรูปที ่5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5  กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏดาวพฤหัสบดี
วิธีการที่ 1 เปรียบเทียบกับวิธีการที่ 3 
 

วิธีการที่ 2 ค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏที่ใช้ภาพแฟลต 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 แสดงดังรูปที ่6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6  กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏดาวพฤหัสบดี
วิธีการที่ 2 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 าจักสัญญาณรบกวนภาพถ่ายทางดารา
ศาสตร์ท าให้ดาวพฤหัสบดีมีความสว่างมาก 
 
4. วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) 
 จากผลการวิเคราะห์กราฟซึ่งแสดงค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏ
ของดาวพฤหัสบดีกับวิธีการ ซึ่งจะน าวิธีการที่ 1 เปรียบเทียบกับ
วิธีการที่ 3 และ วิธีการที่ 2 เปรียบเทียบกับวิธีการที่ 3 พบว่า
ภาพถ่าย Flat Sky มีค่าความเข้มแสงที่ต่ าประมาณ 5000 – 
11000 เนื่องจากในการถ่ายภาพ Flat Sky บนดาดฟ้าอาคาร 24 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีสัญญาณรบกวนหลายประการ 
เช่น แสงไฟตามท้องถนน  ความเข้มแสงหลังจากดวงอาทิตย์ลับ
ขอบฟ้าแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก มีเมฆเคลื่อนตัวเข้ามาบด
บังเวลาถ่ายภาพแฟลต เป็นต้น  แต่เมื่อน าภาพ Flat Sky รวมกับ
ภาพถ่ายแฟลต จากกล่อง Flat Field และหาค่าเฉลี่ยความส่อง
สว่างปรากฏของดาวพบว่าดาวพฤหัสบดีมีค่าความสว่างมากขึ้น  
อย่างไรก็ตามกระบวนการก าจัดสัญญาณรบกวน  ยังมีตัวแปรหรือ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยในภาพถ่ายของดวงดาวหรือภาพถ่าย
ทางดาราศาสตร์ เช่น แสงจากดวงจันทร์ ปริมาณค่า air mass 
หรือ ความสมบูรณ์ของระบบกล้องโทรทรรศน์  [8] เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม  จากการพิจารณาค่าเฉลี่ยของโชติมาตรเฉลี่ย
ปรากฏ (apparent magnitude) ของวิธีการที่ 1 พบว่า ที่ระยะ 
60 เซนติเมตร สามารถค านวณค่าโชติมาตรปรากฏได้สูงที่สุด คือ 
เฉลี่ยเท่ากับ -2.233 เมื่อเปรียบเทียบกับโชติมาตรปรากฏของดาว
พฤหัสบดี ในทางทฤษฎีที่ มีค่ าความสว่างที่สุด เท่ ากับ -2.5 
ผลการวิจัยพบว่าวิธีการที่ 1 มีค่าความคลาดเคลื่อนจากค่าทาง
ทฤษฎีเท่ากับ ร้อยละ 11.08 ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนที่ปรากฏ
เนื่องจากเป็นผลมาจากตัวแปรสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ขณะท าการ
ถ่ายภาพ ได้แก่ แสงรบกวนจากอาคารบ้านเรือน แสงไฟจากถนน 
ฝุ่นละอองในช้ันบรรยากาศ เป็นต้น 
 
 
5. สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 
    ผลจากการวิจั ย เพื่ อห าวิธีการถ่ ายภ าพ แฟลตส าห รับ
กระบวนการก าจัดสัญญาณรบกวนของภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ 
พบว่าวิธีการที่ 1 ภาพถ่าย Flat จากกล่อง Flat field ที่สร้างขึ้น
เหมาะสมที่สุดเมื่อน าภาพถ่าย Flat เข้ากระบวนการก าจัด
สัญญาณรบกวนและการ Photometry และระยะที่เหมาะสมทีส่ดุ
ในการถ่ายภาพ Flat คือ 60 เซนติเมตร จากหน้ากล้องโทรทรรศน์
ถึงฉากเพราะว่าดาวส่องสว่างมากที่สุดอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยความ
สว่างปรากฏ และค่าความต่างความส่องสว่างปรากฏร้อยละ 
11.32 

 
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
     (1) ถ้าถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ฉากควรมีความเข้มแสงมาก  
และถ้าถ่ายภาพด้วย CCD ควรใช้ความเข้มแสงที่น้อย ๆ แต่ฉาก
ต้องมีความสม่ าเสมอ 
    (2) ควรใช้หลอด LED ที่มีก าลงัวัตต์ต่ า ๆ ก าหนดความเขม้แสง
ในการถ่ายภาพ Flat 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป บทบาทของหมอพื้นบ้าน อาการเจ็บป่วย และ วิธีการรักษาของหมอพื้นบ้านใน
อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วิธีด าเนินการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใช้คือแบบสัมภาษณ์ โดยเก็บข้อมูลจากหมอ
พื้นบ้านที่ยังคงให้การรักษาอยู่ในปัจจุบัน ผลการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการรวบรวมภูมิปัญญาของ หมอสุรินทร์ หนูอนันต์ ซึ่งอาศัยอยู่ในอ าเภอร่อน
พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษา โรคกระดูกและเส้นเอ็นมาเป็นเวลานาน โดยการนวด การทาน้ ามันและการใส่
เฝือก และมีการติดตามผู้ป่วยกรณีศึกษาที่เข้ารับการรักษาจ านวน 8 คน สรุปผล จากการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ทาง ผู้วิจัยเห็นว่า องค์ความรู้
ดังกล่าวยังไม่มีการจดบันทึกไว้อย่างเป็นแบบแผน ท าให้องค์ความรู้อาจสูญสิ้นไปพร้อมกับหมอพื้นบ้าน ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ ท าให้การแพทย์
พื้นบ้านเสื่อมคุณค่าและสูญสิ้นไปในท่ีสุดจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาในครั้งนี้ 
ค าส าคัญ : หมอพื้นบ้าน, น้ ามันมะพร้าว, เฝอืกไม้ไผ่, 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 
 
 

1. บทน า 
 กระดูก (Bone) กระดูกเป็นเนื้อเยื่อค้ าจุน ที่แข็งที่สุดแบ่งตาม
ลักษณะโครงสร้างได้เป็นสองพวกคือ กระดูกฟองน้ า (Spongy 
Bone) เป็นกระดูกท่ีมีรูพรุนคล้ายฟองน้ าพบที่ส่วนปลายทั้งสองข้าง
ของกระดูกยาว ส่วนผิวนอกตรงส่วนปลายกระดูกจะมีกระดูกอ่อน
หุ้มอยู่ส่วนที่เป็นรูพรุนจะมีไขกระดูกบรรจุอยู่เป็นที่สร้างเม็ดเลือด
ให้แก่ร่างกาย และกระดูกแข็ง (Compact Bone) หมายถึงกระดูก
ส่วนที่แข็งแรงจะพบอยู่บริเวณผิวนอกส่วนกลางๆของกระดูกยาวมี
เนื้อกระดูกมากกว่าช่องว่าง [1]   

เอ็น (ligament) เป็นค ากว้างๆ หมายถึงกลุ่มหรือมัดเส้นใยเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพันซึ่งเรียงตัวในทิศทางเดียวเห็นได้ชัดและไม่มีกล้ามเนื้อยึดที่
ปลาย [2] 
 พบว่าสถิติในภาพรวมความชุกของความผิดปกติของระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อที่พบมากในสี่อันดับแรกคือหลังส่วนล่าง (ร้อย
ละ 73.31) สะโพก/ต้นขา (ร้อยละ 41.16) ไหล่ (ร้อยละ 36.01) 
และเข่า (ร้อย ละ 35.37) ตามล าดับ [3] 
 สาเหตุของการบาดเจ็บของกระดูกและเส้นเอ็นส่วนใหญ่จะเกิด
จากอุบัติเหตุซึ่งกระดูกหัก (Fracture/Broken bones) เป็นภาวะที่
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พบได้บ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่  ส่วนมากมักเกิดจากการได้รับ
บาดเจ็บ เช่น หกล้ม รถคว่ า รถชน เป็นต้นในผู้สูงอาย ุกระดูกเสื่อม 
 อาการปวดจากเส้นเอ็นพบบ่อยบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวข้อ
มากๆ เช่น บริเวณไหล่ ศอก ข้อมือ ส้นเท้า เอ็นร้อยหวาย เกิดจาก
การอักเสบของเส้นเอ็นในบริเวณนี้และถ้าไม่ได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสม อาจจะท าให้เกิดความพิการต่อไป [4] 
 การรักษาอาการบาดเจ็บของกระดูก และ เส้นเอ็นนั้นมีด้วยกัน
หลายวิธี อาทิเช่น การรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน โดยการผ่าตัด
โดยใส่เหล็กและการท ากายภาพบ าบัด ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่
มักจะเลือกรักษาแต่เนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงประชากรที่มีฐานะ
ยากจนมีโอกาสเข้าถึงระบบการแพทย์แผนปัจจุบันได้น้อย แต่ก็ยังมี
คนอีกส่วนหนึ่งที่ยังเลือกรับการรักษากับหมอพื้นบ้านในการต่อ
กระดูกหมอกระดูกหรือหมอต่อกระดูกพื้นบ้าน เป็นภูมิปัญญาการ
บ าบัดรักษาความเจ็บป่วยอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้ง
กล้ามเนื้อกระดูกและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง [5] 
 ปัญญาในการบ าบัดรักษาโรคกระดูกและเส้นเอ็น ปัจจุบันพบว่า
ยังคงมีความรู้ที่กระจัดกระจายและยังไม่เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์
อย่างเป็นแบบแผนด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะ
ศึกษาภูมิปัญญาที่ค่ายิ่งของวิธีการรักษาทางด้านกระดูกและเส้นเอ็น 
หนึ่งในนั้นคือภูมิปัญญาของ หมอสุรินทร์ หนูอนันต์ ซึ่งเป็นหมอ
พื้นบ้านต าบลควนชุม อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเปน็เวลา 13 ปี ทางผู้วิจัยหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานฉบับนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเพิ่มพูน
ความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ในโอกาสต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ในการรักษาอาการบาดเจ็บ
ของกระดูกและเส้นเอ็นของหมอ อย่างเป็นแบบแผน 
 2. เพื่อรวบรวมกรณีศึกษาจ านวนอย่างน้อย 3 รายติดตาม
ผลการรักษาในแต่ละรายจนกว่าจะหาย 
 3. เพื่อวิเคราะห์ขั้นตอนการรักษาที่หมอพื้นบ้านใช้ในการรักษา
อาการบาดเจ็บของกระดูกและเส้นเอ็น 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมกรณีศึกษาและ
วิเคราะห์ขั้นตอนการรักษาของหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอ
สุรินทร์  หนูอนันต์  ต าบลควนชุม อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัด
นครศรีธรรมราช รายละเอียดในการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป
ของหมอภูมิหลังของหมอองค์ความรู้ในการรักษาอาการบาดเจ็บของ
กระดูกและเส้นเอ็น กระบวนการในการรักษา ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ ์– ตุลาคม พ.ศ.2560 
 3.1 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดกรองรองรับหมอพ้ืนบ้าน 
    การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยคัดเลือกหมอพื้นบ้าน
แบบเฉพาะเจาะจงจากรายช่ือหมอพ้ืนบ้านของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหมอพื้นบ้าน

ตามระเบียบกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฉบับท่ี2
พ.ศ.2555 โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การคัดกรองครบ
ทั้ง 8 ประการ ดังนี ้

1. มีผู้มารับบริการสม่ าเสมอและต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 10 ปี 

2. สืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษหรือองค์ความรู้จากท้องถิ่น 
3. มีความสามารถในการบ าบัดรักษา รู้จักโรค รู้จักยา รู้

วิธีการบ าบัดรักษา รู้จักการดูแลสุขภาพและให้ค าแนะน า 
4. ยินดีและเตม็ใจเผยแพร่ความรู ้
5. ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้แกผู้ที่สนใจ 
6. เรียกเก็บค่ารักษาอย่างเป็นธรรม/เหมาะสม 
7. เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน 
8. มีคุณธรรม มีเมตตา และช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชน 

 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้อนุรักษ์รูปแบบ วิธีการ ในการใช้วัสดุอุปกรณ์รักษาอาการ
บาดเจ็บของกระดูกและเส้นเอ็นตามภูมิปัญญาในการรักษาโรคของ
หมอพื้นบ้าน 
 2. ได้น าองค์ความรู้ในกระบวนการวิจัยเชิงส ารวจมาปรับใช้ใน
การศึกษาองค์ความรู้การรักษาอาการบาดเจ็บของกระดูกและเส้น
เอ็น 
 3. เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรส าหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าต่อไป 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 5.1 วิธีการด าเนินการวิจัย 
  5.1.1 วางขอบเขตการศึกษากรณีศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอน
การรักษาจากหมอพ้ืนบ้านในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 5.1.2 คัดเลือกหมอพื้นบ้านที่ต้องการศึกษาจากเกณฑ์การ
คัดเลือก คือ มีผู้มารับบริการสม่ าเสมอและต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 10 ปี สืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษหรือองค์ความรู้จาก
ท้องถิ่น มีความสามารถในการบ าบัดรักษา ยินดีและเต็มใจเผยแพร่
ความรู้ 
 5.1.3 หาข้อมูลหมอพื้นบ้านจากรายช่ือหมอพื้นบ้านของ
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 5.1.4 รวบรวมข้อมูลของหมอพื้นบ้าน ประกอบด้วย ข้อมูล
ทั่วไปของหมอพื้นบ้าน รวมทั้งข้อมูลภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน เก็บ
รวบรวมข้อมูลการรักษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการรักษาของหมอ
พื้นบ้านในการรักษาอาการบาดเจ็บของกระดูกและเส้นเอ็น จ านวน 
8 กรณีศึกษา 
 5.1.5 ติดตามผลการรักษาจ านวน 8 ราย และติดตามการ
รักษาต่อเนื่องจนกว่าผู้ป่วยจะหาย  
 5.2 วัสดุและอุปกรณ์ 
 5.2.1  แบบฟอร์มสัมภาษณ์ข้อมูลองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้าน 
 5.2.2  กล้องถ่ายรูป 
 5.2.3  เครื่องบันทึกเสียง 
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 5.2.4  สมุดจดบันทึกผล 
 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลท าในรูปแบบของการบรรยายข้อมูลเชิง
พรรณนา : สืบค้นข้อมูลของหมอพื้นบ้านที่ใช้ในการรักษาอาการ
บาดเจ็บของกระดูกและเส้นเอ็น จ านวน 8 ราย ติดตามการรักษา
ต่อเนื่องจนกว่าผู้ป่วยจะหาย และน ามาวิเคราะห์ขั้นตอนที่ใช้ในการ
รักษาโรคกระดูกและเส้นและจัดท ารูปเล่มรายงาน 
 5.4 สถานที่การท าวิจัย 
 5.4.1 บ้านพักหมอ บ้านเลขท่ี 46/2 ช่ือหมู่บ้าน บ้านในปัง หมู่
ที3่ ต าบลควนชุม อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 
 5.4.2 สาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
  
6. ผลการวิจัย 
การรักษาอาการบาดเจ็บกระดูกและเส้นเอ็นของหมอพื้นบ้าน ผล
การศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 6.1 ประวัติทางด้านการแพทย์แผนไทยของหมอพ้ืนบ้าน 
  6.1.1 ใบประกอบโรคศิลปะไม่มี 
  6.1.2 ประสบการณ์ด้านการรักษามีมานานประมาณ 10 ปี ซึ่ง
ยังคงรักษาอยู่จนถึงปัจจุบัน 
  6.1.3 จ านวนผู้ป่วยเฉลี่ยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา อยู่ในระดับ 
20-40 คนต่อเดือนในรูปแบบของการเดินมารับการรักษาด้วยตนเอง 
  6.1.4 ประเภทของหมอพื้นบ้านอยู่ในกลุ่มของหมอกระดูกและ
หมอนวด 
  6.1.5 บทบาทกิจกรรมในฐานะหมอพื้นบ้านในปัจจุบัน เป็น
หมอในพื้นที่ท าการรักษาด้วยการใช้วิธีการนวด ซึ่งการนวดที่ใช้ใน
การรักษาส่วนใหญ่เป็นการนวดที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอีกทั้ง
ยังมีการจ าหน่ายน้ ามันสมุนไพรให้แก่ผู้ป่วย อาทิเช่น ผู้ป่วยกลุ่ม
อาการกระดูกหัก แตก ร้าว เป็นต้น ทั้งนี้ยังเป็นที่ยอมรับและรู้จัก
ของคนในชุมชน และบุคคลบริเวณใกล้เคียงเกี่ยวกับการรักษาอาการ
บาดเจ็บกระดูกและเส้นเอ็น 
  6.1.6 ที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ท าการรักษา ให้ข้อมูลว่า “โดย
น้ ามันที่ใช้ในการรักษาจะผลิตเองที่บ้าน เฝือกไม้ไผ่จะท าการ
ประกอบขึ้นมาเอง” 
  6.1.7 ท่านเป็นผู้ทีย่ินดีและเต็มใจเผยแพร่ความรู้ ท่านสามารถ
ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านการรักษา
อาการบาดเจ็บกระดูกและเส้นเอ็น โดยไม่มีเงื่อนไข ใดๆทั้งสิ้น โดย
รูปแบบในการถ่ายทอดความรู้ของท่านมีหลายรูปแบบ อาทิ เช่น 
การนั่งสนทนา การให้สัมภาษณ์ตอบค าถาม การแนะน าวิธีการ
เข้าเฝอืกไม้ไผ่ และวิธีการนวดรักษาอาการต่างๆ 
  6.1.8 หากกล่าวถึงเรื่องของการรักษาโรค ท่านมีความถนัด
เกี่ยวกับโรคกระดูกและเส้นเอ็น อย่างเช่น โรคกระดูกหัก, กระดูก
แตก, กระดูกร้าว และ รวมไปถึงอาการเจ็บของเส้นเอ็น ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่กลุ่มอาการ ที่มารับการรักษาบ่อยจากคนในชุมชนและบริเวณ
ใกล้เคียงจะเป็นโรคการบาดเจ็บของเส้นเอ็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     รูปที่ 1 แสดงภาพ หมอสุรินทร์ หนูอนันต ์
  
 6.1.9 นายสุรินทร์ หนูอนันต์ เพศชาย เกิดวันที่ 3 มกราคม 
พ.ศ 2509 อายุ51 ปีที่อยู่ บ้านเลขที่46/2  หมู่ที่  3 ต าบลควนชุ 
อ าเภอร่อนพิบู ลย์  จั งหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์ โทรศัพท์ 
0899083146 สถานภาพ สมรส จ านวนบุตร 2 คน เป็นชาย 1 คน 
หญิง 1 คนการศึกษา จบการศึกษาจบการศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐ
ประสานศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาชีพเกษตรกรรม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในระดับพอเพียงสถานภาพชุมชน เป็นแบบ
ชนบท การตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจาย บทบาทในชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน ประสบการณ์ด้านการรักษามีมานานประมาณ 13 ปี ซึ่ง
ยังคงรักษาอยู่จนถึงปัจจุบัน จ านวนผู้ป่วยเฉลี่ยในรอบ 6 เดือนที่
ผ่านมา อยู่ในระดับ 20-40 คนต่อเดือน ทั้งในรูปแบบของการเดินมา
รับการรักษาด้วยตนเองและการน าสมุนไพรไปใช้ในการรักษา 
หมอพื้นบ้านที่ท าการรักษาด้วยการใช้วิธีการนวดซึ่งการนวดที่ใช้ใน
การรักษาส่วนใหญ่เป็นการนวดท่ีได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
 6.1.10 ประวัติการศึกษาการรักษาการบาดเจ็บกระดูกและ
เส้นเอ็น 
  หมอได้คลุกคลีเรียนรู้กับการรักษาอากากรบาดเจ็บกระดูก
และเส้นเอ็นตั้งแต่อายุ 10 ปี เนื่องจากพ่อ คือ นายเนตรหนูอนันต์ 
เป็นหมอพื้นบ้านที่มีประสบการณ์มายาวนาน ได้มีโอกาสติดตามดู
การท าการรักษาอาการบาดเจ็บกระดูกและเส้นเอ็น จนเมื่อพ่อของ
ท่านได้เสียชีวิตลงท่านจึงตัดสินใจสืบทอดวิชาความรู้ของการเป็น
หมอพื้นต่อจากพ่อ จวบจนถึงปัจจุบันยังคงท าหน้าที่เป็นหมอรักษา
อาการบาดเจ็บกระดูกมาอย่างต่อเนื่อง 
ท่านจะมีความถนัดอย่างมากในด้านการรักษาโรคกระดูกและเส้น
เอ็น อาทิเช่น โรคกระดูกหัก โรคกระดูกร้าว อาการเส้นจม  ซึ่งการ
รักษาส่วนใหญ่ที่ใช้จะเป็นการนวด ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีทั้ง
จากคนในหมู่บ้านและคนต่างถิ่นให้เป็นหมอรักษากระดูกที่มีความ
เชียวชาญด้านโรคกระดูกและเส้นเอ็น 
 6.1.11 คุณสมบัติของการเป็นหมอสมุนไพรพื้นบ้าน 
  จากการสัมภาษณ์ ท่านเป็นผู้ที่ยินดีและเต็มใจเผยแพร่
ความรู้ ท่านสามารถให้ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความ
สนใจทางด้านการรักษาอาการบาดเจ็บกระดูกและเส้นเอ็น รวมไปถึง

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

421 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

ให้ความรู้กับคณาจารย์หลายๆท่าน โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น โดย
รูปแบบในการถ่ายทอดความรู้ของท่านมีหลายรูปแบบ อาทิ เช่น 
การนั่งสนทนา การให้สัมภาษณ์ตอบค าถาม การเปิดต าราสอนทั้ง
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่ หากนับจ านวนบุคคลที่ท่านได้ถ่ายทอดความรู้ไป
ถือได้ว่าเป็นจ านวนมากพอสมควร 
 6.1.12 การวินิจฉัยโรค 
  โดยเริ่มแรกหมอจะสังเกตจากสีหน้าและอาการของผู้ป่วย 
โดยผู้ป่วยหน้าซีดและสีหน้าเป็นกังวล จากนั้นจะท าการซักประวัติ
อาการเจ็บป่วย มีอาการอย่างไรบ้าง มีอาการมานานเท่าไรเมื่อซัก
ประวัติอาการอย่างละเอียด จึงแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงอาการป่วยและ
ช้ีแจงถึงวิธีการรักษาให้ทราบ หากผู้ป่วยยินยอมที่จะรับการรักษา ก็
จะด าเนินการรักษาต่อไป 
 6.1.13 กระบวนการรักษา 
  เมื่อผู้ป่วยมาที่บ้าน ซึ่งหมอใช้บริเวณภายในบ้านเป็น
สถานที่รักษา โดยจะจัดน้ ามันสมุนไพรให้ผู้ป่วยที่มารับการรักษาใช้
ในการรักษา น้ ามันสมุนไพรหนึ่งขวดต่อผู้ป่วยหนึ่งคน ท่านจะเป็น
ผู้ผลิตน้ ามันสมุนไพรด้วยตนเอง จากนั้นในกรณีผู้ป่วยกระดูกหัก 
กระดูกแตก และกระดูกร้าว จะให้ผู้ป่วยน าน้ ามันสมุนไพรที่ตนท า
ด้วยตนเองไปใช้ต่อที่บ้านจนหาย แล้วจึงให้ผู้ป่วยน าน้ ามันมาคืน
พร้อมน าปิ่นโต และกล้วยน้ าหว้า 1 หว ีเพื่อมาประกอบพิธีไหว้ครูอีก
ครั้ง 

