


 

 
 
 

PROCEEDINGS 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
“ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 

 
 

 ภาคบรรยาย 
(Oral Presentation) 

 
 

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
รูปแบบการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom Meeting 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 
 
 
 

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 



 

ค ำน ำ 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาส
น าเสนอผลงานทางวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และความร่วมมือจาก
สถาบันทางการศึกษาต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ สมาคมส่งเสริมการวิจัย และสมาคมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย)  

ส าหรับในป  พศศศ 564  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่   ระหว่างวันที่ 14 – 17  ธันวาคม 564  ในรูปแบบการประชุม Online  

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย บทความวิจัยของผู้ เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ใน ภาคบรรยาย (Oral 
Presentation) จ านวน 71 บทความ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยก
ตามกลุ่มสาขาวิชา   กลุ่ม ดังนี้  1) สาขาการศึกษา จ านวน 17 บทความ 5) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 
50 บทความ 3) สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ จ านวน   บทความ และ  ) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 30 บทความ 

บทความวิจัยของผู้เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ในภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ซึ่งผ่านการตรวจ
ประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 39 บทความ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทาง
วิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา   กลุ่ม ดังนี้  1) สาขาการศึกษา จ านวน 15 บทความ 
5) สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ จ านวน 15 บทความ 3) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 13 บทความ 
และ  ) สาขาวิจัยสถาบัน จ านวน 5 บทความ  

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

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ธันวาคม 564  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ครั้งที่ 4 
วันที่ 16 – 17 ธันวำคม พ.ศ. 2564 

รูปแบบกำรประชุม Online ผ่ำนระบบ Zoom Meeting 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

___________________________________ 
 

หน่วยงำนร่วมจัดกำรประชุมวิชำกำร 
เจ้ำภำพหลัก  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
  หน่วยงำน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 คณะครุศาสตร ์
 คณะบัณฑิตศึกษา 
เจ้ำภำพร่วม มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  
สมำคมวิชำกำรทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ประเทศไทย)  
สมำคมส่งเสริมกำรวิจัย 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจำ้คุณทหำรลำดกระบงั  
สถำบันวิจัยวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำต ิ
 

ประธำนกรรมกำร 
รองศาสตราจารย์ ดรศชูสิทธิ์ ประดับเพช็ร์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศกมลวรรณ วรรณธนัง  รองอธิการบดีฝ่ายวจิัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดรศธาตรี มหันตรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์    รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศกรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
อาจารย ์ดรศนพดล ปรางค์ทอง   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารยน์รินทร์  อุ่นแก้ว    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย 
อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสะอาด   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 



 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศเลิศชาย สถิตย์พนาวงศ ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศบริบูรณ์ ชอบท าด ี  คณบดีคณะครศุาสตร ์
รองศาสตราจารย์ ดรศวิณัฏฐา แสงสุข   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
อาจารยป์ระพันธ์ แสงทองดี    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศวิมลพรรณ รุ่งพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศอภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ ดรศสุรินทร์ ศรสีังข์งาม    ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
อาจารยพ์ินิจ ศรีสวัสดิ ์    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
นางลักขณา เตชวงษ์     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน    ผู้อ านวยการกองกลาง 
 

คณะกรรมกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติฝ่ำยต่ำงๆ 
ตามค าสัง่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 104 /564   
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ  
 

บรรณำธิกำร/กรรมกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศกมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศเลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

กรรมกำรและกองบรรณำธิกำร 
อาจารย์ ดรศภาวินีย์ ธนาอนวัช   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
อาจารย์ ดรศศิรประภา ดีประดิษฐ์   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
อาจารย์ ดรศจิราภรณ์ มีสง่า   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
นางสารภี พูลศิร ิ     หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา หวังที่ชอบ  กรรมการ 
อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ ์   กรรมการ 
อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธ์ิดง   กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.คเณศ พุกกะพันธุ์   กรรมการ 
นางสาวสุจิตรา งามบุญปลอด   กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา วงษ์หา    กรรมการและเลขานุการ  
นางสาวศรินยา โพธิ์นอก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     
     
 
 



 

 

คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธกิำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศกมลวรรณ วรรณธนัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดรศกรองทิพย์ เนียมถนอม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศกานดา เต๊ะขันหมาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศชุติมา แก้วกระจาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศธีรวัฒน์ มอนไธสง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศบริบูรณ์ ชอบท าด ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศปทิตตา นาควงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศประดินันท์ เอี่ยมสะอาด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศปวีณา รัตนเสนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศพิเชฐ ศรีสังข์งาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศพิทยา ใจค า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศเลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศวิมลพรรณ รุ่งพรหม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศศิริพล แสนบุญส่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศสุวนิตย์  รุ่งราตร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศอภิชาติ  พานสุวรรณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู หงษ์ชัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา หวังที่ชอบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธภร หลั่งประยูร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร 
ว่าที่ร้อยตรี ดรศคเณศ พุกกะพันธุ์ 
ดรศจินดาวรรณ จันทมาส 
ดรศจิราภรณ์ มีสง่า 
ดรศธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช 
ดรศธานี ชูก าเนิด 
ดรศนพดล ปรางค์ทอง 
ดรศปฏิภาณี ขันธโภค 
ดรศพิชิต โชดก 
ดรศภาวินีย์ ธนาอนวัช 
ดรศเมธารัตน์ จันตะน ี
ดรศวุฒิพงษ์ แปงใจ 
ดรศศิรประภา ดีประดิษฐ์ 
ดรศศิริรัตน์ ชาวนา 
ดรศสุขรักษ์ แซเ่จี่ย 
ดรศสุรินทร์ ศรสีังข์งาม 
ดรศอิศรา รุ่งทวีชัย

 

 
คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธกิำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก) 
รองศาสตราจารย์ ดรศกาสัก เต๊ะขันหมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดรศเขมณัฏฐ ์มิ่งศิริธรรม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดรศชิดชนก เชิงเชาว์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 
รองศาสตราจารย์ ดรศภญศนิลวรรณ อยู่ภักดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดรศภญศพัชราภรณ์ สุดชาฎา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดรศมนตรี ศิริปรัชญานันท ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
รองศาสตราจารย์ ดรศมนัญญา ค าวชิระพิทักษ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
รองศาสตราจารย์ ดรศวิบูลย์ ตระกูลฮุ้น  มหาวิทยาลัยรงัสิต 
รองศาสตราจารย์ ดรศสนิท ปิน่สกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รองศาสตราจารย์ ดรศสาโรช พูลเทพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศกฤษดา เสือเอี่ยม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศกุลชัย กุลตวนิช  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศขวัญชนก นัยจรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศเชาวลิต หามนตร ี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศบุษกร เช่ียวจินดากานต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศประภาวรรณ  แพงศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศพรรณวิภา แพงศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศพัชรา เดชโฮม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศพิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ มหาวิทยาลัยราชฎัชสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศเมษา นวลศร ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศรัชนีวรรณ ตั้งภักดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศสหะโรจน์ กิตตมิหาเจริญ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศสืบวงศ์ กาฬวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศสุขสันติ แวงวรรณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศเอราวิล ถาวร  มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดรศกฤษณะ ช่องศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
ดรศชยาภรณ์ เคารพไทย    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ดรศชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดรศชูเกียรติ เนื้อไม ้    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ดรศนรินธน์ นนทมาลย ์    มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดรศปฐมพงศ์ กกุแก้ว    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ 
ดรศปรเมศร์ กลิ่นหอม    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ดรศพชรวรรณ รัตนทรงธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ดรศพัทธนันท์ บุตรฉุย    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดรศรุ่งโรจน์ สงสระบุญ    มหาวิทยาลัยสยาม 
ดรศวรรณพรรณ รักษ์ชน    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ดรศวศิน สุขสมบูรณ์วงศ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดรศเอกวินิต พรหมรักษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 

คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภำคโปสเตอร์ (Session Chair) 
รองศาสตราจารย์ ดรศเขมณัฏฐ ์มิ่งศิริธรรม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นศสพศดรศทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศบุษกร เช่ียวจินดากานต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศพรรณวิภา แพงศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ดรศปฐมพงษ์ กกุแก้ว    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ดรศวรรณพรรณ รักษ์ชน    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภำคบรรยำย (Session Chair) 
รองศาสตราจารย์ ดรศกาสัก เต๊ะขันหมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดรศเขมณัฏฐ ์มิ่งศิริธรรม  มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดรศดวงใจ บุญกุศล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดรศภญศนิลวรรณ อยู่ภักดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดรศภญศพัชราภรณ์ สุดชาฎา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดรศมนตรี ศิริปรัชญานันท ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดรศวราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
รองศาสตราจารย์ ดรศสาโรช พูลเทพ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศกานดา เต๊ะขันหมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศขวัญชนก นัยจรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศเชาวลิต หามนตร ี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศบุษกร เชี่ยวจินดากานต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศพัชรา เดชโฮม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดรศสืบวงศ์ กาฬวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศอภิชาติ พานสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์อกราช วรสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ดรศพัชราภร พูลบุญ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ดรศภาวินีย์ ธนาอนวัช    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ครั้งที่ 4 
วันที่ 16 – 17 ธันวำคม พ.ศ. 2564 

รูปแบบออนไลนผ์่ำนระบบ Zoom Meeting 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

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

วันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2564 
08ศ00 - 9ศ00 นศ  ลงทะเบียน 
09ศ00 - 9ศ30 นศ  พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ครั้งที่ 4 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศเลิศชาย สถิตย์พนาวงศ ์ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานการจัดประชุมวิชาการ 

รองศาตราจารย์ ดรศชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ  

09ศ30 – 11ศ00 นศ  กำรบรรยำยพิเศษ หัวข้อ “Does my study require ethical approval?”    
   โดย รองศาสตราจารย์ ดรศเภสัชกรหญิงพัชราภรณ์ สุดชาฎา  

      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
      คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11ศ00 – 15ศ00 นศ  น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 
12ศ00 – 13ศ00 นศ  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13ศ00 – 14ศ00 นศ  น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร ์
 
วันที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2564 
08ศ00 – 09ศ00 นศ  ลงทะเบียน 
09ศ00 – 15ศ00 นศ   น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สำรบญั 
บทควำมวิจัยภำคบรรยำย 

 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
บทควำม 

สำขำกำรศึกษำ (ED)  หน้ำ 

1 ED101 
การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่องการแต่งค าประพันธ์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาป ที่ 5 โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 

1 

    ยศชวิน กุลด้วง  

2 ED102 
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง ส าหรับการสอนพื้นฐาน
ไฟฟ้ากระแสตรง 

9 

    ธณภณ ธ ำรงคุณำนัน และ ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์  

3 ED103 
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการเรียน
วิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

17 

    พินิจนันท ์เนื่องจำกอวน  

4 ED104 
การพัฒนาวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวาง 
ต าบลโคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี

53 

    ดวงพร ไม้ประเสริฐ และ เพชรรัตน์ อินเฉลียว  

5 ED105 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัย
ร่วมกับเทคนิค STAD ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที ่1 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 

30 

    ธนฤทธิ์ ไกรทอง และ วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริด ำรง  

6 ED106 
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิต ิส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 2 
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 

38 

    กมลชนก แบนจันถำ  

7 ED107 
การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิต ิเพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องการไม่ตัดสินคน
จากภายนอกของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

 4 

    ปนัดดำ ใจบุญลือ  กัมปนำท คูศิริรัตน์ และ ดนุพล พรมลำ  

8 ED108 
การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิต ิเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกล้ง
ส าหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

6  

    เอกรำช วรสมุทรปรำกำร และ ธนวิทย์ เจ้ำกลด ี  

9 ED109 
การด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นจังหวัดสระบุร ี

45 

    ผุสดี อินทร์ผำย  เฉลิมชัย หำญกล้ำ และ ภัสยกร เลำสวสัดิกุล   
 



 

สำรบญั 
บทควำมวิจัยภำคบรรยำย 

 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
บทควำม 

สำขำกำรศึกษำ (ED)  หน้ำ 

10 ED110 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

70 

    สถำพร เข็มพนัธ ์ และ ชัชจริยำ ใบล ี  

11 ED111 
ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที ่4 
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวดัอุทัยธานี 

78 

    ศิริพร วรรธนำศรี และ ลัดดำวรรณ ณ ระนอง  

12 ED112 
การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ที ่5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้
ค าถามระดับสูง 

86 

    ปิติภัทร แสงสวัสดิ ์และ ปวรศิ นันทรัตน์กุล  

13 ED113 
ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข)  
โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที ่ชั้น
มัธยมศึกษาป ที่ 2 

9  

    พัชรำภร พูลบุญ  

14 ED114 
ผลของการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น าของนักเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาป ที ่3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
กรุงเทพมหานคร 