                   
รูปที่ 2 แสดงการรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยที่มารับการรักษา
อาการบาดเจ็บของเส้นเอ็น  
 
 6.2 องค์ความรู้การรักษาอาการบาดเจ็บกระดูกและเส้นเอ็น 
  การศึกษาองค์ความรู้ มีหลักในการรักษาอาการบาดเจ็บของ
กระดูกและเส้นเอ็นโดยเริ่มจากการสังเกตอาการจากสีหน้าตั้งแต่
ผู้ป่วยเดินมาพบหมอ และซักประวัติเพิ่มเติมพอสมควร พร้อมทั้ง
ตรวจวินิจฉัยโดยการคล าบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ 
 6.3 วิธีการใช้น้ ามันสมุนไพรในการรักษาอาการบาดเจ็บ
กระดูกและเส้นเอ็น 
  6.3.1 การเตรียมสมุนไพร 

   สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บของกระดูกและ
เส้นเอ็น เป็นรูปแบบ น้ ามันนวด โดยสมุนไพรที่น ามาเคี่ยวต้องเป็น
สมุนไพรสดเพื่อป้องกันการเกิดเช้ือราในตัวยาและให้ตัวยามี
ประสิทธิภาพต่อการรักษาอาการบาดเจ็บของกระดูกและเส้นเอ็น 
   
 
 6.3.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมสมุนไพร 
   การเตรียมเครื่องมือในการเคี่ยวน้ ามัน ประกอบด้วย มีด
สับยา กระทะสแตนเลส เตาถ่านซึ่งจะท าความสะอาดทุกครั้งหลัง
การใช้งานและมีการตรวจดูสภาพเครื่องมือในกระบวนการท ายาทุก
ครั้งก่อนใช้และหลังใช้ หากพบว่ามีการช ารุดเสียหายจะซ่อมแซม
และเปลี่ยนใหม่ทันที 
 6.3.3 การเก็บสมุนไพร 
   การเก็บสมุนไพรสามารถเก็บได้ทุกเวลาซึ่งส่วนใหญ่
สมุนไพรเป็นสมุนไพรที่หมอได้ปลูกไว้เองบริเวณบ้านจึงไม่มีสารเคมี
ที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยซึ่งเป็นสมุนไพรที่ขึ้นเองตามธรรมชาติจึงไม่มี
สารเคมีตกค้าง 
  6.3.4 กระบวนการปรุงยาสมุนไพร 
   เครื่องมือ และอุปกรณ์ 
   1. สมุนไพรสด 
  2. มีดสับยา 
   3. กระทะสแตนเลส 
       4. เตาถ่าน 
   วิธีการท า 
  1. น าสมุนไพรสดที่ผ่านการล้างน้ าจนสะอาดแล้วให้น า
สมุนไพรที่ล้างสะอาดแล้วใส่ภาชนะที่มิดชิด ป้องกันการปนเปื้อน 
     2. น าสมุนไพรที่เตรียมไว้เสร็จแล้ว มาใส่ในกระทะสแตน
เลส จากนั้นน าขึ้นตั้งไฟบนเตาถ่านเคี่ยวนาน 1-2 ช่ัวโมง เมื่อครบ
แล้วน ายามาพักไว้ 
   3. วิธีใช้น้ ามันทาบริเวณที่มีอาการวันละ 2 ครั้ง เช้า -
เย็น 
 
ตารางที่ 1 แสดงอาการและการติดตามผู้ป่วย 8 ราย จ านวน 3 ครั้ง 
 
ข้ อ มู ล
ทั่ว 

อาการ
ส าคัญ 

การติดตาม 
ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 

ชายไทย
เด่ียว 18 
ปี 

นิ้ วชี้ ข้ าง
ข ว า หั ก 
เป็นมา 1 
เดือน 

มีอาการ บวม
ลดน้อยลงกว่า
ตอนมารับการ
รักษาครั้งแรก 
และมีอาการ
ป ว ด บ ริ เว ณ
นิ้ วชี้ ข้ างขวา
น้อย 

นิ้วชี้ข้างขวามี
อ า ก า ร บ ว ม 
แดง น้ อ ยล ง 
และอาการเจบ็
น้ อยลงยั ง ไม่
ส า ม า ร ถ
กระดิกนิ้ ว ได้ 
และยังคงรู้สึก
ตึง 

นิ้ ว ชี้ ข้ า ง
ข ว า ไม่ มี
อ า ก า ร
บวม แดง 
แ ต่ ยั ง ไม่
ห าย เป็ น
ปกติ 

หญิงไทย
เด่ียว 22

ปวดแขน
ข้ า งซ้ าย

ผู้ป่ วยยังมีคง
ป ว ด บ ริ เว ณ

อ า ก า ร ป ว ด
แขนทุ เลาลง

มี อ าก าร
ปวดน้อย
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ปี เป็นมา 3 
วัน 

แขนข้างซ้าย
แ ต่ ล ด ล ง 
ยังคงมีอาการ
บวมแดงและ
กระดูกยั งไม่
เข้าที่ 

สามารถหยิบ
จับของได้และ
การบวมแดง
ลดลง แต่ยังคง
มีอาการเสียว
บริเวณกระดูก
แขนทีห่ัก 

ม า ก 
ผู้ ป่ ว ย
ส าม ารถ
ขยับแขน
ได ้ 
 
 

ชายไทย
คู่ 50 ป ี

ปวดไหล่
ข้ า งซ้ าย
เป็ น ม า  
3 วัน 

อาการปวดริ
เวณ ไหล่ ข้ า ง
ซ้ า ย ล ด ล ง 
อาการปวดตึง
ร้าวลงสะบั ก
ล ด ล ง  แ ล ะ
ส า ม า ร ถ ย ก
ข อ งห นั ก ได้
มากขึ้น 

ไม่ มี อ า ก า ร
ปวดตรงไหล่
ข้างซ้าย ไม่มี
อาการปวดตึง
ร้าวลงสะบั ก 
ส า ม า ร ถ ย ก
ข อ งห นั ก ได้
มากขึ้น 

- 
 

หญิงไทย
คู่ 55 ปี 

ปวด เข่ า
ซ้ า ย
เป็ นมา1
สัปดาห์ 

อ า ก า รป ว ด
เข่ า ข้ า ง ซ้ า ย
และใต้พับเข่า
ข้ า ง ซ้ า ย ล ด
น้อยลง 

ไม่ มี อ า ก า ร
ปวดตึงใต้พับ
เ ข่ า ร ว ม ถึ ง
ขณะเดินก็ไม่มี
อ า ก า ร ป ว ด
เช่นกัน 

- 
 
 

หญิงไทย
คู่ 69 ป ี

ป วด บั้ น
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
ซ้ายเล็กน้อย 
ไม่มีอาการร้าว
ช า ถึ งป ล า ย
เท้า 

ปวดตึบริเวณ
ส ะ โพ ก ข้ า ง
ซ้ ายขณ ะก้ ม
ห ยิ บ จั บ ขอ ง 
อ า ก า ร ดี ขึ้ น
ผู้ป่วยสามารถ
ก้ ม ห ยิ บ จั บ
ของได้ 

- 

หญิงไทย
คู่ 45 ปี 

บวม
บริเวณ
แขนข้าง
ขวามา 2 
วัน 

แขนข้างขวา
บ ว ม ล ด ล ง 
และยังคงปวด
บ ริ เ ว ณ
กล้ามเนื้อแขน
ข้ า ง ข ว า
เล็กน้อย 

แขนข้ างขวา
ยังคงมีอาการ
บวมเล็กน้อย 
แ ล ะ ป ว ด
บ ริ เ ว ณ
กล้ามเนื้อแขน
ข้ า งข วา เป็ น
บางครั้ง 

- 
 
 
 

ชายไทย
คู่ 83 ป ี

ปวด
สะโพก
ข้างซ้าย  
มา 1 วัน 

ป ว ด ส ะ โพ ก
ข้างซ้ายและ
ร้ า ว ล ง ข า
เล็กน้อย 

ไม่พบอาการ
ป ว ด ข อ ง
ส ะ โพ ก ข้ า ง
ซ้ายอีก 

- 
 
 

ชายไทย
คู่ 53 ป ี

ปวด
สะโพก
ข้างซ้าย
เป็นมา  
5 วัน 

อ า ก า รป ว ด
ส ะ โพ ก ข้ า ง
ซ้ายร้าวชาลง
ก้นย้อย และ
ข า ท่ อ น ล่ า ง 
ลดลงเล็กน้อย 

อ า ก า ร ป ว ด
ส ะ โพ ก ข้ า ง
ซ้ายลดลง ไม่
ปวดร้าวชาลง
ก้อนย้อยและ
ข า ท่ อ น ล่ า ง 
แต่ยังรู้สึกปวด
ตึ ง บ ริ เ ว ณ
ส ะ โพ ก ข้ า ง
ซ้ ายขณ ะก้ ม
หยิบของ 

ยังคงปวด
เล็กน้อย  

7. สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยว่า การรักษาอาการบาดเจ็บของกระดูกและเส้น
เอ็น จะใช้การนวด การทาน้ ามัน และการใส่เฝือกไม้ไผ่ ซึ่งวิธีในการ
รักษาผู้ป่วยจะขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ส าหรับ
สมุนไพรที่หมอใช้ คือ น้ ามันมะพร้าว เป็นน้ ามันทาเพื่อสมาน 
ร่วมกับการนวด ช่วยคลายเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยัง
สามารถต้านแบคทีเรียที่ก่อโรคบนผิวหนัง ป้องกันการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียระหว่างเข้าเฝือกไม้ไผ่ สามารถจ าแนกตามอาการได้
เป็น 2 ประเภท คือ อาการบาดเจ็บของกระดูก จ านวน 2 คน 
อาการบาดเจ็บของเส้นเอ็นจ านวน 6 คน โดยผู้ป่วยทั้ง 2 ประเภท 
ได้มีการติดตามผลการรักษาจนกว่าผู้ป่วยหายเป็นปกติ โดยผู้ป่วย
ส่วนใหญ่สามารถหายหรือยังคงมีอาการเพียงเล็กน้อยในการติดตาม
ผลการรักษาครั้งที่ 2  
 
8.ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนและแพทย์ที่มีต่อ
ระบบการรักษาแบบพื้นบ้าน เพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยของหมอพ้ืนบ้าน
ตามความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการรักษา พยาบาลแบบพื้นบ้าน และเป็นแนวทาง
ที่จะสร้างทัศนคติที่เหมาะสม และแก้ไขทัศนะคติที่ไม่ถูกต้องของ
ประชาชนและแพทย์ซึ่งเป็นแนวทางความเข้าใจต่อระบบการรักษา 
พยาบาลแบบพื้นบ้าน 
 2.ควรมีการน าองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านจากการวิจัยครั้งนี้ไป
ท าการศึกษาไปท าวิจัยต่อในด้านประสิทธิผลของการักษาโดยการ
เปรียบเทียบกับศาสตร์ อื่นๆ 
 
9.อภิปรายผล 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถจ าแนกขั้นตอนการ
รักษาของหมอพื้นบ้าน ได้เป็น 4 ขั้นตอนดังน้ี 
  ขั้นที่ 1 การตั้งคายหรือเครื่องบูชาครูประกอบด้วยขัน 5 
ได้แก่ ดอกไม้สีขาว 5 คู่ เทียน 5 เล่ม และ เงินค่าคาย แล้วแต่
ประเภทของหมอ 
  ขั้นที่ 2 การวินิจฉัยโรค เมื่อผู้ป่วยน าคาย มาบูชาครูแล้ว 
หมอจะท าการวินิจฉัยโรคตามวิธีการของหมอแต่ละประเภท ซึ่งมี
รายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันออกไป 
  ขั้นที่ 3 การรักษา หลังจากการวินิจฉัยโรคแล้ว หมอจะท า
การรักษาตามกรรมวิธีของตนโดยอาจใช้สมุนไพรเป่าเสก ทาน้ ามัน 
ขับไล่ผี หรือพิธีสู่ขวัญ กรณีที่รักษาไม่หายก็จะแนะน าให้ผู้ป่วยไป
รักษารูปแบบ อื่นๆ ต่อไป 
  ขั้นที่ 4 การปลงคายหรือสมนาคุณ เมื่อผู้ป่วยหายจากโรค
แล้วก็จะยกเครื่องบู ชาครูผ้ าซิ่ น  และเงินค่ าสมนาคุณ  (เงิน
ค่าตอบแทน) ตามฐานะของผู้ป่วยให้กับหมอ กรณีที่ผู้ป่วยมีฐานะ
ยากจนสิ่งของที่ใช้ปลงคายอาจเป็นเพียงอาหารหรือสิ่งของเล็กๆ 
น้อยๆ ก็ได้ [6] 
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 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารวบรวมภูมิปัญญาในการรักษา
อาการบาดเจ็บของกระดูกและเส้นเอ็นจากหมอพื้นบ้าน คือ หมอ
สุรินทร์ หนูอนันต์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการรักษาอาการดังกล่าวมา
ยาวนานร่วม 13 ปี โดยมีส่วนประกอบในการรักษา ได้แก่ น้ ามัน
มะพร้าว เฝือกไม้ไผ่ โดยการรักษาของหมอ จะท าการรักษาโดยการ
นวดและการทาน้ ามันผสมผสานกันไป ตามอาการ ตามขั้นตอนที่ 3 
และให้ค่าครูซึ่งเป็นการสมนาคุณเปรียบได้ในข้ันตอนท่ี 4 
 การรักษา มีการซักประวัติผู้ป่วย และน าผลการตรวจจากแผน
ปัจจุบันเข้ามาร่วมวินิจฉัย และ วางแผนกระบวนการรักษาด้วย ซึ่งก็
มีงานวิจัยที่ใช้กระบวนการที่คล้ายกัน ดังเช่น งานวิจัยของสารัชและ
คณะ ที่มีการบูรณาการการรักษาระหว่างหมอพ้ืนบ้านและทีมแพทย์
แผนปัจจุบัน พบว่าหมอพ้ืนบ้านมีการรักษากระดูกหักท่ีคล้ายคลึงกัน 
คือข้ันตอนการซักถามอาการเจ็บป่วย ขั้นตรวจดูอาการ ขั้นประกอบ
พิธีกรรม และขั้นตอนการรักษา ส่วนการรักษากระดูกหักของแพทย์
แผนปัจจุบันประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยกระดูกหักเบื้องต้นและการ
รักษากระดูกหัก ปัญหาอุปสรรคในการรักษากระดูกหักของหมอ
พื้ นบ้ าน  คื อการใช้ประสาทสัมผั ส  จับ  คล า  ฟั งเสี ยง หรือ
เปรียบเทียบกับข้างที่ไม่ได้หัก ดูความสั้นยาวของกระดูกหักบริเวณที่
มีเนื้อ มากๆ กระดูกหักหลายท่อนกระดูกหักแตกละเอียด ท าให้ยาก
ในการจัดกระดูกของหมอพื้นบ้าน ผลการรักษาก็ออกมาไม่ดีส่วน
ปัญหาอุปสรรคในการรักษากระดูกหักของแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่า 
เฝือกที่ใช้ในการรักษามีน้ าหนักมาก อับช้ืน ค่ารักษาค่อนข้างแพง
เพราะอุปกรณ์หลายอย่างต้องน าเข้าจากต่างประเทศ เป็นเหตุผล
หลักๆที่ท าให้ผู้ป่วยเลือกที่จะรักษากับหมอพ้ืนบ้าน [7] 
 สมุนไพรที่ใช้ในงานวิจัยช้ินนี้ คือ น้ ามันมะพร้าว จากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า น้ ามันมะพร้าวมีคุณสมบัติหลายประการที่
ส่งผลต่อความยืดหยุ่นของผิวหนัง และมีส่วนช่วยต่ออาการเมื่อใช้
การนวดร่วมด้วย ดังรายงานการวิจัยของอุบลรัตน์ และคณะ  ที่
ท าการศึกษาผลของน้ ามันมะพร้าวต่อผลลัพธ์ของฝีเย็บ และเวลาใน
ระยะที่ 2 ของการคลอดในมารดาคลอดปกติครั้งแรก อีกทั้งในน้ ามัน
มะพร้าวประกอบด้วยประโยชน์หลายชนิด เช่น ต้านแบคทีเรียบาง
สายพันธ์ที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนัง Staphylococcus aureus ATCC 
2 5 9 2 3 , Bacillus subtilis, Bacillus cereus ป้ อ ง กั น ก า ร
เจริญเติบโตของจุลินทรียร์ะหว่างเข้าเฝอืกไม้ไผ่ มีกรดไขมันท่ีมีขนาด
โมเลกุลที่เล็ก ท าให้มันถูกดูดซึมเข้าไปในผิวหนังได้ง่ายท าให้ผิวอ่อน
นุ่มและให้ความชุ่มชื้นอีกด้วย [8, 9] 
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บทคัดย่อ 

ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจท่ีรุนแรงในยุคปัจจุบัน สื่อประชาสัมพันธ์ทีท่ันสมัยจึงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการตลาดขององค์กร ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถใช้เป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลของผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคได้อย่างตรงตามเป้าหมาย
อีกด้วย การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะ 1) ศึกษาตลาดและช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 2) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ และ3) ประเมินความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ผลิตและผูบ้ริโภคผลผลติเกษตรอินทรีย์ จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 384 คน โดยใช้สูตรการค านวณของคอ
แครน เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบปริมาณของผู้ผลิตและผู้บริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่แน่นอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์ สื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการตลาดนวธรรมชาติ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า 1) การศึกษาตลาดและช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ เป็นการจ าหน่ายในรูปแบบตลาดเกษตรกรหรือการจ าหน่ายโดยตรง โดยผู้ผลิตน าผลผลิตมาจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคเองโดยไม่ผ่านคน
กลาง  2) เกษตรกรผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกของตลาดมีความต้องการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ ป้ายไวนิลที่ใช้เทคโนโลยี QR 
Code และเทคโนโลยีเสมือนจริง และเว็บไซต์ 3) ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสื่อ
ประชาสมัพนัธ์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ระดับ 3.61 สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตลาดนวธรรมชาติ 
ค าส าคัญ: 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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1. บทน า (Introduction) 
 จากกระแสของสุขภาพท าให้ผู้บริโภคให้ความส าคัญและหันใส่
ใจกับสุขภาพมากขึ้น การเลือกบริโภคผลผลติการเกษตรที่ปลอดภัย
จากสารพิษจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ งที่ก าลังได้รับความนิยมใน
ปัจจุบัน จากกระแสความนิยมดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรจาก
หลายชุมชมได้พยายามปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรของตนจากเดิมที่
ใช้สารเคมีเป็นส่วนประกอบหนึ่งในกระบวนการผลิตไปสู่วิถีของ
เกษตรกรรมในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) 
[1] โดยอาศัยความร่วมมือกันจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตภายในชุมชน
และเครือข่ายเกษตรกรเพื่อสร้างแนวทางการเกษตรอินทรีย์ตาม
แนวทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ [2] ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพ ตลาดเกษตรกรนับเป็น
ช่องทางในการกระจายผลผลิตการเกษตร โดยน ามาซึ่ งการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค นอกจากนั้นยังเป็นรูปแบบ
การกระจายผลผลิตเกษตรถึงมือผู้บริโภคโดยตรงโดยเกษตรกร [3] 
ปัญหาอุปสรรคของตลาดเกษตรกรเกิดขึ้นหลายประการ ประการที่
ส าคัญคือการสื่อสารการตลาดที่จะท าให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์มี
ช่องทางในการจ าหน่ายไปยังผู้บริโภคได้ตรงตามเป้าหมาย 
นอกจากนี้เกษตรยังต้องพึ่งพิงกับกลไกการจัดการระบบตลาดจึง
ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงระบบช่องทางการตลาดที่มี
ศักยภาพในการรองรับสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรอินทรีย์นว
ธรรมชาติ หนองสมบุญ เป็นตลาดที่ เกิดจากการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกชมรมเกษตรสุขภาพ เพื่อผลิตและจ าหน่าย
ผลผลิตปลอดสารพิษทางการเกษตรที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ โดยมีวิถีการท าเกษตรกรรมตามแนวเกษตร
อินทรีย์ จากการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบของตลาด
เกษตรกรของกลุ่มที่ผ่านมายังขาดศักยภาพในการเข้าถึงช่องทาง
การตลาด ตลอดจนช่องทางการจ าหน่ายไปยังผู้บริโภคได้ตรงตาม
เป้าหมาย จึงส่งผลให้ผลผลิตยังไม่เป็นที่รู้จักและยังไม่ได้รับความ
สนใจจากกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยี QR Code และเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง
หรือเทคโนโลยี (AR) ถูกน ามาประยุกต์ใช้เพื่อดึงดูดความสนใจและ
สร้างความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การบันเทิง 
การสื่อสาร รวมถึงตลาด โดยผนวกเข้ากับเทคโนโลยีภาพสามมิติ
หรือภาพสองมิติผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อต่าง ๆ และ
แสดงผลผ่านหน้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในรูปแบบของเว็บไซต์ท าให้
ผู้บริโภคสามารถมองเห็นสินค้า หรือบริการได้ในทุกมิติ ตลอดจน
สามารถโต้ตอบได้ทันทีระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะน าเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร 
โดยน าเสนอข้อมูลผลผลิตและกระบวนการผลิตในรูปแบบ
ภาพเสมือนจริง และสื่อวิดีโอ ทีผู่้บริโภคสามารถเลือกเข้าชมได้ตาม
ความสนใจเพื่อสร้างแรงจูงใจและความสนใจต่อผลผลิตทาง

การเกษตรของกลุ่มเกษตร ตลอดจนสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ของ
ผลผลิตจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคได้ตรงตามเป้าหมาย 
 

2. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 1.  เพื่อศึกษาตลาดและช่องทางการจ าหน่ายและพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 
 2.  เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิต
ทางการเกษตรอินทรีย์ 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย (Research methodology) 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
ส าหรับสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เป็นงานวิจัย
เชิงปริมาณมุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมการตลาดโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่ QR Code 
เทคโนโลยีเสมือนจริง และเว็บไซต์ ตลอดจนประเมินความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคต่อสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาตลาดและช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย์ โดยการสังเกตและการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามจาก
เกษตรกรผู้ผลิตที่ เป็นสมาชิกชมรมเกษตรสุขภาพ ตลาดนว
ธรรมชาติ หนองสมบุญ เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหาและความ
ต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค 
 2. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ โดย
น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ถึงปัญหาและความ
ต้องการของเกษตรกรผู้ผลิต และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาสื่อดังนี้ 
    2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์
สั ง เคราะห์ ข้ อมู ลที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งแนวคิ ด การออกแบบสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ การก าหนดรูปแบบการน าเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ 
    2.2 สัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตตลาดนวธรรมชาติและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
รูปแบบและเนื้อหาที่จะน าเสนอผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 
    2.3 จัดเตรียมเนื้อหาของสื่อ ได้แก่ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และข้อความที่ เกี่ยวข้องกับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และข้อมูล
ตลาดนวธรรมชาติ ให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมตามหลักการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 
    2.4 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์
เช่ือมต่อต่าง ๆ หรืออุปกรณ์อื่นที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ โปรแกรม 
Zappar, โปรแกรม Canva ส าหรับพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบไวนิล และโปรแกรม  Google site ส าหรับพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ 
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 3. ประเมินประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจต่อสื่อ
ประชาสมัพันธ์ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคต่อสื่อประชาสัมพันธ์ต่อการสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลของ
ผลผลิตจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค 
 
 

 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 วิธีด าเนินการวิจัย 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในงานวิจัยนี้ได้คัดเลือกประชากรเป็นกลุ่มผู้บริโภคผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์ โดยมีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
จ านวน 384 คน โดยใช้วิธีการค านวณโดยใช้สูตรของคอแครน [4] 
เนื่องจากไม่ทราบขนาดของผู้บริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่
แน่นอน 
 
3.2 เคร่ืองมือการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่  
 ตอนที่  1 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 
ผู้วิจัยพัฒนาโดยผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อต่าง ๆ เช่น 
Zappar, Canva, Google site หรืออุปกรณ์อื่นที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ ง
ภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอโทรศัพท์ มีลักษณะเป็น
ภาพนิ่งสามมิติ และวิดีโอ 
 ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิต
ทางการเกษตรอินทรีย์ โดยประเมินประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ ความสวยงาม/ความน่าสนใจ, ความรวดเร็วในการเข้าถึง
ข้อมูล, ความถูกต้องของข้อมูล เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
  ส่ วน ที่  1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ขอ งผู้ ต อ บ แ บ บ ส อบ ถ าม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ช่อง
ทางการรับรู้ข่าวสาร  
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
เว็บไซต์ และป้ายไวนิล 
 
 
 
 
 
 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย์ ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสถิติ ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ 
  ส่วนที่  2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์       
ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสถิติ ได้แก่ ค่ าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
4. ผลการวิจัย (Results) 
 ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้ 
4.1 ผลการศึกษาตลาดและช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรอินทรีย ์
 จากการศึกษาตลาดและช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรอินทรีย์  พบว่า ตลาดนวธรรมชาติเป็นตลาดที่จ าหน่าย
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายในตลาด ได้แก่ พืช
ล้มลุก ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และสินค้าโอทอป ช่องทางในการ
กระจายผลผลิตการเกษตรในรูปแบบตลาดเกษตรกรท าให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค เป็นการกระจายผลผลิตถึง
มือผู้บริโภคโดยตรงโดยเกษตรกรท าใหผู้บ้ริโภคไดร้ับสนิค้าท่ีสดใหม่
ตรงกับความต้องการ นอกจากนั้นตลาดนวธรรมชาติยังใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค  ในการน าเสนอข่าวสารของตลาดนว
ธรรมชาติอีกด้วย 
4.2 ผลการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย ์
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากศึกษาตลาดและช่องทางการ
จ าหน่ายของตลาดนวธรรมชาติ รวมถึงข้อมูลความต้องการในการ
ออกแบบและแนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของตลาดนว
ธรรมชาติ พบว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ผลติเกษตรอินทรียม์ีความตอ้งการ
พัฒนาสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย
เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ของตลาด ตลอดจนข้อมูลของ
ผลผลิตต่าง ๆ ของเกษตรกรไปยังผู้บริโภคได้ดีกว่าสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยมีความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ดังนี้  
 1. เว็บไซต์ โดยเว็บไซต์จะน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตลาดนว
ธรรมชาติ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา ข้อมูลและที่ตั้งของสมาชิก
ผู้ผลิตสินค้า ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของตลาด  พัฒนาโดยใช้
โปรแกรม Google site ดังรูปที ่2 
 2. ป้ายไวนิล ส าหรับติดตั้ งด้านหน้าของตลาด เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีและน าเสนอข้อมูลของตลาดนวธรรมชาติ ได้แก่ 
สถานที่ตั้งของตลาดนวธรรมชาติ วันและเวลาจัดจ าหน่ายสินค้า 
QR Code เช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ของตลาด และใช้เทคโนโลยี
เสมือนจริง (AR) น าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ในรูปแบบภาพสามมิติ 
ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรม 
Zappar, โปรแกรม Canva ดังรูปที่ 3 
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รูปที ่2 รูปสื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ตลาดนวธรรมชาต ิ

 

   

รูปที ่3 รูปสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิลตลาดนวธรรมชาต ิ
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4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย ์
 การประเมินความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป          จ านวน          ร้อยละ 

1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
207 
177 

 
53.9* 
46.1 

2. อาย ุ
    ต่ ากว่า 20 ปี 
    21 – 40 ปี 
    41 – 50 ปี 

 
6 

193 
30 

 
1.6 

50.3* 
7.8 

    51 – 60 ปี 
    60 ปี ข้ึนไป 

62 
93 

16.1 
24.2 

3. สถานภาพสมรส 
    โสด 
    สมรส 
    แยกกันอยู/่หม้าย/หย่าร้าง 

 
186 
174 
24 

 
48.4* 
45.3 
6.2 

4. รายไดเ้ฉลีย่ 
    น้อยกว่า 5,000 บาท 
    5,001 – 15,000 บาท 
    15,001 – 30,000 บาท 
    มากกว่า 20,000 บาท 

 
42 
255 
61 
26 

 
10.9 
66.4* 
15.9 
6.8 

5. ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
    สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว 
    ป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนลิ) 
    สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค๊ ไลน ์
    เว็บไซต ์
    เพือ่น/บุคคลทีรู่้จักแนะน า 
    วิทยุ/โทรทัศน ์

 
11 
243 
50 
80 
- 
- 

 
2.9 

63.3* 
13 

20.8 
- 
- 

* จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 
 
 
ตารางที ่2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

รูปแบบสื่อประชาสัมพนัธ ์
ค่าเฉลี่ย 

( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจ 

1. ความสวยงาม/ความน่าสนใจ 3.58 1.167 มาก 
2. ความเหมาะสมของส ี 3.60 1.224 มาก 
3. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมลู 3.64 1.175 มาก 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

รูปแบบสื่อประชาสัมพนัธ ์
ค่าเฉลี่ย 

( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจ 

4. ความเหมาะสมของสตีัวอักษร (color) 3.57 1.175 มาก 
5. ความเหมาะสมของขนาดตัวอกัษร (size) 3.46 1.149 ปานกลาง 
6. ความเหมาะสมของแบบตัวอักษร (font) 3.45 1.144 ปานกลาง 
7. ความคมชัดของข้อความ (Sharpen) 3.51 1.174 มาก 
8. ความเหมาะสมต าแหน่งข้อความ 3.48 1.169 ปานกลาง 
9. ข้อความสื่อสารเข้าใจง่าย 3.54 1.130 มาก 
10. ความครบถ้วนของข้อมูล 3.45 1.107 ปานกลาง 
11. ความถูกต้องของข้อมูล 3.51 1.131 มาก 
12. การสืบค้นข้อมูล สะดวก/รวดเร็ว 3.78 1.203 มาก 
13. ความทันสมัย/เสมอืนจริง 3.91 1.272 มาก 
14. สรา้งภาพลักษณ์และความเชือ่มัน่ต่อตลาด 3.58 1.149 มาก 
15. ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรมแสดง 
     ภาพเสมือนจริง 

4.16* 1.278 มาก 

รวม 3.61 1.18 มาก 
* จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 
 
 จากตารางที่  1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.9 
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 46.1 อายุระหว่าง 21-40 ปี ร้อยละ 50.3 
สถานภาพโสด ร้อยละ 64.1 ส่วนใหญ่มารายได้เฉลี่ย 5,001-
15,000 บาท ได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากป้ายไวนิล     
ร้อยละ 63.3 รองลงมา คือ เว็บไซต์ ร้อยละ 20.3 
 จากตารางที่  2 ผ ลการป ระ เมิ น ความพึ งพอ ใจต่ อสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ( = 3.61, S.D. = 1.18) โดยมี
ความพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้งานโปรแกรมแสดงมาก
ที่สุด ( = 4.16, S.D. = 1.278) รองลงมา คือ ความทันสมัย/
เสมื อนจริ ง ( = 3.91, S.D. = 1.272) และการสืบค้นข้อมู ล 
สะดวก/รวดเร็ว ( = 3.78, S.D. = 1.203) ตามล าดับ 
 
4. อภิปรายผล (Discussion) 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี ้อภิปรายผลได้ดังนี ้
 ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงและเพศชายมีจ านวนใกล้เคียงกัน 
ผู้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ มี 2 กลุ่มช่วงอายุระหว่าง 
21-40 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มวัยเริ่ม
ท างานและกลุ่มผู้สูงอายุ หันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพมากขึ้น จาก
การศึกษาพบว่าอายุและรายได้ส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของวารุณี จีน
ศร [5] และพรทิพย์ วรกิจโภคาทร [6] โดยกลุ่มผู้บริโภควัยท างาน
ส่วนมากจะรับรู้ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ในขณะที่กลุ่มผู้บริโภคสูงวัย
จะรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายไวนิลจากการไปเลือกซื้อผลผลิตภัณฑ์จาก
ตลาดโดยตรง  

 สื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิลที่น าเสนอข้อมูลผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์ และกระบวนการผลิตที่ประยุกต์ใช้ความ
ทันสมัยของเทคโนโลยีเสมือนจริงในการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
สามมิติ ท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลการผลิตได้ง่ายขึ้น [7] 
ส่งผลใหผู้้บริโภคเกิดความมัน่ใจในคุณภาพของผลผลิต และยังใช้จูง
ใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจเข้าไปใช้บริการของตลาดนวธรรมชาติได้มาก
ขึ้น ตลอดจนเว็บไซต์ที่น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตลาดนว
ธรรมชาติยังสามารถสร้างแรงจูงใจและภาพลักษณ์ที่ดีของตลาดนว
ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ รพีภัทร มานะ
สุนทร [8] โดยสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความทันสมัยมีความน่าสนใจ
มากขึ้น  
 
5. บทสรุป (Conclusion) 
 ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพด้วยการบริโภค
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ส่งผลให้การจ าหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางการตลาดแบบตลาดเกษตรกรที่ผู้ผลิตน าสินค้ามาจ าหน่าย
ถึ งมื อผู้ บ ริ โภค โดยตรงมี การแข่ งขันสู งขึ้ น ด้ วย  ดั งนั้ นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของเว็บไซต์และป้ายไวนิลที่น าเสนอข้อมูล
ของตลาด ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทีผู่้บริโภคสามารถ
ใช้งานได้อย่างสะดวกและสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของผลผลิต
ได้ง่าย จึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ ส่งผลให้เกิดการ
รับรู้และมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลผลิตการเกษตรอินทรีย์ 
นอกจากนั้นผู้บริโภคก็สามารถสื่อสารความต้องการของตนไปยัง
ผู้ผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องกับความต้องการได้อีกด้วย 
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การแปรรูปมะกรูดแช่อิม่ทดแทนผลไม้อบแห้งในฟรุตเค้ก 
Processing of Bergamot candied for substitute dried fruit in fruit cake 

 
สุนันทา คะเนนอก1 นันทวรรณ  จันทร์เพ็ชร์2 และ ปิยะฉัตร แข็งงาน3 
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บทคัดย่อ 

มะกรูดเป็นพืชตระกูลส้มมีรสเปรี้ยว มีกรดซิตริกและวิตามินซีสูง ช่วยขับเสมหะ แก้จุกเสียด  ผู้วิจัยน ามาเป็นส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้ก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการผลิตฟรุตเค้ก ศึกษาปริมาณมะกรูดแช่อิ่มศึกษาปริมาณที่เหมาะสมใน
ผลิตภัณฑ์ขนมฟรุตเค้ก โดยแปรปริมาณการทดแทนเนื้อมะกรูดแช่อิ่มเป็น 5 ระดับ (ร้อยละ 20 30 40 50 และ 60) น ามาวิเคราะห์คุณสมบัติ
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 
น้ าตาลทรายแดง 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 น้ าส้มซันควิก ร้อยละ 18.69 เหล้ารัม ร้อยละ 3.89 น้ าผึ้ง ร้อยละ 7.32) 
การศึกษาคุณภาพด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมดและค่า pH เพิ่มขึ้นมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ผลการวิเคราะห์คณุค่าทางโภชนาการดว้ย  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  
  
ค าส าคัญ : 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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1. บทน า (Introduction) 
ในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสนใจอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น 

เค้กผลไม้เป็นที่นิยมอยู่มาก ด้วยเหตุผลที่ว่ารับประทานง่ายและอิ่ม
นาน เหมาะส าหรับการรับประทานเป็นอาหารว่างและเป็นของฝาก
ในโอกาสต่างๆ ได้อีกด้วย อีกทั้งเค้กผลไม้ยังได้รสชาติและลักษณะ
เฉพาะที่ให้เส้นใยอาหารมากกว่าเค้กชนิดอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม
ผลไม้ที่ใช้ในเค้กผลไม้ มักจะเป็นผลไม้นอก เช่น เชอรรี่ ลูกเกด ส้ม
แมนดาริน เป็นต้น ซึ่งมีราคาสูง เพิ่มต้นทุนในการผลิตเค้กผลไม้ ทั้ง
ที่มีผลไม้ไทยอีกมากที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย และสามารถลด
ต้นทุนได้มาก เช่น ผลมะกรูด เป็นต้น ซึ่งมะกรูด เป็นพืชในสกุลส้ม 
(Citrus) [1] เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เป็นไม้เนื้อแข็ง ล าต้น และกิ่ง มี
หนามยาวเล็กน้อย มีใบย่อย 1 ใบ เรียงสลับ รูปไข่ คือมีลักษณะ
คล้ายกับใบไม้ 2 ใบ ต่อกันอยู่ออกผลเป็นลูกกลมผิวขรุขระ ผลอ่อน
จะมีสีเขียวแก่ ผลสุกจะออกสีเหลือง มีกลิ่นหอม กระตุ้นการอยาก
รับประทานได้ ช่วยบ ารุงสุขภาพเหงือก และฟัน อีกทั้งยังอุดมด้วย
วิตามินซี เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคได้เป็นอย่างดี  

มะกรูดมีการปลูกกันมากในท้องถิ่น และส่วนใหญ่มีการ
ประโยชน์เพียงส่วนใบในการประกอบอาหารเท่านั้น ส่วนผลมะกรูด
มักจะปล่อยให้ร่วงหล่นและเน่าเสียไป ยังมีการน ามาประกอบอาหาร
น้อย เช่น ใช้ผิวมะกรูดใส่ในเครื่องแกง น้ ามะกรูดมาท าเป็นเครื่องดื่ม
สมุนไพร แต่ในผลมะกรูดเป็นสมุนไพรโบราณที่มีคุณประโยชน์ทาง
ยา มะกรูด 100 กรัม มีวิตามินซี 55 มก. น้ ามะกรูดช่วยบ ารุง
สุขภาพเหงือก และฟัน เนื่องจากมีวิตามินซีในปริมาณมาก มีสารที่
ส าคัญที่ช่วยเสริมสร้าง การท างานของอวัยวะ สามารถช่วยขจัด
สารพิษ โดยในประเทศไทยมีการน าน้ ามะกรูดไปใช้ส าหรับเป็นยาขับ 
เสมหะ แก้ไอ แก้โรคเลือดออกตามไรฟัน [2] มะกรูดมีสารต้าน
อนุมูลอิสระสูง จึงมีส่วนช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและ
ต้านทานโรคหลายชนิดรวมทั้งมะเร็งบางชนิดด้วย   

ด้วยคุณสมบัติและคุณค่าทางโภชนาการของผลมะกรูด
ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าผลมะกรูดมาแปรรูปเป็น
มะกรูดแช่อิ่ม และน ามาทดแทน ผลไม้นอกในผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้ก 
หรือเค้กผลไม้ โดยศึกษาขั้นตอน และปริมาณการทดแทนของเนื้อ
มะกรูดเพื่อให้เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตฟรุตเค้ก และวิเคราะห์
คุณภาพทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์ ศึกษาคุณค่าทาง
โภชนาการ ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ 
สร้างความแปลกใหม่ และลดการสูญเสียของมะกรูดที่ร่วงหล่นตาม
บ้าน อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรมาแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอีกด้วย  
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาข้ันตอนและกระบวนการแปรรปูมะกรูดแช่อิ่ม  
2. เพื่อศึกษาปริมาณการทดแทนเนื้อมะกรูดในการท าฟรุตเค้ก 
3. เพื่อทดสอบการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบชิมที่
มีต่อเนื้อมะกรูด แช่อิ่มทดแทนผลไม้อบแห้งในผลิตภณัฑ์ฟรตุเค้ก 
4. เพื่อศึกษาขนาดของผลิตภัณฑฟ์รุตเค้กเมื่อทดแทนในปริมาณ
ต่างๆ ผลิตภณัฑ์ฟรตุเค้ก 

5. เพื่อศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพของมะกรูดแช่อิ่ม 
6. เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้กสตูร
มาตรฐาน กับสูตรที่ผู้บรโิภคยอมรบัเปรียบเทียบ 
 
2. ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/
ทดลอง (Materials and Methods) 
 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) ซึ่งได้แบ่งขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยไว้ดังน้ี 
2.1 วัสดุ อุปกรณ์  
วัสดุ : ผลมะกรูด แป้งเค้กอเนกประสงค์ (ตรา พัดโบก)  อบเชยป่น 
(ตรา McGarrett)  น้ าตาลทรายแดง (ตรา มิตรผล)  ผงฟู (ตรา Best 
Foods) ผงวานิลลา  ผงฟู  (ตรา Best Foods)  เกลือป่น (ตรา 
Tesco)  เนยสดชนิดเค็ม (ตรา Allowrie)  ไข่ ไก่  เบอร์3 (ตรา 
Tesco) น้ าส้มชนิดเข้มข้น (ตรา Sunquick) เหล้ารัม (ตรา Captain 
Morgan) น้ าผึ้ง (ตรา Pure Honey) 
อุปกรณ์ : หม้อแสตนเลส อ่างแสตนเลส ทัพพี เครื่องปั่น เครื่องช่ัง
ดิจิตอล ขวดแก้วใส มีด เขียง ช้อนตวง ถาด เตาอบ เครื่องวัดสี ยี่ห้อ 
Hunter Lab เครื่ อง Texture analyzer ยี่ ห้ อ  Brookfield และ
เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส pH meter  
2.2 วิธีการทดลอง 
1) ผู้วิจัยได้ทดลองผลิตสูตรฟรุตเค้กจาก นิดดา หงส์วิวัฒน์  [3] 
ปราณี พงษ์พันธ์ [4] จริยา เดชกุญชร [5] รวมทั้งหมด 3 สูตร ผลิต
ตามส่วนผสมและขั้นแล้วน าไปทดสอบการยอมรับทางประสาท
สัมผัส โดยให้ ผู้ ทดสอบเป็ นนั กศึ กษาสาขาคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาที่มีความชอบในการ
รับประทานฟรุตเค้ก จ านวน 40 คน ทางประสาทสัมผัส 6 ด้าน 
ได้แก่ ลักษณะที่ปรากฏ ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบ
โดยรวม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
2) ผู้วิจัยได้ท ามะกรูดแช่อิ่ม ดังนี้ 1. น ามะกรูดมาล้างให้สะอาด
จากนั้นมะกรูดมาปอกเปลือกเอาผิวสีเขียวด้านนอกออกให้หมด 
เหลือไว้แต่ผิดสีขาวด้านใน 2. น ามะกรูดที่ปอกเปลือกออกหมดแล้ว 
น ามาล้างน้ าสะอาดแล้วยกขึ้นพักไว้ 3. ผ่ามะกรูดตามแนวขวางเป็น
สองช้ิน แล้วน าเม็ดออกจนหมด แล้วน ามะกรูดมาขย้ ากับเกลือเพื่อ
ลดความขมของมะกรูด แล้วหมักท้ิงไว้ 6 ชม. 4. น ามะกรูดมาล้างน้ า
สะอาดให้หมดรสเกลือ บีบน้ าออกให้หมดจากผลมะกรูด แล้วน าไป
แช่น้ าปูนใส่ต่ออีก 2ช่ัวโมง 5. ตักผลมะกรูดออกจากน้ าปูนใสมาล้าง
น้ า บีบน้ าออกให้หมด แล้วพักไว้ 6. เตรียมหม้อ เทน้ าสะอาดลงไป 
น้ าตาล เกลือ น้ ามะนาว เปิดไฟปานกลางจนน้ าตาลละลายตามด้วย
ผลมะกรูด ลดไฟลง รอจนเนื้อมะกรูดเริ่มใสประมาณ 15นาที ให้ตัว
น้ าเช่ือมซึมเข้าเนื้อมะกรูดจนท่ัว ปิดไฟยกลง พักให้เย็น 7.  จากนั้น
เตรียมขวดโหลส าหรับแช่ พอมะกรูดที่ต้มไว้เย็น ค่อยๆเทลงขวดโหล
ปิดฝาให้สนิท 8. เทน้ าเช่ือมในโหลออกมาต้มให้เดือด แล้วยกลงพัก
ให้เย็น แล้วบรรจุโหลเดิม ท าแบบนี้ไปประมาณ 7 วัน ต้มจนน้ าตาล
เหนียวเป็นสีน้ าตาลเข้มเคลือบติดกับตัวมะกรูด  
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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 น้ าตาลทรายแดง 400กรัม ตีให้ฟูเข้า
กันเล็กน้อย จากนั้นลดความเร็วค่อยๆเทไข่ไก่ 350 กรัม ใส่ทีละฟอง
จนหมด และตีต่อให้ส่วนผสมเข้ากัน 3. จากนั้นน าส่วนของแห้งที่
ร่อนไว้น ามาเทใส่ในส่วนของเหลวทีละนิดจนหมด ตีต่อให้แป้งเข้ากัน
เป็นเนื้อเดียว แล้วจึงน ามิกซ์ฟรุต (ผลไม้ที่น าไปหมักไว้ 1 คืน) เทใส่
ลงไปจนหมดตีต่อให้ตัวผลไม้และตัวเค้กผสมเป็นเนื้อเดียวกัน 4. 
เตรียมพิมพ์ส าหรับใส่ขนม ตักใส่ถ้วยละ 15 กรัม ได้ 90 ถ้วยจากนั้น
น าไปเข้าตู้อบท่ีไฟ 180 องศา 40-50 นาที  
4) ผู้วิจัยได้น าสูตรมาตรฐานที่ได้รับการคัดเลือกมาด าเนินการ
ทดลองแปรรูปมะกรูดแช่อิ่มทดแทนผลไม้อบแห้งในฟรุตเค้กนั้น 
ผู้วิจัยได้น าสูตรฟรุตเค้กที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสูตรมาตรฐานมาท า
การทดแทนเนื้อมะกรูดเข้าไปในส่วนผสมของตัวฟรุตเค้ก ซึ่ งมี
ปริมาณต่างๆ 5 ระดับ คือ 20 กรัม 30 กรัม 40 กรัม 50 กรัม และ          
60 กรัม ตามล าดับ  
5) ผู้วิจัยได้ศึกษาการยอมรับของผู้ทดสอบชิมที่มีต่อการพัฒนา
พัฒนาการใช้มะกรูดแช่อิ่มทดแทนผลไม้อบแห้งในฟรุตเค้กได้
ทดสอบการยอมรับจากผู้บริโภคชิมจ านวน 100 คน โดยใช้นักศึกษา
สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และในการวางแผนการ
ทดลอง ผู้วิจัยได้ก าหนดใช้แผนการทดลองแบบ (Randomized 
Complete Block Design ; RCBD) ซึ่งเป็นการทดลองที่มีแผนแบบ
สุ่มบล็อกสมบูรณ์การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-Point 
Hedonic scale 
6) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์ฟรุตเคก้
ทดแทนมะกรดูแช่อ่ิมตั้งแต่วันท่ี 1 ถึงวันท่ี 7 และเก็บตัวอยา่ง
มะกรูดแช่อิ่มมาวิเคราะห์คา่ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด 
(๐Brix) และค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 

7) ผู้วิจัยได้ศึกษาขนาดของผลติภณัฑ์ฟรตุเค้กเมื่อทดแทนในปริมาณ
ต่างๆ ด้านความสูงและความกว้างของผลิตภณัฑ์ฟรตุเค้กท่ีทดแทน
ด้วยมะกรูดแช่อิ่มในระดับต่างๆ รอ้ยละ 0-60 
 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิจั ยได้ก าหนดใช้แผนการทดลองแบบ (Randomized 
Complete Block Design ; RCBD) ซึ่งเป็นการทดลองที่มีแผนแบบ
สุ่มบล็อกสมบูรณ์การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-Point 
Hedonic scale เปรียบเทียบคะแนนการยอมรับของผู้ชิมที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ โดยการวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ 
Duncan’s New Multiple Range Test ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

 
 3. ผลการวิจัย/ทดลอง (Results) 
         3.1 ผลการคัด เลื อกสูตรเค้กผลไม้  เพ่ื อ พัฒ นาสูตร
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 ที่ผู้บริโภคยอมรับคือ ด้านสีจะมีสี
น้ าตาลอมเหลืองทอง ด้านกลิ่นจะมีกลิ่นหอมที่ได้จากผลไม้อบแห้ง 
มะกรูด เหล้ารัม เป็นกลิ่นหอมเฉพาะตัว ด้านรสชาติจะออกรสหวาน 
เปรี้ยว เค็มเล็กน้อย ด้านเนื้อสัมผัสจะมีความหนึบ กรุบๆ เวลาทาน
จะรู้สึกเบา เนื้อแน่น และด้านความชอบโดยรวม  
 
 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางประสาทสัมผสัด้านลักษณะที่ปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑม์ะกรดูแช่อิ่ม
ทดแทนผลไม้อบแห้งในฟรุตเค้ก 

สูตรที ่
ปริมาณมะกรูด
แช่อิ่ม (ร้อยละ) 

ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัส 

ลักษณะท่ีปรากฏ* สี* กลิ่น* รสชาติ* เนื้อสัมผัส* ความชอบ
โดยรวม* 

1 0 7.10±0.79c 7.15±0.84c 6.87±0.77c 7.08±08.4b 7.33±1.00c 7.18±0.79c 

2 20 7.49±1.00bc 7.38±0.90bc 7.23±0.93bc 7.51±0.88a 7.21±0.86c 7.59±0.88b 

3 30 7.69±0.83ab 7.79±0.95ab 7.79±0.95b 7.90±0.85a 7.90±0.79ab 7.97±0.84ab 

4 40 7.67±0.66ab 7.59±0.71ab 7.59±0.71b 7.67±0.95a 7.59±0.88bc 7.74±0.68ab 

5 50 8.00±0.94a 8.00±1.00a 8.99±0.76a 7.92±1.08a 8.13±1.00a 8.08±0.92a 

6 60 7.54±0.79b 7.59±1.00ab 7.56±0.94b 7.74±1.00a 7.77±0.96ab 7.82±0.94ab 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของข้อมูล, (a-c) ค่าเฉลี่ยของข้อมูลแตล่ะชุดในแนวตั้งท่ีมีตัวอักษร
ต่างกันหมายถึงมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ (p≤ 0.05) ,* คือ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p≤ 0.05) 
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3.2 ผลการศึกษาหาปริมาณการทดแทนมะกรูดแช่อิ่ม
ทดแทนผลไม้อบแห้งในฟรุตเค้ก จากการศึกษาอัตราส่วนการ
ทดแทนมะกรูดแช่อิ่ม สูตรที่ 1 เป็นสูตรพื้นฐานไม่มีเนื้อมะกรูดแช่
อิ่มเป็นส่วนผสม ส่วนสูตรที่ 2- 6 เสริมมะกรูดแช่อิ่มปริมาณ 20 
กรัม 30 กรัม 40 กรัม 50 กรัมและ 60 กรัม ตามล าดับได้น าเค้ก
ผลไม้ทั้ง 6 สูตร ไปทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยให้ผู้
ทดสอบเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านอาหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 คน ประเมินการยอมรับ
ทางด้านประสาทสัมผัสโดยใช้วิธี 9 Point Hedonic Scale เป็นการ
ให้คะแนนตามล าดับความชอบในช่วงคะแนน 1-9 (1=ไม่ชอบมาก
ที่สุด ส่วน 9= ชอบมากที่สุด) ที่มีต่อลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น 
รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมซึ่งผู้บริโภคให้การยอมรับ
มากที่สุดคือ สูตรที่ 5 เสริมมะกรูดแช่อิ่มในปริมาณ 50 กรัม ดังนั้น
จึงพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์การใช้มะกรูดแช่อิ่มทดแทนผลไม้อบแห้ง
ในเค้กผลไม้ที่มีส่วนผสมปริมาณมะกรูดแช่อิ่มที่ร้อยละ 50 เนื่องจาก
มีค่าคะแนนเฉลี่ยทางด้านประสาทสัมผัสครบทุกคุณลักษณะมาก
ที่สุด เพราะมีลักษณะปรากฏที่สวย หอมกลิ่นมะกรูด รสชาติ
เปรี้ยวหวานลงตัวกว่าสูตรอื่นๆ (ตารางที่ 1)  
 
3.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อยอมรับผลิตภัณฑ์มะกรูดแช่อิ่ม
ทดแทนผลไม้อบแห้งในฟรุตเค้ก 
       การศึกษาพบว่า ผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์มะกรูดแช่อิ่ม
ทดแทนผลไม้อบแห้งในฟรุตเค้ก คิดเป็นร้อยละ 95 ไม่ยอมรับคิด
เป็นร้อยละ 5 ถ้ามีการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคจะเลือกซื้อ 
คิดเป็นร้อยละ 89 ไม่เลือกซื้อ คิดเป็นร้อยละ 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 ด้านเนื้อ
สัมผัส มีค่าคะแนน 8.09±0.77และด้านความชอบโดยรวมอยู่ใน
ระดับความชอบมาก 8.22±1.17ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลีย่คุณลักษณะดา้นการยอมรับของผลติภณัฑ ์

คุณลักษณะ 
ค่าเฉลี่ย±ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ระดับความชอบ 

ลักษณะที่ปรากฏ 8.18±0.70 ชอบมาก 
ส ี 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 
     การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้วิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของมะกรดูแช่
อิ่ม ตั้งแต่วันท่ี 1 ถึงวันท่ี 7 และเก็บตัวอย่างมะกรดูแช่อ่ิมมา
วิเคราะหค์่าปรมิาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด (๐Brix) และค่า

ความเป็นกรดด่าง (pH) พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ (p≤ 0.05) จะเห็นว่ามะกรูดแช่อิ่มในการแช่อิ่มแตล่ะวันมี        
ค่าความหวานลดลง แต่ pH เพิ่มขึ้น (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์คณุภาพทางเคมีของมะกรูดแช่อิ่ม 

วันที่วิเคราะห์
คุณภาพทางเคมี 

ค่าเฉลี่ยคุณภาพทางด้านเคมี 
ของผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้ก 

 ๐Brix * pH * 
วันท่ี 1 7.0±0.00a 2.03±0.70b 
วันท่ี 2 6.4±0.00b 2.5±0.00ab 
วันท่ี 3 5.8±0.00c 2.67±0.58a 
วันท่ี 4 5.7±0.00d 2.73±0.58a 
วันท่ี 5 5.6±0.00e 2.70±0.00a 
วันท่ี 6 5.5±0.28f 2.53±0.58a 
วันท่ี 7 5.5±0.00f 2.60±0.00a 

หมายเหตุ :  ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล           
 
3.5 ผลการศึกษาขนาดของผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้กเมื่อทดแทนใน
ปริมาณต่างๆ 
         จากผลการทดสอบ พบว่า ตารางที่  4.8 แสดงค่าเฉลี่ย
คุณภาพทางด้านกายภาพ  ด้านความสูงและความกว้างของ
ผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้กท่ีทดแทนด้วยมะกรูดแช่อิ่มในระดับต่างๆ ร้อยละ
0-60 พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p> 0.05) 
กล่าวคือ เมื่อทดแทนมะกรูดแช่อิ่มความสูงของผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้ก
อยู่ระหว่าง 2.17-2.18 เซ็นติเมตร  ส่วนความกว้างของผลิตภัณฑ์
ฟรุตเค้กอยู่ระหว่าง 3.06 - 3.70 เซ็นติเมตร (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาขนาดของผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้กเมื่อทดแทนใน
ปริมาณต่างๆ 

ปริมาณร้อยละ 
การทดแทน
มะกรูดแช่อิ่ม 

ค่าเฉลี่ยคุณภาพทางด้านกายภาพ 
ของผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้ก 

ความสูงns  
(เซนติเมตร) 

ความกว้างns 

(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 

หมายเหต ุ: ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ,ns คือ ไม่มีความแตกตา่ง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p> 0.05) 
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3.6 ผลการประเมินคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้กสูตร
มาตรฐานเปรียบเทียบกับสูตรทดแทนด้วยมะกรูดแช่อิ่ม ร้อยละ 50  
          จากการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้ก
สูตรมาตรฐานเปรียบเทียบกับสูตรทดแทนด้วยมะกรูดแช่อิ่ม ร้อยละ 
50 (ต่อน้ าหนัก 100) โดยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม INMUCAL-
Nutrient V.3 สู ต รมาตรฐานมีพลั งงาน  742.72 กิ โลแคลอรี่ 
ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 79.26 โปรตีน ร้อยละ 11.43 
และไขมัน ร้อยละ 42.12 สูตรทดแทนร้อยละ 50 ที่ผู้บริโภคให้การ
ยอมรับมากที่สุด มีพลังงาน 792.48 กิโลแคลอรี่ ประกอบด้วย
คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 90.96 โปรตีน ร้อยละ 11.52 และไขมัน ร้อย
ละ 42.24 (ตารางที ่4)   

        
ตารางที่ 4 การประเมินคณุค่าทางโภชนาการของผลติภณัฑ์ฟรตุเคก้
สูตรมาตรฐานเปรียบเทียบกับสูตรทดแทนด้วยมะกรูดแช่อิ่ม ร้อยละ 
50 (ต่อน้ าหนัก 100 กรัม) 
คุณค่าทาง
โภชนาการ 

ฟรุตเค้ก 
สูตรมาตรฐาน 

ฟรุตเค้กสูตร 
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 ผลวิเคราะห์คุณภาพทางด้านกายภาพด้านความสูงและ
ความกว้างของผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้กที่ทดแทนด้วยมะกรูดแช่อิ่มใน
ระดับต่างๆ ร้อยละ 0-60 พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p> 0.05) เมื่อทดแทนมะกรูดแช่อิ่มความสูงของผลติภัณฑ์
ฟรุตเค้กอยู่ระหว่าง 2.17-2.18 เซ็นติเมตร ส่วนความกว้างของ
ผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้กอยู่ระหว่าง 3.06 - 3.70 เซ็นติเมตร  

 4.2 ค่าความเป็นกรดเบส  (pH) มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) มะกรูดแช่อิ่มในการแช่อิ่มแต่ละวันค่า
ความหวานลดลง แต่ pH เพิ่มขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติของน้ าตาลที่
ให้ความหวาน โดยมีการดูดซึมเข้าสู่เนื้อมะกรูด จึงส่งผลให้เนื้อ
มะกรูดความขมลดลง และมีความหวานมากข้ึน  
    4.3 จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการทดแทนมะกรูดแช่อิ่มใน
ฟรุตเค้กพบว่ามีปริมาณแคลเซียมและวิตามินซีสูงกว่าสูตรมาตรฐาน 
ทั้งนี้เนื่องจากในผลมะกรูดมีกรด ซิตริก ให้แคลเซียม และวิตามินเอ 
ซีอยู่มาก [6] อีกทั้งยังเป็นการเสริมรสชาติที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์อีก
ด้วย  

5. บทสรุป (Conclusion) 
 1. การพัฒนาสูตรมาตรฐานของซอสมะเขือ เทศ พบว่า 
ผู้เช่ียวชาญทางด้านอาหาร 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 น้ าตาลทราย
แดง 400  กรัม ไข่ไก่ 350  กรัม  โดยมีค่าเฉลี่ยทางด้านลักษณะที่
ปรากฏ ทางด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวมอยู่ใน
ระดับความชอบมาก เนื่องจากมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศ และมีรส
หวานพอเหมาะ เนื้อเค้กนุ่ม ผลไม้ที่ใส่ในเค้กมีปริมาณเหมาะสม
มากกว่าสูตรอื่นๆ 
 2. การศึกษาปริมาณมะกรูดที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์เค้กผลไม้ 
พบว่าผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับผลติภณัฑ์มะกรูดแช่อิ่มท่ีร้อยละ 50 
สูงที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยด้านลักษณะที่ปรากฏ ด้านสี กลิ่น 
รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบมาก 
 3. การยอมรับของผู้บริโภค มีความชอบทางด้านประสาทสัมผัส
อยู่ ในระดับความชอบมาก ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ ให้การยอมรับ
ผลิตภัณฑ์มะกรูดแช่อิ่มทดแทนผลไม้อบแห้งในผลิตภัณฑ์เค้กผลไม้ 
และผู้บริโภคระบุจะซื้อผลิตภัณฑ์หากมีการวางจ าหน่าย ส่วนท่ีเหลือ
ไม่ยอมรับเพราะไม่ชอบรับประทานผลไม้ 
 4. ผลวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี พบว่า ค่าความหวานลดลง แต่ 
ค่า pH มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) pH 
เพิ่มขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติของน้ าตาลที่ให้ความหวาน โดยมีการดูด
ซึมเข้าสู่เนื้อมะกรูด จึงส่งผลให้เนื้อมะกรูดความขมลดลง และมี
ความหวานมากข้ึน  
 5. การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เค้กผลไม้
สูตรทดแทนด้วยมะกรูดแช่อิ่มร้อยละ 50 ที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ
มากที่สุด มีพลังงาน792.48 กิโลแคลอรี่ ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต 
ร้อยละ 90.96 โปรตีน ร้อยละ 11.52 และไขมัน ร้อยละ 42.24 จาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการทดแทนมะกรูดแช่อิ่มในฟรุตเค้กพบว่า
มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต  แคลเซียม และวิตามินซีสูงกว่าสูตร
มาตรฐาน ทั้งนี้เนื่องจากในมะกรูดให้แคลเซียม และวิตามินซีอยู่มาก 
อีกทั้งยังเป็นการเสริมรสชาติที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์อีกด้วย 

6. ผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศทดแทนด้วยมะม่วงหาวมะนาวโห่มี
ปริมาณ โปรตีน แคลเซียม ธาตุเหล็ก ไขมัน สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับสูตรมาตรฐาน 
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ผลการทดแทนกะทิด้วยน ้านมผสมข้าวหอมนิลในผลติภัณฑ์ขนมชั น 
Results of substitute coconut milk with the Homnil rice and milk in Steamed layer cake. 

 
นพา  ลีละศุภพงษ์1 และ จรัสสินี สุวีรานนท์2 

 

1,2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยธุยา 
1Email : jan_lsp@yahoo.com , 2Email : phanang@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 กะทิเป็นส่วนผสมที่ส าคัญในขนมช้ัน การทดแทนด้วยน้ านมผสมข้าวหอมนิลจะช่วยลดความเสี่ยงของการได้รับกรดไขมันอิ่มตัว 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการทดแทนกะทิด้วยน้ านมผสมข้าวหอมนิล ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ
ทางเคมีกายภาพ และศึกษาการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมช้ันจากน้ านมผสมข้าวหอมนิล โดยแปร
ปริมาณการทดแทนกะทิด้วยน้ านมผสมข้าวหอมนิล เป็น 4 ระดับ (ร้อยละ 15 30 45 และ 60) วิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพ และ
ทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-Point Hedonic Scale เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT) พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งปริมาณทดแทนน้ านมผสมข้าวหอมนิลสูตรที่
เหมาะสมมากที่สุด คือ น้ านมผสมข้าวหอมนิลร้อยละ 45 (แป้งข้าวเจ้าร้อยละ 1.48 แป้งมันส าปะหลังร้อยละ 4.23 แป้งเท้ายายม่อมร้อยละ 
12.70 กะทิร้อยละ 36.50 น้ านมผสมข้าวหอมนิลร้อยละ 16.42 น้ าตาลทรายร้อยละ 33.19 น้ าร้อยละ 11.64 กลิ่นมะลิ ร้อยละ 0.13 และสี
ผสมอาหารสีแดงร้อยละ 0.13) เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณ 100 กรัม พบว่า มีความช้ืน เถ้า โปรตีน ไขมัน เส้นใยหยาบ 
และคาร์โบไฮเดต ร้อยละ 36.62 0.89 2.64 3.60 1.67 และ 54.58 ตามล าดับ ให้พลังงานทั้งหมดเท่ากับ 261.28 กิโลแคลอรี่ ค่าความแข็ง 
ค่าความยืดหยุ่น และค่าความยึดเกาะเพิ่มขึ้น (17.00±2.00 กรัม,132.33±46.14 มิลลิเมตร และ 48.93±3.34 กรัมต่อมิลลิเมตร) ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายในน้ าได้ทั้งหมด เท่ากับ 16 ºBrix  
 
ค้าส้าคัญ : น้ านมข้าวหอมนิล , ขนมชั้น,ผลการทดแทนกะทิด้วยน้ านมข้าวหอมนิล 

 
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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1. บทน้า (Introduction) 
 ขนมช้ัน เป็น ขนมไทยที่ใช้ความละเอียดอ่อนประณีต
บรรจงเป็นอย่างมาก ในสมัยก่อนจะมีส่วนผสมอยู่ 3 อย่าง คือ แป้ง 
น้ าตาล และมะพร้าว สื่อความหมาย ให้มียศมีต าแหน่งที่สูงขึ้น 
เพราะเป็นขนมไทยที่ถือเป็นขนมมงคล และจะต้องหยอด ขนมชั้นให้
ได้ 9 ช้ัน เพราะคนไทยมีความเชื่อว่าเลข 9 เป็นเลขสิริมงคล ความ
เจริญก้าวหน้า ได้เลื่อนช้ัน เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ให้สูงส่งยิ่งขึ้นไป 
ในขนมช้ันจะมีกะทิเป็นส่วนผสมที่ให้เกิดกลิ่นหอม หวาน มัน แต่
ข้อเสียของกะทิ คือ มีไขมันอิ่มตัวสูงซึ่งใกล้เคียงกับไขมันได้จากสัตว์ 
ซึ่งเมื่อรับประทานมากๆ จะท าให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นและ
จะท าให้ไขมันไปอุดตัวในหลอดเลือดจนเกิดโรคหัวใจ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น [1] ผู้วิจัยจึงต้องการลดปริมาณกะทิ 
โดยใช้น้ านมพร่องมันเนยผสมข้าวหอมนิลทดแทน ซึ่งนมช่วยลดการ
สร้างไขมันและการสะสมไขมนัในร่างกาย ลดการผลิตคอเลสเตอรอล
ของตับ ท าให้ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรค
หลอดเลือดสมอง นมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีไขมันอยู่ไม่เกิน 15% 
เท่านั้น แต่ในส่วนของคุณค่าทางอาหารอื่น ๆ ยังมีอยู่ครบ จึงเหมาะ
อย่างมากส าหรับผู้สูงอายุหรือคนท่ัวไปท่ีมีปัญหาเรื่องความอ้วนหรือ
มีไขมันในเส้นเลือดสูง ทั้งนี้ในนมยังมีวิตามินต่างๆ ที่ช่วยลดความ
เสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งอีกด้วย ส่วนข้าวหอมนิล คือ ข้าวที่มีสีด า
โดยก าเนิด ไม่ได้มีการย้อมสีใด ๆ ท้ังสิ้น มีรสชาติอร่อย มีกลิ่นหอม
เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองประกอบไปด้วยวิตามิน B1, B2, Bรวม 
และวิตามิน E ธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดง แคลเซียม โพแทสเซียม 
(โดยเฉพาะธาตุเหล็กสูงกว่าข้าวกล้องทั่วไป 30 เท่า) โปรตีน 12.5% 
(มากกว่าข้าวกล้องทั่วไป) คาร์โบไฮเดรต (ต่ ากว่าข้าวกล้องทั่วไป จึง
กินแล้วไม่อ้วน) สารต้านอนุมูลอิสระ (ANTI-OXIDANT) สูงกว่าข้าว
กล้องทั่วไป 7 เท่า เส้นใยอาหาร (FIBER) มีสาร GABA ป้องกัน
โรคอัลไซเมอร์ เหน็บชา ปากนกกระจอก ช่วยเผาผลาญอาหาร 
บ ารุงสมอง ช่วยการท างานของระบบประสาท และระบบผิวหนัง 
ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟัน ป้องกัน โรคโลหิตจาง ช่วยให้ขับถ่าย
สะดวก ป้องกันมะเร็งล าไส้ ซับไขมัน ช่วยลดระดับคลอเรสเตอรอล 
ป้องกันโรคไขมัน สะสมในเส้นเลือด ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ 
ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิด โรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตันในสมอง 
ด้วยการยับยั้งไม่ให้เลือดจับตัวเป็นก้อน ชะลอความเสื่อม  ของ
ดวงตา [2] ดังนั้นผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการใช้น้ านมผสมข้าวหอมนิล
ทดแทนกะทิในขนมช้ันในครั้งนี้ เพื่อที่จะ อนุรักษ์ขนมไทยโบราณให้
คงอยู่ และให้เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่มากขึ้น และเป็นตัวเลือกอีก
ทางหนึ่ง ส าหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพโดยการทดแทนน้ านมจากข้าว
หอมนิลซึ่งท าให้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ มากขึ้น มีวัตถุประสงค์
การวิจัยดังนี้ 
1.เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการทดแทนกะทิด้วยน้ านมผสม
ข้าวหอมนิลในผลิตภัณฑ์ขนมช้ัน  
2.เพื่อศึกษาการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ขนมช้ันจากน้ านมผสมข้าวหอมนิล  

3.เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพทางเคมีกายภาพของขนม
ช้ันจากน้ านมผสมข้าวหอมนิลกับสูตรพื้นฐาน 
2. ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/
ทดลอง (Materials and Methods) 
 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) ซึ่งได้แบ่งขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยไว้ดังน้ี 
2.1 วัสดุ อุปกรณ์  

วัสดุ : แป้งข้าวเจ้า ตราสามเศียร  แป้งมันส าปะหลัง ตรา
มังกร  แป้งเท้ายายม่อม ตรานกนางแอ่นคู่ น้ าตาล
ทรายขาว ตรามิตรผล  กะทิ ตราชาวเกาะ  สีผสมอาหารสี
แดง ตราวินเนอร ์กลิ่นมะลิตราวินเนอร ์ ข้าวหอมนิล ตรา 
Green Niche นมพร่องมันเนย UHT โฟร์โมทต ์ 
อุปกรณ์ : ลังถึง  ผ้าขาวบาง อ่างผสมสแตนเลส  ถ้วยตวง
ของเหลว  ถ้วยตวงของแห้ง  หม้ออะลูมิเนยีม  พิมพ์
ส าหรับใส่ขนม 5x5 นิ้ว  กระบวย  เครื่องช่ังดิจิตอล ยี่ห้อ 
TANITA รุ่น KD-182  เครื่องปั่น ยี่ห้อ BENRL แก้วตวง
ส าหรับหยอดขนมช้ัน  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 
ส านักพิมพ์แม่บ้าน จ ากัด [3] และวิภาวัน จุลยา [4] ได้น าขนมช้ัน
ทั้งหมด 3 สูตร ไปทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส  โดยให้ผู้
ทดสอบ เป็ นผู้ เ ช่ียวชาญ ด้ านอาหาร และนั กศึ กษาราชภั ฎ
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 คน ประเมินการยอมรับทางประสาท
สัมผัส เพื่อคัดเลือกเป็น สูตรมาตรฐาน 
2) ผู้วิจัยได้น าสูตรมาตรฐานที่ได้รับการคัดเลือกมาทดลองการ
ทดแทนในปริมาณต่าง ๆ 4 ระดับ ปริมาณการทดแทนน้ านมผสม
ข้าวหอมนิลในผลิตภัณฑ์ขนมช้ันคือ ร้อยละ 15, 30, 45 และ 60  
3) ผู้วิจัยได้น าสูตรขนมชั้นทีม่ีคะแนนการประเมินความชอบสูงสุด 
มาทดสอบโดยผู้บริโภค บุคคลทั่วไป ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 100 คน เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บรโิภคที่มตี่อผลิตภณัฑ์ 
2.3 วิธีการท้าผลิตภัณฑ์ขนมชั นมีขั นตอนในการท้าดังนี  
ขั นตอนในการท้าน ้านมผสมข้าวหอมนิล 
1. น้ าข้าวหอมนิล 50 กรัม ไปลา้งน้ า 1 ครั้ง แล้วน าไปปั่น 1 นาที 
2. ต้มน้ า 1,000 มิลลิลติร ใช้อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซยีส หลังจาก
นั้นใส่ข้าวหอมนิลลงไปตม้ประมาณ 15 นาที ยกหม้อลงแล้วใช้ผ้า
ขาวบางกรองเอาแต่น้ าข้าวหอมนลิไว ้ 
3. น าน้ าข้าวหอมนิลมา 200 มิลลลิิตร ผสมรวมกับน้ านมพร่องมัน
เนย 100 มิลลิลติร แล้วคนให ้เข้ากัน เพื่อใช้ทดแทนกะทิใน
ผลิตภณัฑ์ขนมช้ัน  
ขั นตอนในผลิตขนมชั นจากน ้านมผสมข้าวหอมนิล  
1. ผสมน้ าตาลทรายกับน้ าลอยดอกมะลิ น าไปตั้งไฟ คนจนน้ าตาล
ทรายละลาย กรองด้วยผ้าขาวบาง น้ากลับไปตั้งไฟ เคี่ยวจนเป็น
น้ าเชื่อมข้นๆ ท้ิงไว้ให้เย็น  

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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2. ผสมแป้งเท้ายายม่อม แป้งข้าวเจ้า และแป้งมันเข้าด้วยกัน นวด
กับกะทิทีละน้อยจน แป้งนิ่มมือดี จึงค่อยๆใส่กะทิ น้ านมผสมข้าว
หอมนิลและน้ าเชื่อมจนหมด กรองด้วยผ้าขาวบาง แบ่งแป้ง 
ออกเป็น 2 ส่วน คือสีขาวและสีจากสีผสมอาหาร  
3. น าลังถึงใส่น้ าและตั้งไฟแรงรอจนน้ าเดือด เมื่อน้ าเดือดแล้วน า
พิมพ์ใส่ลังถึง นึ่งประมาณ 5 - 7 นาทีหยอดแป้งลงใส่ในพิมพ์โดย
หยอดสลับสีกัน โดยนึ่งช้ันละ 5 นาที ในการนึ่ง ขนมชั้นควรใช้ไฟ
แรงตลอดเวลา 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิจั ยได้ก าหนดใช้แผนการทดลองแบบ (Randomized 
Complete Block Design ; RCBD) ซึ่งเป็นการทดลองที่มีแผนแบบ
สุ่มบล็อกสมบูรณ์การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-Point 
Hedonic scale ผลการทดลองที่ได้เป็นค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  (Completely 
randomized design, CRD) [5] ท าซ้ าทั้งหมด 5 ครั้ง เปรียบเทียบ
คะแนนการยอมรับของผู้ชิมที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยการวิเคราะห์หา
ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และทดสอบความ
แตกต่ างของค่ า เฉลี่ ยรายคู่ โดยใช้  Duncan’s New Multiple 
Range Test ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

3. ผลการวิจัย/ทดลอง (Results) 
3.1 ผลการคัดเลือกสูตรขนมชั น เพ่ือพัฒนาสูตรพื นฐาน สูตรที่
เหมาะสมต่อการทดแทนกะทดิ้วยน้ านมผสมข้าวหอมนลิ คือ สูตร
ของวิภาวัน จุลยา เนื่องจากผู้ทดสอบชิมให้ค่าคะแนนความชอบ
สูงสุด 
3.2 ผลการศึกษาหาปริมาณการทดแทนน ้านมผสมข้าวหอมนิลใน
ผลิตภัณฑ์ขนมชั น  
  จากการศึกษาอัตราส่วนการทดแทนน้ านมผสมข้าวหอมนิลในขนม
ช้ันต ารับที่ 1 เป็นต ารับพื้นฐานไม่ทดแทนน้ านมข้าวหอมนิล ส่วน
ต ารับที่ 2,3,4 และ 5 ทดแทนน้ านมข้าวหอมนิลในปริมาณร้อยละ 
15 ร้อยละ 30 ร้อยละ 45 และร้อยละ 60 ตามล าดับ ได้น าขนมช้ัน
ทั้ง 5 สูตร ไปทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยให้ผู้ทดสอบ
เป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านอาหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 100 คน ประเมินการยอมรับทางด้าน
ประสาทสัมผัสโดยใช้วิธี 9 Point Hedonic Scale เป็นการให้
คะแนนตามล าดับความชอบในช่วงคะแนน 1-9 (1=ไม่ชอบมากที่สุด 
ถึง 9= ชอบมากที่สุด ) ที่มีต่อสี  กลิ่น รสชาติ  เนื้ อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวมซึ่งผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุดคือ สูตรที่  4 
ทดแทนน้ านมข้าวหอมนิลในปริมาณร้อยละ 45 (ตารางที่ 1)  
 

ตารางที่ 1  คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมชั้นน้ านมผสมข้าวหอมนิล      

3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ขนมชั น
จากน ้านมข้าวหอมนิล 
    จากผลวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ พบว่า ค่าความหวานของ
ผลิตภัณฑ์ขนมช้ัน และขนมช้ันจากน้ านมข้าวหอมนิลทั้ง 2 สูตร 
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) จะ
เห็นว่าผลิตภัณฑ์ขนมช้ันสูตรมาตรฐาน มีค่าความหวานเท่ากับ 16 
และผลิตภัณฑ์ ขนมช้ันจากน้ านมข้าวหอมนิลร้อยละ 45 มีค่าความ
หวานเท่ากับ 16 º Brix ตามล าดับ  ค่า Texture Analyzer ของ
ผลิตภัณฑ์ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) ขนมช้ันสูตรมาตรฐานมีค่าเฉลี่ ยของ Hardness (g) 
11.33±0.58 ขน ม ช้ัน จากน้ า นมข้ าวห อมนิ ลมี ค่ า เฉลี่ ย ขอ ง 
Hardness (g) 17.00±2.00 ขนมช้ันสูตรมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยของ 

Springiness (mm.) 44.88±3.77 ขนมช้ันจากน้ านมข้าวหอมนิลมี
ค่าเฉลี่ยของ Springiness (mm.) 132.33±46.14 ผลิตภัณฑ์ขนม
ช้ั น สู ต ร  ม าต ร ฐ าน มี ค่ า เฉ ลี่ ย ข อ ง  Adhesiveness (g.mm.) 
14.67±1.04 และขนมช้ันจากน้ านมข้าวหอมนิลมีค่าเฉลี่ยของ 
Adhesiveness (g.mm.) ที่ 48.93±3.34 (ตารางที ่2) 
 
 
 
 
 

สูตร
ที ่

ปริมาณน ้านม
ข้าวหอมนิล 
(ร้อยละ) 

ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัส 

ลักษณะท่ี
ปรากฏ* สี* กลิ่น* รสชาติ* เนื อสัมผัส* ความชอบ

โดยรวม* 

1 0 7.60±0.89c 7.23±0.73b 7.33±0.80b 7.10±0.66c 7.27±0.87b 7.20±0.71c 
2 15 8.10±0.80b 7.73±0.74a 7.40±0.86b 7.53±0.94b 7.57±0.90b 7.80±0.85b 
3 30 7.80±0.66ab 8.00±0.70a 6.93±0.69c 7.20±0.48c 7.57±0.73b 7.67±0.48b 
4 45 8.53±0.51a 8.07±0.64a 8.13±0.63a 8.87±0.35a 8.57±0.50a 9.00±0.00a 
5 60 6.50±0.51d 6.67±0.61c 7.50±0.90b 6.23±0.50d 6.43±0.50c 6.40±0.50d 

หมายเหต ุ: ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของข้อมูล, (a-c) ค่าเฉลี่ยของข้อมูลแต่ละชุดในแนวตั้งที่มีตัวอักษรต่างกันหมายถึงมี
ความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (p≤ 0.05) ,* คือ มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤ 0.05) 
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ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ขนมช้ัน
จากน้ านมข้าวหอมนิล  

 

การวิเคราะห์คุณภาพ 
ทางเคมีกายภาพ 

ผลิตภัณฑ์ขนมชั น 

 
สูตรพื นฐาน สูตรทดแทน 

ร้อยละ 45 
ค่าความหวาน º Brix 16±0.01 16±0.01 
ค่า pHns 3.40±0.10 4.33±0.25 
ค่าความแข็ง* Hardness (g) 297.30±24.27 1536.26±40.07 
ค่าความยืดหยุ่น* 
Springiness (mm.) 

44.88±3.77b 132.33±46.14a 

ค่าความยึดเกาะ* 
Adhesiveness (g.mm.) 

14.67±1.04b 48.93±3.34a 

หมายเหตุ :ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติ  (P≥0.05),          
* คือ  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p≤0.05)  

3.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อยอมรับผลิตภัณฑ์ขนมชั น
น ้านมผสมข้าวหอมนิล 
        ขนมชั้นสูตรที่ 4 สูตรทดแทนร้อยละ 45 เมื่อน ามาทดสอบ
การยอมรับกับผู้บริโภค 100 คนพบว่าผู้บริโภคให้คะแนนเฉลีย่ 8.34 

ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบในระดับชอบมาก โดยมีคะแนนด้าน
ลักษณะปรากฏ 8.43 ด้านสี 8.13 ด้านกลิ่น 8.13 ด้านรสชาติ 8.45 
ด้านเนื้อสมัผสั 8.35 และความชอบโดยรวม 8.52 ตามล าดับ 
(ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลีย่คุณลักษณะดา้นการยอมรับของผลติภณัฑ์
ขนมชั้นน้ านมผสมข้าวหอมนลิ 
 

คุณลักษณะ 
ค่าเฉลี่ย±ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ระดับ

ความชอบ 
ลักษณะที่ปรากฏ 8.43±0.69 ชอบมาก 
ส ี 8.13±0.96 ชอบมาก 
กลิ่น 8.13±1.03 ชอบมาก 
รสชาต ิ 8.45±0.74 ชอบมาก 
เนื้อสัมผัส(ความเหนียวนุ่ม) 8.35±0.90 ชอบมาก 
ความชอบโดยรวม 8.52±0.76 ชอบมาก 
  
 3.5 ผลการประเมินคุณค่าทางโภชนาการขนมชั นพื นฐานกับ
ผลิตภัณฑ์ขนมชั นน ้านมผสมข้าวหอมนิล 
      จากการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของขนมช้ันพื้นฐานกับ
ผลิตภัณฑ์ขนมช้ันน้ านมผสมข้าวหอมนิล (ต่อน้ าหนัก 100) โดย
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม INMUCAL-Nutrient V.3 ผลการศึกษา
คุณค่าทางโภชนาการขนมช้ันสูตรมาตรฐานเปรียบเทียบกับ ขนมชั้น

จากน้ านมข้าวหอมนิล พบว่า ความช้ืนของขนมช้ันสูตรมาตรฐาน 
35.71±0.65 ความช้ืนของ ขนมช้ันจากน้ านมผสมข้าวหอมนิล 
36.62±0.04 โปรตีนของขนมช้ันสูตรมาตรฐาน 1.86±0.25 โปรตีน 
ของขนมช้ันจากน้ านมผสมข้าวหอมนิล 2.64±0.50 ไขมันของขนม
ช้ันสูตรมาตรฐาน 3.30±0.14 ไขมัน ของขนมช้ันจากน้ านมผสมข้าว
หอมนิล 3.61±0.43 เถ้าของขนมช้ันสูตรมาตรฐาน 0.55±0.42 เถ้า
ของ ขนมช้ันจากน้ านมข้าวหอมนิล 0.90±0.11 เส้นใยของขนมช้ัน
สูตรมาตรฐาน 0.45±0.08 เส้นใยของ ขนมช้ันจากน้ านมผสมข้าว
หอมนิล 1.67±0.04 คาร์โบไฮเดรตของขนมช้ันสูตรมาตรฐาน 
58.13±0.32 และคาร์โบไฮเดรตของขนมช้ันจากน้ านมผสมข้าวหอม
นิล 54.58±0.38 ตามล าดับ (ตารางที ่4)          
 
ตารางที่ 4 การประเมินคณุค่าทางโภชนาการของขนมชั้นสูตร
พื้นฐานเปรียบเทียบกับขนมชั้นน้ านมผสมข้าวหอมนลิ (ต่อน้ าหนัก 
100 กรัม) 
 
คุณค่าทางโภชนาการ ขนมชั น 

สูตรพื นฐาน 
ขนมชั นน ้านมข้าว

หอมนิล 
ความช้ืน* 35.71±0.65b 36.62±0.04a 
โปรตีน (แคลอรี่)* 1.86±0.25b 2.64±0.50a 
ไขมัน (แคลอรี่)* 3.30±0.14b 3.61±0.43a 
เถ้า* 0.55±0.42b 0.90±0.11a 
ใยอาหาร* 0.45±0.08b 1.67±0.04a 
คาร์โบไฮเดรต (แคลอรี่)* 58.13±0.32a 54.58±0.38b 
 
4. วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) 
 4.1 การผลติขนมช้ันจากน้ านมผสมข้าวหอมนิล ในครั้งนี้เป็นการ
ทดแทนน้ านมผสมข้าวหอมนลิร้อยละ 45 ลงไป เนื้อสัมผสัขนมชั้น
จึงเหนียวนุ่ม การลอกของแตล่ะชั้นง่าย ไม่ติดกัน สสีันออกมา
สวยงาม ท าให้ไมส่ามารถทดแทนในปริมาณมากได้ เนื่องจากค่า
ความแข็ง (Hardness) เพิ่มขึ้น ค่าความยดืหยุ่น (Springiness) 
เพิ่มขึ้น และค่าความยดึเกาะ (Adhesiveness) เพิ่มขึ้น ขนมชั้นลอก
ช้ันยาก มีความนุ่มจนเกินไป และสีสันของขนมชั้นไม่น่ารับประทาน  

 4.2 การที่ไขมันมีปรมิาณทีเ่พิ่มขึ้น เนื่องจาก ในขนมชั้นสูตร
ทดแทนยังมีกะทิอยู่บางส่วน กะทใินปริมาณ 100 กรัม มไีขมัน 24 
กรัม ในส่วนของนมพร่องมันเนย เป็นนมผงที่ท าจากน้ านมที่มีการ
แยกมันเนยออกบางส่วนมมีันเนยอยู่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 และไม่
มากกว่าร้อยละ 26 การเตมินมพรอ่งมันเนยมีผลต่อคณุสมบัติทาง
กายภาพของผลติภณัฑ์ กล่าวคือ ช่วยให้เนื้อสัมผสันุ่มเหนียว ไม่แข็ง
กระด้างใกลเ้คียงกับส่วนผสมของกะทิ และเมื่อแปรระดับการ
ทดแทนพบว่ามีค่าความยดืหยุ่นสงูขึ้น  
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 5. บทสรุป (Conclusion) 
 5.1 การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการทดแทนกะทิด้วยน้ านม
ผสมข้าวหอมนิลในขนมช้ัน ผลการศึกษา พบว่า สูตรที่ผู้ทดสอบชิม
ให้การยอมรับมากที่สุด คือ สูตรทดแทนน้ านมผสมข้าวหอมนิล ร้อย
ละ 45 เนื่องจากลักษณะที่ปรากฏเห็นการแบ่งช้ันที่ชัดเจนเงาวาว
สวยงาม รสชาติหวานกลม กล่อมจากน้ านมผสมข้าวหอมนิล มีกลิ่น
หอมจากดอกมะลิ และมีเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่ม โดยมีส่วนผสม 
ประกอบด้วย แป้งข้าวเจ้าร้อยละ 1.48 แป้งมันส าปะหลังร้อยละ 
4.23 แป้งเท้ายายม่อมร้อยละ 12.70 กะทิร้อยละ 36.50 น้ านมผสม
ข้าวหอมนิลร้อยละ 16.42 น้ าตาลทรายร้อยละ 33.19 น้ าร้อยละ 
11.64 กลิ่นมะลิร้อยละ 0.13 และสีผสมอาหารสีแดงร้อยละ 0.13 
 5.2 การศึกษาการยอมรับด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ขนมช้ันจาก น้ านมผสมข้าวหอมนิล ผลการศึกษาคุณภาพ
ทางด้านประสาทสัมผัส พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบ 
โดยรวมอยู่ในระดับความชอบมาก การที่ทดแทนน้ านมผสมข้าวหอม
นิลเข้าไป ได้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ให้กับขนมชั้นมากขึ้น มีความ
แปลกใหม่แต่ยังคงความเป็นขนมช้ันแบบดั้งเดิม และยังเป็นการ
อนุรักษ์ ขนมไทยอีกด้วย 
 5.3 การศึกษาคุณภาพทางเคมีของขนมช้ันสูตรมาตรฐานกับขนม
ช้ันจากน้ านมผสมข้าวหอมนิล ร้อยละ 45 ผลวิเคราะห์คุณภาพทาง
เคมีแสดงค่าความหวานของผลิตภัณฑ์ขนมช้ันและขนมช้ันจาก 
น้ านมผสมข้าวหอมนิลทั้ง 2 สูตร พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) พบว่า ผลิตภัณฑ์ขนมชั้นสูตรมาตรฐาน 
และผลิตภัณฑ์ขนมช้ันจากน้ านมผสมข้าวหอมนิลร้อยละ 45 มีค่า
ความหวานเท่ากับ 16 เท่ากัน และผลการศึกษาองค์ประกอบทาง
เคมีโดยประมาณของขนมช้ัน สูตรมาตรฐานเปรียบเทียบกับขนมช้ัน
จากน้ านมผสมข้าวหอมนิล พบว่า ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เถ้า และ
เส้นใยของขนมช้ันจากน้ านมผสมข้าวหอมนิลมีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 
คาร์โบไฮเดรตของขนมช้ันจากน้ านมผสมข้าวหอมนิลมีค่าเฉลี่ยที่
ลดลง เนื่องจากมีการทดแทนน้ านมผสมข้าวหอมนิลลงไปจึงท าให้ได้
คุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น 
 5.4 การศึกษาคุณภาพทางกายภาพของขนมช้ันจากน้ านมผสม
ข้าวหอมนิลร้อยละ 45 ผลวิเคราะห์ คุณภาพทางกายภาพ พบว่า ค่า
ความแข็ง (Hardness) เพิ่มขึ้น ค่าความยืดหยุ่น (Springiness) 
เพิ่มขึ้น และค่าความยึดเกาะ (Adhesiveness) เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
[1] รัมภา ศริิวงศ์. (2560). ขนมไทย (พิมพ์ครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ :  

ดวงกมลพับลิซซิ่ง  
[2] ปกรณัม ทับเที่ยง. (2557). หลังสู้ฟ้าชาวนาสู้ฟดั 1 ไร่ 1 แสน 

ตอน ข้าวหอมนิลจักรพรรด ิ(พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ : พับลิซ
ซิ่ง 

[3] ส านักพิมพ์แม่บ้าน จ ากัด. (2559). ขนมไทย ท าแล้วรวย. (พิมพ์
ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทแม่บ้าน จ ากัด  

[4] วิภาวัน จุลยา. (2557). ขนมมงคลไทย (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ 
: เพชรประกาย 

[5] AOAC. 2000. Official Methods of Analysis of the 
Association of Official Analytical Chemists. Washington, 
D.C., USA : AOAC 

 

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

442 ภาคโปสเตอร์



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสต๊อกสินค้า  
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย 

Optimization of stock management system: a case study of P.C. Office Supply 
Ltd., Part. 

 
 

อธิบ โพทอง 
 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
Email: atip@aru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศ
ซัพพลาย 2) ศึกษาความพึงพอใจของใช้งานระบบการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศ
ซัพพลาย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของฐานข้อมูล ได้แก่ บุคลากรห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย 
จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ระบบการจัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) ระบบการจัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย สามารถพัฒนาโดยใช้
วิธีวัฏจักรการพัฒนาระบบ เอสดีแอลซี (Software Development Life cycle: SDLC) ในการวิเคราะห์ระบบและใช้โปรแกรมฐานข้อมูลเอสคิว
แอลเซิฟเวอร์ (SQL Server) ในการเก็บข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถอ่านข้อมุลทางจอภาพเช่ือมโยงกับระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ของระบบการจัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสามารถบันทึก ปรับปรุง แก้ไข 
สืบค้น และบ ารุงรักษาข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทผู้ใช้ การใช้งานข้อมูลมีความสะดวก ง่าย
ต่อการติดต่อสื่อสารข้อมูลและการใช้งานสามารถสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการ
จัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้านและเรียงล าดับค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรกคือ ความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ ความรวดเร็วในการท างานงานเว็บไซต์ และ ในระบบหรือเว็บไซต์
มีวิธีการท างานและส่วนการท างานอย่างเหมาะสม 

ค าส าคัญ: 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. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย ตั้งอยู่ที่ 50/4 ม.1  
ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ท าธุรกิจการจ าหน่ายเครื่องเขียน 
อุปกรณ์ส านักงาน โบว์ ริบบิน และของใช้ภายในบ้าน เป็นกลุ่ม ธุรกิจ
รูปแบบครอบครัว จากการศึกษาการท างานพบว่า การจัดเก็บเอกสาร 
ที่มีอยู่เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะเอกสารที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ
ของกระดาษและไฟล์ Excel สินค้าที่มีอยู่ภายในร้านเก็บไว้หลาย
สถานที่ ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันทั้งหมด ท าให้สินค้าเกิดการสูญหายคิด
เป็นร้อยละ 50 ของจ านวนสินค้า เนื่องจากการที่พนักงานแอบน า
สินค้าไปจ าหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งมีความยากล าบากใน  
การค้นหาและดูแลรักษา และ สั่งสินค้าเพิ่มโดยไม่จ าเป็น ส่งผลให้
เกิดความเสียหายและโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้กับผู้ที่
สามารถท าการจัดการสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าได้ 
 ดังนั้น ในการท าวิจัยในครั้งนี้ทางผู้วิจัยและนางสาวปนัดดา พรหม
ชัย ซึ่ งเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี .ซี . ออฟฟิศซัพพลาย มี
แนวความคิด ที่จะน าระบบการจัดการสต๊อกสินค้าห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
กรณีศึกษา พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลายมาใช้จัดการงานสต๊อกสินค้าเพื่อ
ช่วยในการพัฒนา กระบวนการท างานจากเดิมไปเป็นการท างานด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์  ในการพัฒนาระบบใช้ขั้นตอน
วงจรการพัฒนาซอฟแวร์ (Software Development Life cycle: 
SDLC) ประกอบด้วยการก าหนดความต้องการ การศึกษาความ
เป็นไปได้ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การติดตั้งใช้งาน
และก ารป ระ เมิ น ผ ล  เค รื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใน ก ารพั ฒ น าได้ แ ก่ 
ระบบปฏิบัติการ Windows server 2020 ซึ่งมีความเสถียรเหมาะ
ส าหรับการจัดการเครื่องแม่ข่าย ซอฟแวร์ IIS บริหารจัดการ
เว็บไซต์สนันสนุนการท างานของภาษา ASP  จัดการฐานข้อมูลใช้
ซอฟแวร์ SQL Server ซึ่งมีความยืนหยุ่นและรองรับต่อการใช้งาน
จากข้อมูลจ านวนมาก และพัฒนาซอฟแวร์ด้วยภาษา ASP ซึ่งมี
ความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกรม  เพื่อช่วยสนับสนุนในการ
ท างานให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลายให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาพฤติกรรมการท างาน และเอกสารต่างๆ ที่มีอยู่ของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย และปัญหาที่เกิดจากการ
จัดเก็บสินค้ารวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่ อการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการสต๊อกสินค้ า 
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย 
 2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบจัดการสต๊อกสินค้ากรณีศึกษา 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของจัดการสต๊อกสินค้ากรณีศึกษา 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย 
 
 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 1. การด าเนินการวิจัยการพัฒนาระบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. 
ออฟฟิศซัพพลาย เป็นการน าเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการสต๊อกสินค้าห้างกรณีศึกษา หุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพ
พลาย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   ซึ่งมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีที่น ามาใช้ และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการระบบจดัการสตอ๊กสินค้าห้างกรณีศึกษา หุ้นส่วน
จ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย 
 1.2 ศึกษาความต้องการของผู้ที่เกีย่วข้องกับพัฒนาระบบ 
 1.3 กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจัดการ สต๊
อกสินค้าห้างกรณีศึกษา หุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย 
จ านวน 4 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้ใช้ 
งานระบบ จ านวน 4 คน ผู้ดูแลระบบ จ านวน 1 คน  และผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 คน 
 2. ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
     2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การพัฒนาระบบระบบจัดการสต๊อก
สินค้าห้างกรณีศึกษา หุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย  
   2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้งานระบบระบบจัดการสต๊อกสินค้าห้างกรณีศึกษา หุ้นส่วน
จ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย  
 3. เนื้อหาในการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
     3.1 การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ซึ่ง 
ท าหน้าที่เป็นระบบระบบจัดการสต๊อกสินค้าห้างกรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พี .ซี . ออฟฟิศซัพพลาย ในรูปแบบเว็บไซต์ โดยใช้แนว
ท างก าร พั ฒนาระบบแบบ System Development Life Cycle 
Method : SDLC  
  3.1.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความชัดเจน 
ถูกต้อง และเป็นไปได้อย่างครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ SDLC [1] คือ 
 - การวิเคราะห์ความต้องการระบบเพื่อท าความเข้าใจการ
ด าเนินงานระบบฟอรืมกระดาษ วิธีการจัดเก็บข้อมูล รูปแบบ
รายงานที่ ใช้งานและข้อมูลที่ต้องการเพิ่ม เติมจากผู้ ใช้งานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 - ออกแบบระบบ โดยการสร้างหน้าจอแบบจ าลองการท างาน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ใช้งานกับผู้พัฒนาระบบ 
 - พัฒนาระบบ โดยน าการออกแบบที่ได้จัดท าไว้พัฒนาเป็นระบบ 
 - การน าไปใช้งาน ท าการทดสอบระบบ ติดตั้งระบบ อบรม
แนะน าการใช้งาน และประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ 
และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 3.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดการสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ
บัญชี (Stock Card) แล้วน าระบบ Scan Barcode เข้ามาทดแทน
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ในการเพิ่มและลดยอดสินค้าในระบบ ท าให้สะดวก รวดเร็วในการตรวจเช็ค 
และนับจ านวนสินค้าคงคลังแบบ Real Time จารุภา อุ่นจางวาง [2] 
 3.2.3 การจัดการสินค้าคงคลังในโรงงานผลิต และกระจ
จายสินค้าแช่แข็ง เพื่อใช้ในการปรับปรุงการบริหารสินค้าคงคลัง 
โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฏี และเทคนิคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
คลังสินค้าอาหารแช่แข็ง ภัสสร สกุลประดิษฐ์ [3]  
 3.3.4 การศึกษาความพร้อมของพนักงานแผนก คลังสินค้า  
Management System ของพนักงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ภาคกลาง 
เพื่อช่วยผู้ประกอบการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมก่อน
การติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลังสินค้า วราภรณ์ สารอินมูล [4]
  3.3.5 การปรับปรุงระบบบริหารคลังสินค้า โดยใช้แนวคิด
การบริหารคลังสินค้าโดยผู้ขาย : กรณีศึกษา โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้น าโปรแกรมโอเพ่นซอร์สที่มีช่ือว่า Open ERP 
มาประยุกต์ใช้กับการบริหารสินค้าคงคลัง สิริวรรณ ด้วงพลู [5] 
เพื่อให้มีความสามารถ ดังต่อไปนี้ 
 ระบบจัดการใช้ในควบคุมการท างานและการจัดการระบบ
ทั้งหมดของเว็บไซต์ ระบบจัดการสต๊อกสินค้าห้างกรณีศึกษา หุ้นส่วน
จ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย ได้แก่ การเพิ่ม การแก้ไข การลบ การค้นหา 
ข้อมูลแบบมีเงื่อนไขประกอบด้วย ข้อมูลตั้งต้น ได้แก่  ข้อมูลบริษัท 
ข้อมูลสาขา ข้อมูลผู้ใช้งาน กลุ่มผู้ใช้งาน ข้อมุลสินค้า พื้นที่ สถานที่เก็บ 
 3.2 พัฒนาซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลที่ได้วิเคราะห์และออกแบบ 
ไวโ้ดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย 
 เครื่องแม่ข่าย (Server) ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 
ด้วยซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ Windows server 2012 R2 [6] 
ส าหรับการจัดการเครื่องแม่ข่ายบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยซอฟแวร์ IIS 
จัดการฐานข้อมูลใช้ซอฟแวร์ SQL Server 2012 [7] และพัฒนา
ซอฟแวร์ด้วยภาษา ASP [8] 
 เครื่องลูกข่าย (Client) ติดตั้งโปรแกรมส าหรับใช้บริการ
เว็บไซต์ (Web Browser) เช่น Mozilla Firefox Microsoft หรือ 
Internet Explorer : IE หรือ Edge หรือ Google Chrome ส าหรับ 
การเปิดเว็บไซต์ระบบจัดการสต๊อกสินค้าห้างกรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย 
 ด าเนิ นการติ ดตั้ งและทดลองใช้ งานจริ งเพื่ อประเมิ น
ประสิทธิภาพ ของระบบ ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ เช่ียวชาญ ประเมิน
คุณภาพหรือความพึงพอใจที่ต่อการใช้ระบบโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และท าการเผยแพร่ระบบระบบจัดการสต๊อกสินค้าห้างกรณีศึกษา 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย คือ นางสาวปนัดดา 
พรหมชัย ต่อไป 
 4. ระยะเวลาการวิจัย ระยะเวลาช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 บุคลากรภายในห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย 
 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยได้แก่  
 1.แบบสอบถามประเมิณคุณภาพระบบจัดการสต๊อกสินค้า 
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย 
 2. ประเมินความความพึงพอใจของระบบจัดการสต๊อกสินค้า 
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. รวบรวมข้อมูลจากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในแต่ละ
กิจกรรมที่ด าเนินการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ไปแล้ว 
 2. จัดหมวดหมู่ข้อมูล ตามลักษณะประเภทของข้อมูล คือ 
 2.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการใช้แบบประเมินการพัฒนาระบบระบบจัดการสต๊อกสินค้า 
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซ.ี ออฟฟิศซัพพลาย 
 2.2 วิเคราะห์เช่ือมโยงในแต่ละกลุ่มข้อมูลและก าหนด
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละชนิด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเช่ือมโยงกับความ
มุ่งหมายของการวิจัยเป็นส าคัญ โดยแบ่งการวิเคราะห์ตามลักษณะ
ของข้อมูล ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จากแบบประเมินระบบ
ระบบจัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่ วนจ ากัด พี .ซี . 
ออฟฟิศ ซัพพลาย โดยการพิจารณาระดับผลงานตามเกณฑ์การหา
ค่าเฉลี่ย น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล 
 2. การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับ 
คุณภาพของระบบ โดยการประเมินคุณภาพของระบบนั้นจะประเมิน 
โดยกลุ่มผู้ใช้งานระบบตามลักษณะ การมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบงาน 
ที่พัฒนาขึ้น แบบประเมินแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 5 ด้านหลัก 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 การประเมินด้านความสามารถของระบบตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ (Functional Requirement Test) เป็นการประเมิน 
ความสามารถของระบบ ว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากน้อย
เพียงใด 
 2.2 ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Functional Test) เป็นการ
ประเมิน ความสามารถของระบบว่าสามารถท างานตามหน้าที่ที่มี
อยู่ได้มากน้อยเพียงใด 
 2.3 การประเมินระบบด้าน (Usability Test) เป็นการประเมิน 
ลักษณะการใช้งานของระบบว่ามีความง่ายต่อการใช้งานมากน้อย
เพียงใด 
 2.4 การประมวลผลของระบบด้าน (Performance Test) 
เป็นการทดสอบโปรแกรมในด้านประสิทธิภาพตามที่ต้องการ ว่ามี
มากน้อยเพียงใด 
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     2.5 การตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมุล (Security Test) 
เป็นการทดสอบระบบในด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้ระบบว่ามีมากน้อยเพียงใด 
 การตอบแบบประเมินขอความกรุณาให้ท่านท าเครื่องหมาย X 
ลงในช่องใบแบบประเมิน แต่ละด้านมีมาตราส่วนประเมินค่า 5 
ระดับ แต่ละระดับก าหนดค่าความหมายของคุณภาพไว้ ดังนี้ 
 

  1  หมายถึง  ไม่สามารถน าไปใช้ได้ 
  2  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  3  หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
  4  หมายถึง   มีคุณภาพดี 
  5  หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสต๊อก
สินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของระบบที่พัฒนา โดยผู้เช่ียวชาญ และความพึงพอใจโดยกลุ่มผู้ใช้ มี
ผลการศึกษารายละเอียดตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการพัฒนาระบบ ผลการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันชัย เมทัลเวิร์ค แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ผลการออกแบบ 
ฐานข้อมูล (Database Design) และผลการออกแบบข้อมูลน าเข้า
และผลลัพธ์ (Input and Output Design) 
 1.1 ผลการออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)    
การออกแบบฐานข้อมูลของระบบจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลส าเภาล่ม ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบ เพื่อ
สร้างตารางจัดเก็บข้อมูล (Table) ไว้ในฐานข้อมูล (Database) 
ของระบบงานที่พัฒนาขึ้นรวม ทั้งหมด 9 ตาราง รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1-9 
 
ตารางที่ 1 อธิบายความหมายของข้อมูลตารางฐานข้อมูลบริษัท 

ชื่อตาราง ข้อมูลทีจ่ัดเก็บ คอลัมน์หรือAttribute 
RM_COMPANY บริษัท COMCODE*, THNAME, 

ENNAME, OFFTYPE, 
CORPID, TAXID, CREIP, 
BRANCHCDE,  CREDTE, 
BRANCHFLAG, RECSTS 
REMARK, CREUSER, 
CREWRKN, UPDUSER, 
UPDDTE, UPDIP, 
UPDWRKN 

 
 
 
 
 

 
 
 
ตารางที่ 2 อธิบายความหมายของข้อมูลตารางฐานข้อมูลสาขา 

ชื่อตาราง ข้อมูลทีจ่ัดเก็บ คอลัมน์หรือAttribute 
RM_OFFICE สาขา COMCODE*, OFFCODE, 

THNAME, ENNAME, 
OFFTYPE, CORPID, 
TAXID, BRANCHCDE, 
BRANCHFLAG, REMARK, 
RECSTS, CREUSER, 
CREDTE, UPDDTE, 
CREIP, CREWRKN, 
UPDUSER, UPDDTE, 
UPDIP, UPDWRKN 

 
ตารางที่ 3 อธิบายความหมายของข้อมูลตารางฐานข้อมูลผู้ใช้งาน 

ชื่อตาราง ข้อมูลทีจ่ัดเก็บ คอลัมน์หรือAttribute 
RM_USER 

 
 
 

RM_USER 

ผู้ใช้งาน 
 
 
 

ผู้ใช้งาน 

COMCODE*, OFFCODE, 
USERNAME, PWDCDE, 
ROLE, RECSTS, 
CREUSER, CREDTE,  
CREIP, CREWRKN, 
UPDUSER, UPDDTE, 
UPDIP, UPDWRKN 

 
ตารางที่ 4 อธิบายความหมายของข้อมูลตารางฐานข้อมูลสินค้า 

ชื่อตาราง ข้อมูลทีจ่ัดเก็บ 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 
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ตารางที่ 5 อธิบายความหมายของข้อมูลตารางฐานข้อมูลประเทศ 

ชื่อตาราง 
ข้อมูลที่
จัดเก็บ 

คอลัมน์หรือAttribute 

ZM_COUNTRY ประเทศ COUNTRYCDE*, 
THNAME, ENNAME, 
PIORITY, RECSTS, 
CREUSER, CREDTE, 
CREIP, CREWRKN, 
UPDUSER, UPDDTE, 
UPDIP, UPDWRKN 

 
ตารางที่ 6 อธิบายความหมายของข้อมูลตารางฐานข้อมูลจังหวัด 

ชื่อตาราง ข้อมูลทีจ่ัดเก็บ คอลัมน์หรือAttribute 
ZM_DISTRICT 

 
 
 
 

ZM_DISTRICT 

จังหวัด 
 
 
 
 

จังหวัด 

DISTRICTCDE*, THNAME, 
ENNAME, PROVINCECDE, 
PIORITY, RECSTS, 
CREUSER, CREDTE, 
CREIP, CREWRKN,  
UPDUSER, UPDDTE, 
UPDIP, UPDWRKN 

 
ตารางที่ 7 อธิบายความหมายของข้อมูลตารางฐานข้อมูลอ าเภอ 

ชื่อตาราง ข้อมูลทีจ่ัดเก็บ คอลัมน์หรือAttribute 
ZM_DISTRICT อ าเภอ PROVINCECDE*, 

THNAME, ENNAME, 
PROVINCECDE, 
PIORITY, RECSTS, 
CREUSER, CREDTE, 
CREIP, CREWRKN, 
UPDUSER, UPDDTE, 
UPDIP, UPDWRKN 

 
ตารางที่ 8 อธิบายความหมายของข้อมูลตารางฐานข้อมูลต าบล 

ชื่อตาราง ข้อมูลทีจ่ัดเก็บ 
คอลัมน์หรือ
Attribute 

ZM_SUBDISTRICT ต าบล SUBDISTRICTCDE*, 
THNAME, ENNAME, 
DISTRICTCDE, UPDIP, 
POSTCDE, PIORITY, 
RECSTS, CREUSER, 
CREDTE, CREIP, 
CREWRKN, UPDUSER, 

UPDDTE, UPDWRKN 
 
 
ตารางที่ 9 อธิบายความหมายของข้อมูลตารางฐานข้อมูลสถานที่เก็บ 

ชื่อตาราง ข้อมูลทีจ่ัดเก็บ 
คอลัมน์หรือ
Attribute 

WM_WHSNO สถานท่ีเก็บ COMCODE*, OFFCODE, 
WHSNO, THNAME, 
ENNAME, WHSTYPE, 
WSEG1, WSEG2, 
 WSEG3, WSEG4, 
WSEG5, RECSTS, 
CREUSER, CREDTE, 
CREIP, CREWRKN, 
UPDUSER, UPDDTE, 
UPDIP, UPDWRKN 

 
2. ผลการออกแบบข้อมูลน าเข้าและผลลัพธ์ ( Input and 
Output Design) 
 หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือผู้เขียนและ
ผู้เขียนร่วม บทคัดย่อ และเชิงอรรถบ่งบอกสังกัดหน่วยงานหรือ
มหาวิทยาลัยของผู้เขียนและผู้เขียนร่วม ให้พิมพ์หน้าแรกทั้งแบบ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียงตามล าดับ โดยจัดหน้าเป็นแบบ   
1 คอลัมน์ ส าหรับส่วนอื่นๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 2.1 การออกแบบข้อมูลน าเข้าและรูปแบบการรับข้อมูล 
(Input Design) 
 การยกตัวอย่างการออกแบบข้อมูลน าเข้าและรูปแบบ   
การรับข้อมูล ณ ที่นี้ เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากรูปแบบ
ของรายงานสารสนเทศมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังรูปต่อไปนี้ 
 

 
 

รูปที่ 1 การออกแบบข้อมูลน าเข้าของระบบจัดการสต๊อกสินค้า 
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย 
 
 จากรูปที่ 1 แสดงหน้าจอออกแบบข้อมูลน าเข้าของข้อมูลระบบ
จัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพ
พลาย เป็นการน าเข้ามูลต่างๆ เพื่อเก็บเป็นแหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 
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ข้อมูลบริษัท/สาขา ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลพื้นที่ ข้อมูล
สถานที่เก็บ 
 

 
รูปที่ 2 การออกแบบข้อมูลน าเข้าผู้ใช้งาน  
 

 แสดงหน้าจอการออกแบบรูปแบบแสดงการรับข้อมูลการเพิ่ม
ข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ระบบในการเพิ่ม 
ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งาน 
 
3. ผลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ 
 ผลการติดตั้งระบบเพื่อทดลองใช้งานจริง ท าการประเมินคุณภาพ 
ของระบบโดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน และประเมินความพึงพอใจ 
ที่มีต่อระบบ โดยกลุ่มผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการสต๊อกสินค้า 
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย จ านวน 5 คน 
 3.1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบ 
 การประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน  
มีผลการประเมินคุณภาพในแต่ละด้านและคุณภาพในภาพรวมของ
ระบบ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 10 ผลการประเมินคณุภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญในภาพรวม 

รายการประเมิน  S.D. ระดับ
คุณภาพ 

1. ด้านตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 4.39 0.24 มีคุณภาพด ี
2. ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ 4.44 0.37 มีคุณภาพด ี
3. ด้านการใช้งานของระบบ 3.73 0.45 มีคุณภาพด ี
4.ด้านการประมวลผลของระบบ 5.00 0.00 มีคุณภาพด ี
5.ด้านการตรวจสอบข้อผิดพลาด
ของข้อมูลที่ป้อน 

4.67 0.38 มีคุณภาพด ี

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.45 0.29 มีคุณภาพด ี
 

 จากตารางที่ 10 ผลการประเมินคุณภาพระบบทั้ง 5 ด้าน     
ในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของระบบในทุกๆ ด้าน
โดยผู้เช่ียวชาญ 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 ที่มีประสิทธิภาพในการท างาน
และมีความยืดหยุ่นสูงกับการใช้งานข้อมูลปริมาณจ านวนมาก ใน
ด้านการใช้งานของระบบ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.45 ซึ่งเป็นค่าต่ าสุดนั้นเกิดจากการใช้งานบางอย่าง
ยังไม่ครบตามความต้องการของผูใ้ช้ระบบและการออกแบบสรุปรายงาน
ไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นสามารถสรุปผลการประเมิน

ได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดี สามารถน าไปใช้ใน
การบริหารจัดการระบบจัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศ ซัพพลายได้ 
 
3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ที่
เกี่ยวข้องกับระบบจัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย จ านวน 5 คน มีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และสรุปผลการประเมินความพึ่งพอใจของระบบ 
ดังตารางที่ 11 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 11 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ผ่านการ
ตอบแบบสอบถามออนไลน ์
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 

  
 จากตารางที่ 11  พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบ 
แบบสอบถามในแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกข้อในภาพรวม 
พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของระบบในทุกๆ ด้านโดย
ผู้เช่ียวชาญ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.33 ในด้านความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์และความ
รวดเร็วในการท างานของเว็บไซต์ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49 ซึ่งเป็นค่าสูงสุดนั้นเกิดจากการใช้
งานระบบปฏิบั ติ การ Windows server 2020 และ จัดการ
ฐานข้อมูลใช้ซอฟแวร์ SQL Server ที่มีประสิทธิภาพในการท างาน
และมีความยืดหยุ่นสูงกับการใช้งานข้อมูลปริมาณจ านวนมาก มาก 
ในความถูกต้องของการค้นหาค านวณผลลัพธ์ สมบูรณ์ครบถ้วนได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45 ซึ่ง
เป็นค่าต่ าสุดนั้นเกิดจากการค านวณค่าบางฟิวล์ในฐานข้อมูล
เรียกใช้งานค่าที่ใช้ในการค านวณผิด แสดงให้เห ็นว่าระบบที่
พัฒนาขึ ้นสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ สามารถน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการระบบจัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศ ซัพพลาย ได้ 
 
การอภิปรายผล 
 คุณภาพของระบบ ผลการติดตั้งและทดลองใช้งานเพื่อทดสอบ
ความสามารถของระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น พร้อมด าเนินการหาคุณภาพ 
และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบพบว่า ระบบสามารถท างาน
ได้จริงและคุณภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งจากการประเมินโดย
ผู้เช่ียวชาญ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45) เนื่องจากการพัฒนาระบบใน
ครั้งนี้ ได้ด าเนินการออกแบบและพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนในเชิง

รายการ  S.D. เกณฑ์การประเมิน 
1.ความสะดวกในการ
ใช้งานเว็บไซต์ 

4.60 0.49 มีคุณภาพด ี

2.ความรวดเร็วในการ
ท างานของเว็บไซต์ 

4.60 0.49 มีคุณภาพด ี

3.สามารถเรียนรู้การ
ใช้งานระบบได้ง่าย 

3.80 0.40 มีคุณภาพ 
ปานกลาง 

4.การจัดวางองค์ประกอบ 
ต่างๆ ของเว็บไซต์ดูง่าย 
และชัดเจน 

4.00 0.00 มีคุณภาพด ี

5.ความเหมาะสมของ
การเช่ือมโยง (Link) หน้า 
เว็บต่าง ๆ ในเว็บไซต์ 

4.20 0.40 มีคุณภาพด ี

6.ความเหมาะสมในการ 
ท างานของระบบโดยรวม 

3.80 0.40 มีคุณภาพ 
ปานกลาง 

7.ความถูกต้องของการ
ค้นหาค านวณผลลัพธ์ 
สมบูรณ์ครบถ้วน 

3.60 0.49 มีคุณภาพ 
ปานกลาง 

8.ความเหมาะสมด้าน
การรักษาความปลอดภัย 
ในการใช้งานระบบ 

4.00 0.00 มีคุณภาพด ี

9.สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องการท างาน 
ของระบบได้ตลอดเวลา 

4.20 0.40 มีคุณภาพด ี

10.มีความถูกต้องใน
การบันทึก แก้ไข หรือ
ยกเลิก 
1 1 . แ ส ด ง ค ว า ม
ผิดพลาดให้เห็นอย่าง
ชั ด เจ น เพื่ อ  ค ว า ม
สะดวกในการแก้ไข 

4.40 
 
 

4.40 

0.49 
 
 

0.49 

มีคุณภาพด ี
 
 

มีคุณภาพด ี

12.ระบบสามารถแยก
ป ร ะ เภ ท ร า ย ก า ร 
สารสนเทศ ต่าง ๆ ได้
อย่างชัดเจน 

4.00 0.00 มีคุณภาพด ี

รายการ  SD เกณฑ์การประเมิน 
13.การออกแบบภาพ
กราฟฟิก มีความชัดเจน 
และเหมาะสม 

4.60 0.49 มีคุณภาพด ี

14.ความชัดเจนของขนาด 
และสีตัวอักษร ที่แสดง
ในหน้าเว็บไซต์ 

4.40 0.49 มีคุณภาพด ี

15.ในระบบหรือเว็บไซต์
มีวิธีการท างาน และส่วน 
ในการท างานอย่างเหมาะสม 

4.60 0.49 มีคุณภาพด ี

16.มีที่อยู่ส าหรับติดต่อผู้
ดูและระบบอย่างชัดเจน 

4.40 0.49 มีคุณภาพด ี

17.มีคู่มืออธิบายการใช้
งานซึ่งสามารถ เรียนรู้
และท าความเข้าใจได้ง่าย 

4.00 0.00 มีคุณภาพด ี

18.มีระบบป้องกันความ
ผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้ 

4.00 0.00 มีคุณภาพด ี

ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจ
โดยรวม 

4.20 0.33 มีคุณภาพด ี
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ระบบโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่า วงจรพัฒนาระบบ หรือ SDLC 
ด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการศึกษา 
ระบบงานเดิม การวิเคราะห์ระบบงานเดิม การออกแบบระบบงาน
และฐานข้อมูลใหม่ การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบและการติดตั้ง 
 ความพึงพอใจผู้ใช้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ
ระบบจัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี.  
ออฟฟิศซัพพลาย ซึ่งด าเนินการใช้งานเผยแพร่ผ่านในรูปแบบซอฟแวร์ 
ประยุกต์บนเว็บไซต์ (Web Application) ผลการประเมินจากผู้ใช้
มีความพึงพอใขต่อระบบในระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสต๊อกสินค้า 
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย ที่พัฒนาขึ้น 
ลักษณะเด่นการออกแบบภาพกราฟฟิก มีความชัดเจน และ
เหมาะสม ความสะดวกในการใช้งานรวมไปถึงความรวดเร็วในการ
ท างานของเว็บไซต์เป็นผลมาจากการใช้ประบบปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้งานตลอดเวลา ไม่มีข้อจ ากัด ด้าน
ระยะทาง เวลา สถานท่ี จึงท าให้ผู้ใช้สามารถค้นหา ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ด้วยความสามารถของระบบที่ให้ผลลัพธ์ได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ ใช้ จึงท าให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบที่
พัฒนา ขึ้นอยู่ในระดับดี ในส่วนของข้อจ ากัดของระบบยังขาดในเรื่อง
ของการใช้งานบาร์ โค้ด เพื่อช่วยในการขายและการตรวจสอบสินค้า
ในสต๊อกสินค้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการท างาน ข้อจ ากัดใน
การท างานวิจัยครั้งนี้ การเดินไปยังสถานที่จัดเก็บสินค้าค่อนข้าง
ไกลกันมาก สถานที่จัดเก็บสินค้าจัดเก็บไปเป็นระเบียบ ไม่แยก
ประเภทสินค้า การจัดเก็บใช้วิธีวางตามื้นท่ีว่างหรือวางตามทางเดิน
ท าให้ยากต่อการส ารวจสินค้า ท าให้มีช่องทางส าหรับพนักงานแอบ
น าสินค้าไปจ าหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 นอกจากการพัฒนาบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
จัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพ
พลาย  แล้ วคว  พัฒนาระบบ  ในเรื่ อง ดาต้ าแวร์ เฮ้ าส์  (Data 
Warehouse) เพื่อช่วยในการ สามารถขยายเป็นคลังสินค้าต่อไปใน
อนาคต  
 งานวิจัยนี้มีการจัดเก็บข้อมูลที่ดีอย่างเป็นระบบ การใช้งานง่ายไม่
ซับซ้อนอีกทั้งด้วยระบบฏิบัติการ Windows server 2020 และจัดการ
ฐานข้อมูลใช้ซอฟแวร์ SQL Server ที่สามารถรองรับการท างานของ
องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 
ได้สะดวกและปลอดภัย  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือเป็น
อย่างดียิ่งจาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย น าโดย
นางสาวปนัดดา พรหม ผู้บริหารจาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. 
ออฟฟิศซัพพลาย ที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้รวมถึงบุคลากร

จาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลายที่ให้ความร่วมมือใน
การให้ข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร จนส าเร็จเรียบร้อยผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ผลของโปรแกรมการบริหารร่างกายเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือจากการท างาน 
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The Effect of Exercise Program for Reducing Work Relate Musculoskeletal 

Syndrome in Office Workers of Electronics Company  
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บทคัดย่อ 

อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนับว่าเป็นปัญหาทางสุขภาพที่พบได้บ่อยในพนักงานส านักงาน ซึ่งการบริหารร่างกายสามารถช่วยลด
อาการดังกล่าวได้ จุดประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อจัดท าแนวทางการบริหารร่างกาย และเปรียบเทียบอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก่อน
และหลังการบริหารร่างกาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ พนักงานส านักงานที่ท างานกับคอมพิวเตอร์ จ านวน 45 คน บริหารร่างกายตามโปรแกรมที่
ก าหนดให้ 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 โดยต าแหน่งคอ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนบริหารร่างกายเท่ากับ 1.76±1.02 หลังบริหารร่างกายเท่ากับ 1.24±0.98 ต าแหน่งไหล่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ก่อนบริหารร่างกายเท่ากับ 1.87±1.10 หลังบริหารร่างกายเท่ากับ 1.36±0.90 ต าแหน่งข้อมือและมือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ก่อนบริหารร่างกายเท่ากับ 1.51±1.12 หลังบริหารร่างกายเท่ากับ 0.84±0.85 
 
ค าส าคัญ: การบริหารร่างกาย, อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, พนักงานส านักงาน  
 

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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การบริหาร
ร่างกาย 

อาการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ 

1. บทน า 
ในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลและ

ติดต่อสื่อสารในการท างานเพิ่มมากขึ้น จากการส ารวจการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ในประเทศไทยปี 
พ.ศ. 2551 พบว่ามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ร้อยละ 18.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561 มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 56.8เพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.6 
อย่างไรก็ตามการท างานกับคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้ให้ประโยชน์เพียง
อย่างเดียว แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้อีกด้วย จาก
ลักษณะท่าทางการท างาน พนักงานส านักงานมีท่าทางการท างานที่
ต้องนั่งท างานนาน นั่งหลังงอ บิดตัว ไหล่ยก ก้มศีรษะ เงยศีรษะ 
เพื่อดูแป้นพิมพ์และจอมอนิเตอร์ มีการใช้มือและข้อมือในการกด
แป้นพิมพ์  การใช้เมาส์  อีกทั้ งยังมีการใช้มือและข้อมือซ้ า  ๆ 
เพื่อที่จะบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ ซึ่ งลักษณะการท างาน
ดังกล่าว เป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอาการปวดระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อ [1] 

ความชุกของอาการปวดกล้ าม เนื้ อ  ของพนั กงาน
ส านักงานในประเทศไทย พบว่าพนักงานท่ีท างานกับคอมพิวเตอร์มี
อาการปวดบริเวณคอและไหล่ในสัดส่วนสูงสุด คือ ร้อยละ 42-58 
อาการปวดบริเวณหลัง ร้อยละ 34-54 และอาการปวดบริเวณ
ข้อมือหรือมือ ร้อยละ 20-51 ตามล าดับ อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการท างานของพนักงาน โดยพบว่า
พนักงานส านักงานมีอัตราการลาป่วยจากอาการปวดกล้ามเนื้อ
บริเวณรยางค์ส่วนบน ร้อยละ 16.37 [4] อาการปวดกล้ามเนื้อที่
เกิดจากการท างานถึงแม้ไม่ท าให้เกิดความรุนแรงถึงแก่ชีวิต แต่ก็ท า
ให้เกิดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจและด้านสาธารณสุข ดังนั้นควรมี
การป้องกันและลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากการท างานกับ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งพบว่าการป้องกันและลดอาการปวดกล้ามเนื้อ
สามารถท าได้หลายวิธี โดยทั่วไปมีการน าโปรแกรมด้านการย
ศาสตร์มาใช้เพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อในพนักงานที่ท างานกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น การออกแบบสถานีงานเพื่อให้พนักงานท างานได้
สะดวกและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
พนักงาน โดยการปรับท่าทางการท างานให้ถูกต้องได้แก่ ลักษณะ
การนั่งท างาน การพักสายตา การให้ความรู้เกี่ยวกับท่าทางที่ถูกต้อง
ในการท างานกับคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการส่งเสริมให้พนักงาน
ออกก าลังกายเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ และลดความรุนแรงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับการออกก าลังกายโดย
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ในพนักงานส านักงานและพนักงานที่
ท างานกับคอมพิวเตอร์พบว่า สามารถช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อ
ได้ [2] 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นช้ีให้เห็นว่า การออก
ก าลังกายโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ สามารถช่วยลดอาการปวด
ในระบบโครงร่างกล้าม เนื้อ ช่วยท าให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและ
ยืดหยุ่นดีขึ้น ทั้งใน ผุ้ป่วยและคนทั่วไป ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
น าการออกก าลังกายโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อมาใช้ในกลุ่ม

พนักงานส านักงานที่ท างานกับคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยเพิ่มความ 
แข็งแรงของกล้ามเนื้ อและลดอาการปวดในระบบโครงร่าง
กล้ามเนื้อซึ่ งจะส่งผลให้พนักงานสามารถท างานได้  อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
จากการท างานก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการบริหารร่างกาย
ของพนักงานส านักงาน บริษัทอิเลคทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
    
        ตัวแปรต้น                                    ตัวแปรตาม 

 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ 
พนักงานส านักงานที่ท างานกับคอมพิวเตอร์ บริษัทอิเลคทรอนิกส์
แห่งหนึ่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 45 คน โดยไม่มีการ
สุ่มตัวอย่าง เนื่องจากพนักงานทุกคนมีความเสี่ยงในการท างานที่
อาจส่งผลต่ออาการปวดคอ ไหล่ ข้อมือ และมือ 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
1. เอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับอาการปวดคอ ไหล่ ข้อมือ 

และมือ เมื่อท างานกับคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ อาการปวดระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ ความเสี่ยงเมื่อนั่งท างานกับคอมพิวเตอร์ ผลกระทบและ
แนวทางในการดูแลเมื่อมีอาการปวดคอ ไหล่ ข้อมือและมือ 
ประโยชน์ของการบริหารร่างกาย วิธีการเตรียมตัว และวิธีการ
บริหารร่างกายเพื่อลดอาการปวดคอ ไหล่ ข้อมือ และมือ 

2. โปรแกรมการบริหารร่างกาย ซึ่งเกี่ยวกับการบริหารร่างกาย
เพื่อลดจากอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ
บริเวณกล้ามเนื้อโดยการใช้ท่าทางต่าง ๆ ประกอบไปด้วยท่าทาง
การบริหารร่างกายเพื่อลดอาการปวดเมื่อย 5 ท่าทาง การบริหาร
ข้อมือและมือ 6 ท่าทาง ท าให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและการ
เคลื่อนไหวร่างกายเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ การท างาน
ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื้อดีขึ้นและท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเตรียมความพร้อมของร่างกายในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
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3. แบบประเมินระดับความปวดเมื่ อยกล้ามเนื้อ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะและสภาพการท างาน 
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ดัชนีมวลกาย พฤติกรรมการออกก าลัง
กาย ช่ัวโมงการท างาน ลักษณะท่าทางการท างาน ประวัติการรักษา
เกี่ยวกับโรคในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ และประวัติการได้รับ
อุบัติเหตุหรือผ่าตัดหลังและบริเวณอื่น ๆ เป็นต้น 
        ตอนที่ 2 แบบประเมินระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดย
ใช้มาตรวัดความเจ็บปวดแบบ Wong-Baker faces pain rating 
scale ใช้ประเมินการรับรู้ระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ [3] 

 
3.3 การเก็บและรวบรวมข้อมูล 

 ให้กลุ่ มตั วอย่างท าแบบประเมินระดับความปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ โดยใช้มาตรวัดความเจ็บปวดแบบ Wong-Baker faces 
pain rating scale เพื่อประเมินการรับรู้ระดับความปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ บริเวณคอ ไหล่ ข้อมือ และมือ ก่อนได้รับการบริหาร
ร่างกาย หลังจากนั้นแจกเอกสารการบริหารร่างกายให้ความรู้ และ
ท าการสาธิตท่าการบริหารร่างกาย แก่พนักงานส านักงานที่เข้าร่วม
วิจัย และให้พนักงานส านักงานที่เข้าร่วมวิจัยท าการบริหาร โดย
บริหารวันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าก่อนเริ่มท างานและช่วงเย็นก่อนเลิก
งาน แต่ละครั้งใช้เวลา 10 -15 นาที เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เมื่อครบ 
4 สัปดาห์ ให้ท าแบบประเมินระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดย
ใช้มาตรวัดความเจ็บปวดแบบ Wong-Baker faces pain rating 
scale เพื่อประเมินการรับรู้ ระดับความปวด เมื่อยกล้ามเนื้ อ  
บริเวณ คอ ไหล่ ข้อมือ และมือ หลังได้รับการบริหารร่างกาย โดย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถี่และร้อยละ (Frequency 
and Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : SD) 
 
4. ผลการวิจัย 
    4.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่าผู้ตอบแบบ
ประเมินเป็นเพศหญิง จ านวน 35 คน เพศชาย จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.8 และร้อยละ 22.2 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี  คิด เป็นร้อยละ 71.1 เมื่ อพิ จารณาระดับ
การศึกษา พบว่ามีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 82.2 ส าหรับสถานภาพปัจจุบันพบว่า สถานะโสดและ
สถานะสมรส คิดเป็นร้อยละ 48.9 ซึ่งมีจ านวนเท่ากัน ในส่วนอายุ
การท างาน พบว่ามีอายุการท างานในระหว่าง 1-3 ปี มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 35.6 และระยะเวลาในการท างานต่อวัน พบว่ามี
ระยะเวลาในการท างานต่อวันไม่เกิน 8 ช่ัวโมง จ านวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.6 การเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับอาการปวดกล้ามเนือ้ 
พบว่าไม่เคยเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับอาการปวดกล้ามเนื้อ จ านวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 อุบัติเหตุที่เคยได้รับหรือเข้ารับการ
ผ่าตัด พบว่าไม่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือเข้ารับการผ่าตัด จ านวน 39 

คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 และโรคประจ าตวั พบว่าไม่มีโรคประจ าตวั      
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 91.1 จากผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด (รายละเอียดดัง ตารางที่ 1) 
    4.2 การหาค่าจ านวนร้อยละของแบบประเมินระดับความปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อก่อนและหลังการบริหารร่างกาย พบว่าก่อนการ
บริหารร่างกาย ต าแหน่งคอ มีระดับความปวดปานกลาง จ านวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 หลังการบริหารร่างกายต าแหน่งคอ       
มีระดับความปวดเล็กน้อย จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 ใน
ส่วนต าแหน่งไหล่ก่อนการบริหารร่างกาย มีระดับความปวดปาน
กลาง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 หลังการบริหารร่างกาย
ต าแหน่งไหล่ มีระดับ ความปวดเล็กน้อย จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.7 และก่อนการบริหารร่างกายต าแหน่งข้อมือและมือ มี
ระดับความปวดปานกลาง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
หลังการบริหารร่างกายต าแหน่งข้อมือและมือไม่มีอาการปวดเลย 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ตามล าดับ (รายละเอียดดัง 
ตารางที่ 2) 
    4.3  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับความปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ โดยใช้มาตรวัดความเจ็บปวดแบบ Wong-baker faces 
pain rating scale ประเมินระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก่อน
และหลังการบริหารร่างกาย พบว่าต าแหน่งคอก่อนและหลังการ
บริหารร่างกาย มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแตกต่างกัน
โดยก่อนการบริหารร่างกายเท่ากับ 1.76±1.02 และหลังการบริหาร
ร่างกายมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.24±0.981 
ต าแหน่งไหล่ก่อนและหลังการบริหารร่างกายพบว่า มีค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแตกต่างกันโดยก่อนการบริหารร่างกาย
เท่ากับ 1.87±1.10 และหลังการบริหารร่างกายมีค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.36±0.90 ต าแหน่งข้อมือและมือพบว่า
ก่อนและหลังการบริหารร่างกาย มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยก่อนการบริหารร่างกายเท่ากับ 1.51±1.12 และหลัง
การบริหารร่างกายมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.84±0.85 ตามล าดับ (รายละเอียดดัง ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 1  แสดงจ านวนร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน (N = 45) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
ผู้ตอบแบบประเมิน  

จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 10 22.2 
หญิง 35 77.8 

อาย ุ 21 - 30 ปี 4 8.9 

31 - 40 ปี 32 71.1 

41 - 50 ปี 7 15.6 

50 ปีข้ึนไป 2 4.4 
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 3 6.7 

อนุปริญญา/ปวส. 3 6.7 
ปริญญาตร ี 37 82.2 

สูงกว่าปริญญาตร ี 2 4.4 

สถานภาพ โสด 22 48.9 
สมรส 22 48.9 
หม้าย 1 2.2 

ระยะเวลาในการท างานต่อวัน ไม่เกิน 8 ช่ัวโมง 30 66.6 
เกิน 8 ช่ัวโมง 15 33.3 

อายุการท างาน 1 – 3 ปี 16 35.6 
4 – 6 ปี 7 15.6 
7 – 9 ปี 8 17.8 

10 – 12 ป ี 7 15.6 
มากกว่า 13 ป ี 7 15.6 

อุบัติเหต ุ เคย 6 13.3 
ไม่เคย 39 86.7 

การเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับ
อาการปวดกลา้มเนื้อ 

เคย 12 26.7 

ไม่เคย 33 73.3 

 

โรคประจ าตัว มี 4 8.9 

 ไม่ม ี 41 91.1 

ดัชนีมวลกาย 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  แสดงจ านวนร้อยละข้อมูลการประเมินระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก่อนและหลังการบริหารร่างกาย (N = 45) 
 

ระดับความปวด 
 

ก่อนการบริหารร่างกาย หลังการบริการรา่งกาย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต าแหน่งคอ 0 = ไม่มีอาการปวดเลย 4 8.9 10 22.2 

 1 = มีอาการปวดเล็กน้อย 14 31.1 20 44.4 

 2 = มีอาการปวดปานกลาง 20 44.4 10 22.2 

 3 = มีอาการปวดค่อนข้างมาก 3 6.7 4 8.9 

 4 = มีอาการปวดมาก 4 8.9 1 2.2 

 5 = มีอาการปวดมากที่สดุ 0 0.0 0 0.0 

ต าแหน่งไหล ่ 0 = ไม่มีอาการปวดเลย 4 8.9 7 15.6 

 1 = มีอาการปวดเล็กน้อย 14 31.1 21 46.7 

 2 = มีอาการปวดปานกลาง 15 33.3 11 24.4 

 3 = มีอาการปวดค่อนข้างมาก 8 17.8 6 13.3 

 4 = มีอาการปวดมาก 4 8.9 0 0.0 

 5 = มีอาการปวดมากที่สดุ 0 0.0 0 0.0 

ต าแหน่งข้อมือ
และมือ 

0 = ไม่มีอาการปวดเลย 9 20.0 18 40.0 

 1 = มีอาการปวดเล็กน้อย 14 31.1 18 40.0 
 2 = มีอาการปวดปานกลาง 15 33.3 7 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 

 

ตารางที่ 3  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก่อนและหลังการบริหารร่างกาย 

(N = 45) 
 

ต าแหน่งการเจ็บปวด 
ก่อนการบริหารร่างกาย หลังการบรหิารร่างกาย 

ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
คอ 1.76 1.02 1.24 0.98 
ไหล ่ 1.87 1.10 1.36 0.90 

ข้อมือและมือ 1.51 1.12 0.84 0.85 
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5. สรุปและอภิปรายผล 
    5.1 การจัดท าแนวทางการบริหารร่างกาย เพื่อลดอาการ
เมื่อยล้าในพนักงาน มีเนื้อหาประกอบด้วย ดังนี้ เอกสารการให้
ความรู้เกี่ยวกับอาการปวดคอ ไหล่ ข้อมือและมือ เมื่อท างานกับ
คอมพิวเตอร์ เอกสารเกี่ยวกับอาการปวดระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ ความเสี่ยงเมื่อนั่งท างานกับคอมพิวเตอร์ ผลกระทบและ
แนวทางในการดูแลเมื่อมีอาการปวดคอ ไหล่ ข้อมือและมือ 
ประโยชน์ของการบริหารร่างกาย และวิธีการบริหารร่างกายเพื่อลด
อาการปวดคอ ไหล่ ข้อมือและมือ ให้กับพนักงานส านักงานที่เข้า
ร่วมในการวิจัย และให้พนักงานส านักงานที่เข้าร่วมวิจัยท าการ
บริหารร่างกาย โดยวันละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 10-15 นาที 
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา มูลค า [4] 
ที่ท าการศึกษาเรื่อง ผลของการออกก าลังกายแบบโยคะต่ออาการ
ปวดคอและไหล่ในพนักงานส านักงานท่ีท างานกับคอมพิวเตอร์ โดย
มีการจัดท าคู่มือการให้ความรู้เกี่ยวกับอาการปวดคอและไหล่ และ
คู่มือการออกก าลังกายแบบโยคะ ซึ่งแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลอง ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับอาการปวดคอและไหล่ และร่วมกิจกรรมการออก
ก าลังกายแบบโยคะ 12 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับความรู้
เกี่ยวกับอาการปวดคอและไหล่ และไม่ได้ร่วมกิจกรรมการออก
ก าลังกายแบบโยคะ พบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองที่ออก
ก าลังแบบโยคะมีคะแนนเฉลี่ยอาการปวดคอและไหล่ น้อยกว่าก่อน
การออกก าลังกายแบบโยคะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.01) 
และกลุ่มทดลองที่ออกก าลังแบบโยคะมีคะแนนเฉลี่ยอาการปวดคอ
และไหล่น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.01) 
    5.2 การเปรียบเทียบระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ก่อนและ
หลังการบริหารร่างกาย โดยใช้มาตรวัดความเจ็บปวดแบบ Wong-
baker faces pain rating scale เพื่อประเมินการรับรู้ระดับความ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บริเวณ คอ ไหล่ ข้อมือ และมือ ก่อนและหลัง
ได้รับโปรแกรมการบริหารร่างกายพบว่า หลังการบริหารร่างกาย 
อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บริเวณ คอ ไหล่ ข้อมือ และมือ ลดลง 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทวัส สิทธิวัชรพงศ์ [5] ศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิผลของการบริหารร่างกายแบบมณีเวช เพื่อลดอาการปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อจากการท างานในกลุ่มพนักงานออฟฟิศ โดยมีการ
เก็บข้อมู ลอาการปวด เมื่ อยกล้ ามเนื้ อจากการท างานด้วย
แบบสอบถาม Wong-baker faces pain rating scale ร่วมกับ
modified nordic questionnaire ก่อนและหลังบริหารร่างกาย
แบบมณีเวชด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับ
อาการปวดเมื่อยบริเวณต่าง ๆ ก่อนและหลังการบริหาร พบว่าหลัง
บริหารร่างกายต าแหน่งที่ระดับอาการปวดเมื่อยลดลง คือ ไหล่ 
ข้อมือ/มือ หลังส่วนบน หลังส่วนล่างและสะโพก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)  
 
6. เอกสารอ้างอิง 
[1] การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

ประเทศไทย, ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561. 
[2] แนวทางการปรับปรุงสภาพการท างานที่ผู้ปฏิบัติงานมีอาการ

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนื่องจากการท างาน, กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน, กระทรวงแรงงาน, 2551 

[3] ยศพล เหลืองโสมนภา, “การพฒันาโปรแกรมเปลี่ยนความคิดที่
ไม่ เหมาะสมเกี่ ยวกับความปวดและระดับความปวด
ประจ า เดื อน  แบบปฐมภู มิ ของนั กศึ กษาพยาบาล ,” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557. 

[4] รัตนา มูลค า, “ผลของการออกก าลังกายแบบโยคะต่ออาการ
ปวดคอและไหล่  ในพนั กงานส านั กงานที่ ท า งานกั บ
คอมพิวเตอร์,” วารสารพยาบาลสาร, ปีท่ี 41, ฉบับท่ี 3, หน้า 
70-82, 2557 

[5] วิทวัส สิทธิวัชรพงศ์, “ประสิทธิผลของการบรหิารแบบมณเีวช  
        เพื่อลดอาการปวดเมื่อยกลา้มเนื้อจากการท างานในกลุม่ 
        พนักงานออฟฟิศ,” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต,  
        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2556 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัยฯ และ
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จ าแนกตาม 
เพศ อายุ และระดับการศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน (ค านวณโดยใช้โปรแกรม G*Power) เลือกตัวอย่างมาโดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย โดยเมื่อตรวจสอบเครื่องมือ ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ได้ค่าความเที่ยง (สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอน บาค) 
เท่ากับ 0.72 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว การทดสอบ แมน-วิทนีย์ยู และการทดสอบครัสคัลวอลลิส โดยผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจส่วนใหญ่ ด้านเนื้อหาอยู่
ในระดับมาก ร้อยละ 45.0 (�̅�= 3.98, SD= 0.58) ด้านการใช้ภาษาอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 65.0 (�̅�= 3.63, SD= 0.58) ด้านการออกแบบ
และจัดรูปแบบตัวอักษรอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 85.0 (�̅�= 3.92, SD= 0.28) ด้านการน าเสนอสื่ออยู่ในระดับมาก ร้อยละ 60.0 (�̅�=28.73, 
SD=8.09) และในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 75.0 (�̅�=28.73, SD=8.09) และผลการศึกษาเปรียบเทียบ พบว่า ความพึงพอใจด้าน
เนื้อหามีความแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่กลุ่มอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F=3.273, p=0.049) และเมื่อท าการทดสอบรายคูใ่น
ตัวแปรดังกล่าวด้วยวิธีการ LSD พบว่า กลุ่มอายุ 18 – 22 ปี มีความพึงพอใจด้านเนื้อหามากกว่ากลุ่มอายุ 23 – 27 ปี ในขณะที่ตัวแปรอื่นไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้นพัฒนาสื่อให้เข้ากับคนในทุกช่วงอายุ 
ค าส าคัญ:  สื่ออิเล็กทรอนิกส,์ 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% 
(�̅�= 3.98, SD = 0.58), language was at a high level, 65.0% (�̅�= 3.63, SD = 0.58). The font format was at a high level at 
85.0% (�̅� = 3.92, SD = 0.28), and the media presentation was at a high level at 60.0% (�̅�= 28.73, SD = 8.09). Very 75.0% 
(�̅�= 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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1. บทน า 
 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมท าให้เกิดการแข่งขันและ
พัฒนาด้านการผลิต ธุรกิจ และเศรษฐกิจ เพื่อน าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน จึงเป็นผลท าให้อุตสาหกรรม
ภายในประเทศมีการพัฒนาและขยายตัวมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดปัญหา
ด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกินศักยภาพจน
ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออากาศ น้ า ดิน สิ่งมีชีวิต ปัญหาขยะ มลพิษ
ต่างๆ ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย [2] อุตสาหกรรม
เครื่องดื่มในโลกเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีอัตราการ 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 
จึงควรได้รับการส่งเสริมควบคู่กันไปความเสี่ยงในอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม แต่ละประเภทมีลักษณะอันตรายและความ
รุนแรงของ ผลกระทบที่แตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ท าการผลิต
และมีลักษณะอันตรายอยู่ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม
วัตถุดิบ การท าความสะอาด การตัดแต่งวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุ
และการปิดฉลาก และบรรจุกล่อง รวมทั้งการจัดเก็บเพื่อรอการ
จ าหน่าย ซึ่งกระบวนการท างานต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้พนักงานไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจ รับรู้ ตระหนักถึงลักษณะอันตรายและผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงท าให้ขาดการป้องกันที่เหมาะสม อาจจะท าให้
เกิดอุบัติเหตุจนเกิดความสูญเสียต่อพนักงานถึงขั้นเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินเสียหายได้ [5] จากอุบัติเหตุดังกล่าว ท าให้พนักงานขาด
ความใส่ใจด้านความปลอดภัยจึงต้องสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อ
ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การท างาน [3,4] สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุหรือลดการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ของ
พนักงานฝ่ายผลิต บริษัทผลิตเครือ่งดื่มแหง่หนึ่ง  ในจังหวัดพระนครศรอียธุยา 

2. เพื่ อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ ใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทผลิตเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง  

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา  

 
3. ขอบเขตการวิจัย  
 งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านความ
ปลอดภัย   อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับ
พนักงานฝ่ายผลิต บริษัทผลิตเครื่องดื่มแห่งหนึ่ ง  ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานฝ่ายผลิต บริษัทผลติ

เครื่องดื่มแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 295 คน  
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานฝ่ายผลิต 

บริษัทผลิตเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
20 คน (ขนาดตัวอย่างค านวณโดยใช้โปรแกรม G*Power โดยใช้ค่า 
effect size ที่ได้จากการส ารวจข้อมูล ในบริษัทผลิตเครื่องดื่มที่ไม่ได้
เป็นกลุ่มศึกษา โดยได้ค่า effect size เท่ากับ 1.2 ก าหนดนัยส าคัญ 
(𝛼) ที่ 0.05 และก าหนด Power of Test      (1-𝛽) ที่ 0.80) 

2) ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  คณะผู้วิจัยได้จัดท า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับพนักงานฝ่าย
ผลิต บริษัทผลิตเครื่องดื่มแห่งหน่ึง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย  

 
 
5. สมมติฐานการวิจัย 
 1) ความพึงพอใจในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ของพนักงานฝ่าย
ผลิต บริษัทผลิตเครื่องดื่มแห่งหน่ึง อยู่ในระดับมาก 
 2) ความพึงพอใจในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ของพนักงานฝ่ายผลิต 
บริษัทผลิตเครื่องดื่มแห่งหน่ึง มีความแตกต่างกันตาม เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา 
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศ ึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานฝ่ายผลิตจ านวน 20 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย  

  

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 
ส่วน ได้แก่ 1)  ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 2) กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และ 3) ข้อบังคับความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้ งนี้  คือ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ของ
พนักงานฝ่ายผลิต บริษัทผลิตเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 2 
ส่วน คือ 1) ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
2) ความพึงพอใจสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นแบบ Likert Scale 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีทั้งหมด 14 ข้อ 
โดยแบ่งเป็น ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 5 ข้อ ความพึงพอใจด้านการ
ใช้ภาษา 2 ข้อ ความพึงพอใจด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ
ตัวอักษร 3 ข้อ และความพึงพอใจด้านการน าเสนอสื่อ 4 ข้อ โดย
แบบสอบถามฉบับนี้ คณะผู้วิจัยได้สร้างตามขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดนิยามตัวแปร เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 2) สร้างแบบสอบถามและ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ประกอบด้วย 
อาจารย์และผู้ที่ท างานในสาขาวิชาอาชีวอนามัย 3 ท่าน ได้ค่าดัชนี
ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 หลังจากปรับปรุง
แล้ วน า ไปทดลองใ ช้และวิ เคราะห์หาค่ าความ เ ช่ือมั่ นของ
แบบสอบถาม ในแบบวัดความพึงพอใจในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้านความปลอดภัยฯ แล้วค านวณหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอ
นบาค ได้ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.72 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งน้ี วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
 1) สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้การแจกแจงความถี่     ร้อยละ 
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) หรือไม่ โดยใช้ Shapiro-Wilk 
Test ซึ่งหากพบว่าไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งไม่ผ่านข้อตกลง
เบื้องต้น จะใช้สถิตินอนพาราเมตริก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1) เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่าง 2 กลุ่ม ซึ่งเป็น
อิสระต่อกันจะใช้สถิติ Independent Sample   t-test แต่หากไม่
ผ่านข้อตกลงเบื้องต้น จะใช้สถิติ Independent Sample Mann-
Whitney U test 
  2.2) เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่าง 3 กลุ่ม ซึ่งเป็น
อิสระต่อกันจะใช้สถิติ One Way ANOVA และทดสอบรายคู่ด้วย
วิ ธี ก า ร  LSD แต่ หาก ไม่ ผ่ านข้ อตกล ง เบื้ อ งต้ น  จะ ใ ช้สถิ ติ  
Independent Sample  Kruskal- Wallis test 
 

7. ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไป 
 กลุ่มตัวอย่าง 20 ราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 80.0 
อายุ  23 – 27 ปี ร้อยละ 45.0 (�̅�=28.73, SD=8.09) การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. ร้อยละ 65.0 ความพึงพอใจส่วน
ใหญ่ ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 45.0 (�̅�= 3.98, SD= 

0.58) ด้านการใช้ภาษาอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 65.0 (�̅�= 3.63, 
SD= 0.58) ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบตัวอักษรอยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 85.0 (�̅�= 3.92, SD= 0.28) ด้านการน าเสนอสื่ออยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 60.0 (�̅�=28.73, SD=8.09) และในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ร้อยละ 75.0 (�̅�=28.73, SD=8.09)  
  
การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจฯ ระหว่างกลุ่ม 
 จากการเปรียบความพึงพอใจฯ ระหว่างกลุ่ม มีรายละเอียด ดังน้ี 
 1) การเปรียบความพึงพอใจฯ ระหว่างเพศ พบว่า ความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหา ความพึงพอใจด้านการใช้ภาษา ความพึงพอใจด้านการ
ออกแบบและจัดรูปแบบตัวอักษรความพึงพอใจด้านการน าเสนอสื่อ 
และความพึงพอใจในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศ 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

ตารางที่  1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใ ช้สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ  Independent Sample 
t-test 

ความพึงพอใจฯ �̅� SD t p 
ด้านเนื้อหา     
 - ชาย 3.95 0.63 -0.453 0.656 
 - หญิง 4.10 0.38   
ด้านการใช้ภาษา     
 - ชาย 3.59 0.52 -0.470 0.644 
 - หญิง 3.75 0.87   
ด้านการน าเสนอสื่อ     
 - ชาย 4.09 0.31 0.561 0.582 
 - หญิง 4.00 0.20   
ภาพรวม     
 - ชาย 3.93 0.31 -0.283 0.780 
 - หญิง 3.98 0.31   

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกสด์้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ  Independent Sample 
Mann-Whitney U test 

ความพึงพอใจฯ Median SD U p 
ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบตัวอักษร   
 - ชาย 4.00 0.29 32.000 1.000 
 - หญิง 3.83 0.32   

หมายเหตุ ใช้สถิติ Independent Sample Mann-Whitney U test เนื่องจาก
เมื่อทดสอบด้วยสถิติ Shapiro-Wilk Test พบว่า มีอย่างน้อย 1 กลุ่ม ที่ข้อมูล
ไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติ 
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 2) การเปรียบความพึงพอใจฯ ระหว่างกลุ่มอายุ พบว่า ความพึง
พอใจด้านเนื้อหามีความแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่กลุ่มอายุ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F=3.273, p=0.049) และเมื่อท า
การทดสอบรายคู่ในตัวแปรดังกล่าวด้วยวิธีการ LSD พบว่า กลุ่มอายุ 
18 – 22 ปี มีความพึงพอใจด้านเนื้อหามากกว่ากลุ่มอายุ 23 – 27 ปี 
ในขณะที่ความพึงพอใจด้านการใช้ภาษา ความพึงพอใจด้านการ
ออกแบบและจัดรูปแบบตัวอักษร ความพึงพอใจด้านการน าเสนอสื่อ 
และความพึงพอใจในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกันกลุ่มอายุ  
รายละเอียดดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4 
 
ตารางที่  3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใ ช้สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน จ าแนกตามกลุ่มอายุ โดยใช้สถิติ One Way ANOVA 

ความพึงพอใจฯ �̅� SD F p 
ด้านเนื้อหา     
 - 18 – 22 ปี 4.60 0.53 3.273* 0.049 
 - 23 – 27 ปี 3.64 0.50   
 - 28 – 32 ปี 4.04 0.48   
 - ต้ังแต่ 33 ปี ข้ึนไป 4.27 0.50   

หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่  4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใ ช้สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน จ าแนกตามกลุ่มอายุ โดยใช้สถิติ Independent 
Sample Kruskal- Wallis test 

ความพึงพอใจฯ Median SD 
Test 

Statistic 
p 

ด้านการใช้ภาษา     
 - 18 – 22 ปี 3.50 0.50 2.048 0.562 
 - 23 – 27 ปี 3.50 0.53   
 - 28 – 32 ปี 4.00 0.79   
 - ต้ังแต่ 33 ปี ข้ึนไป 3.50 0.29   
ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบตัวอักษร   
 - 18 – 22 ปี 4.33 0.51 2.587 0.460 
 - 23 – 27 ปี 3.67 0.18   
 - 28 – 32 ปี 4.00 0.28   
 - ต้ังแต่ 33 ปี ข้ึนไป 4.00 0.19   
ด้านการน าเสนอสื่อ     
 - 18 – 22 ปี 4.25 0.29 0.733 0.865 
 - 23 – 27 ปี 4.00 0.26   
 - 28 – 32 ปี 4.00 0.27   
 - ต้ังแต่ 33 ปี ข้ึนไป 4.25 0.50   
ภาพรวม     
 - 18 – 22 ปี 4.36 0.25 7.176 0.066 
 - 23 – 27 ปี 3.79 0.22   
 - 28 – 32 ปี 4.07 0.30   
 - ต้ังแต่ 33 ปี ข้ึนไป 3.93 0.35   

หมายเหตุ ใช้สถิติ Independent Sample Kruskal- Wallis test เนื่องจากเมื่อ
ทดสอบด้วยสถิติ Shapiro-Wilk Test พบว่า มีอย่างน้อย 1 กลุ่ม ที่ข้อมูลไม่ได้มี
การแจกแจงแบบปกติ 
 
 

 3) การเปรียบความพึงพอใจฯ ระหว่างการศึกษา พบว่า ความ
พึงพอใจด้านเนื้อหา ความพึงพอใจด้านการใช้ภาษา ความพึงพอใจ
ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบตัวอักษรความพึงพอใจด้านการ
น าเสนอสื่อ และความพึงพอใจในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างการศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6 
 
ตารางที่  5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใ ช้สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน จ าแนกตามการศึกษา โดยใช้สถิติ Independent 
Sample t-test 
 

ความพึงพอใจฯ �̅� SD t p 
ด้านเนื้อหา     
 - ไม่เกินมัธยมศึกษา/ปวช. 3.91 0.64 -0.751 0.462 
 - ต้ังแต่อนุปริญญา/ปวส. ข้ึนไป 4.11 0.47   
ด้านการน าเสนอสื่อ     
 - ไม่เกินมัธยมศึกษา/ปวช. 4.04 0.25 -0.750 0.463 
 - ต้ังแต่อนุปริญญา/ปวส. ข้ึนไป 4.14 0.38   
ภาพรวม     
 - ไม่เกินมัธยมศึกษา/ปวช. 3.88 0.29 -1.185 0.251 
 - ต้ังแต่อนุปริญญา/ปวส. ข้ึนไป 4.05 0.31   

 
ตารางที่  6 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใ ช้สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน จ าแนกตามการศึกษา โดยใช้สถิติ Independent 
Sample Mann-Whitney U test 
 

ความพึงพอใจฯ Median SD U p 
ด้านการใช้ภาษา   
 - ไม่เกินมัธยมศึกษา/ปวช. 3.50 0.58 59.000 0.311 
 - ต้ังแต่อนุปริญญา/ปวส. ข้ึนไป 3.50 0.56   
ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบตัวอักษร   
 - ไม่เกินมัธยมศึกษา/ปวช. 3.67 0.32 54.500 0.485 
 - ต้ังแต่อนุปริญญา/ปวส. ข้ึนไป 4.00 0.23   

หมายเหตุ ใช้สถิติ Independent Sample Mann-Whitney U test เนื่องจาก
เมื่อทดสอบด้วยสถิติ Shapiro-Wilk Test พบว่า มีอย่างน้อย 1 กลุ่ม ที่ข้อมูล
ไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติ 
 

8. อภิปรายผล 
 จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจฯ เมื่อพิจารณาจากค่า 
p ที่น้อยกว่า 0.05 พบว่า ความพึงพอใจด้านเนื้อหามีความแตกต่าง
กันอย่างน้อย 1 คู่กลุ่มอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(F=3.273, p=0.049)  และเมื่อท าการทดสอบรายคู่ ในตัวแปร
ดังกล่าวด้วยวิธีการ LSD พบว่า กลุ่มอายุ 18 – 22 ปี มีความพึง
พอใจด้านเนื้อหามากกว่ากลุ่มอายุ 23 – 27 ปี แสดงให้เห็นว่าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ที่ใช้มีความเหมาะสมกับกลุ่มที่อายุน้อย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ [7] ที่ศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานประกันสังคมเขตพืน้ที่ 
9 และพบว่าผู้มีอายุ 20 -30 ปี  31 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี มีความ
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พึงพอใจในการใช้บริการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่ากลุ่มอายุ 
มากกว่า 50 ปี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [1] ที่ศึกษาความพึง
พอใจของลูกเรือที่มีต่อสื่อเสริม M-Learning กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจัยคือ ลูกเรือ บริษัท การบินไทย จ ากัด มหาชน และพบว่า
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อเสริม M-Learning เรื่อง 
Emergency Procedure วิชา ความปลอดภัยการบินส าหรับลูกเรือ 
บริษัทการบินไทย จ ากัด มหาชน อยู่ ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการสร้างสื่อคณะผู้วิจัยมีรายละเอียดของเนื้อหาเหมาะ
ส าหรับกลุ่มที่มีช่วงอายุน้อย ท าให้กลุ่มคนที่อายุมากมีความไม่
สะดวกหรือไม่เหมาะกับการใช้สื่อฯ ดังนั้นจึงควรสร้างสื่อที่เหมาะ
ส าหรับคนทุกกลุ่มอายุ 
   
9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 9.1  ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ให้เหมาะสมกับช่วงอายุ 
 9.2 ควรมีการท ากิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการ
ท างานนอกจากการอบรม เช่น การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย 
การประกวดค าขวัญความปลอดภัย การประกวดกิจกรรม 5 ส. การ
รณรงค์ด้วยโปสเตอร์หรือป้ายสัญลักษณ์ เป็นต้น เพื่อสร้างความ
ตระหนักและเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานอีกทางหนึ่ง 

 
10. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

10.1 ควรมีการศึกษาการรับรู้ความเสี่ยง และพฤติกรรม
ด้านความปลอดภัยของพนักงาน 

10.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการอบรม
ที่มีการจ าลองสถานการณ์ให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติการ
ควบคุมและดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐานส าหรับ
พนักงานระดับปฏิบัติการ 
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