105 

    จิตรำนันท์ จันทิมำ และ นิธพิัฒน์ เมฆขจร  

15 ED116 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทศนิยมและการบวกการลบทศนิยมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป ที่ 5 

109 

    ณัฐพล ชุ่มโชคด ี และ อัจฉรำพรรณ กันสุยะ  

16 ED117 
การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนใน
ศตวรรษที ่21 ของโรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม จังหวัด
นครราชสีมา 

114 

    นิรันดร์ เนตรภักดี  

17 ED118 
การพัฒนาความสามารถในการออกแบบคลิปการสอนโดยใช้รูปแบบโมเดลแอดด้ี 
ของนักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

15  

    วริสรำ จุ้ยดอนกลอย และพัชนี บุญรัศม ี   
 



 

 

สำรบญั 
บทควำมวิจัยภำคบรรยำย 

 

ล ำดับ
ที ่

รหสั
บทควำม 

สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (HS) หน้ำ 

1 HS201 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

131 

    ปกำศิต เจิมรอด  

2 HS202 
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในการก าหนดนโยบายส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

139 

    อิสมำแอล  เจะเล็ง  

3 HS203 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรกับความจงรักภักดีต่อ
องค์กรของครูโรงเรียนเอกชนในอ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 

1 6 

    ณัฏฐำ เลิศปัญญำวิวัฒน ์ เกษตรชัย และหมี และ กำนดำ จันทรแ์ย้ม  

4 HS204 
ความคิดสร้างสรรค์และกลวธิีการสรรค์สร้างผลงานพระนิพนธ์ของพระราชวรวงศ์เธอ 
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (นศมศสศ) 

161 

    วิชลดำ รอดแก้ว   

5 HS205 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านต้นตาล 
อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุร ี 

169 

    จิตตำนันท์ มีทิศ  พัทธ์ธีรำ ผัดวงศ์  และ สธุินี ธีรำนุตร ์  

6 HS206 
การต้ังช่ือภาษาจีนส าหรับผู้เรียนชาวไทยของครูที่สอนภาษาจีนในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

147 

    นภัสสรณ ์เหลอืงศักดิ์ศรี และ ขวัญดำว มำอยู ่  

7 HS207 แนวโนม้นักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย ในป  2553-2563 173 
    ชุติมำ ภู่ทอง  ปำรดำ รัตนภิญโญภำส  และ พิสิษฐพัฒน ์ปัญญำเร็ว ทองเปลว   

8 HS208 
การพัฒนารูปทรงและการตกแต่งพื้นผิวของเครื่องปั้นดินเผาบางคู้เพื่อผลิตเป็นสินค้า
ชุมขน กรณีศึกษา : ชุมชนบางคู้ อศท่าวุ้ง จศศลพบุรี 

180 

    พลวัฒน์ เกิดศิริ และ ไกรฤกษ์ ยี่เฮง  

9 HS209 
การแปลค าเรียกขานและการเล่นค าพ้องของนักแปลแฟนซับ และการทดสอบการรับรู้
ของผู้ชม: กรณีศึกษาละครบุพเพสันนิวาส 

187 

    ชนกพร ปำนรสทิพย ์   

 
 



 

 

สำรบญั 
บทควำมวิจัยภำคบรรยำย 

 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
บทควำม 

สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (HS) หน้ำ 

10 HS210 
หลักการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ไทยกับการเรียนรู้ใหม่ของศิลปิน 
ในเมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
นาฏศิลป์ไทยดังไกลสู่แดนชวากลาง 

196 

    พสชนันทร์ พนัธรรม  

11 HS211 
การวิเคราะห์ผลงานวิจัยตามแนวทางครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสกัดหลักมหาสติปัฏฐาน 4 

503 

    
สรัญญำ โชติรัตน ์ วัชรี เลขะวิพัฒน ์ วิลำสนีี บุญธรรม  และ พระครูสังฆรักษ์บุญ
เสริม กิตฺติวณฺโณ (บุญเสริม ศรีทำ) 

 

12 HS212 การออกแบบกระเป๋าหนังจากลวดลายปูนป้ันวัดศรีพันต้น จังหวัดน่าน 511 

    ณัฐธิดำ จงรักษ์  ธัชพรรณ เหมือนกรุง และ สุชำวดี อุ่นเกต ุ  

13 HS213 
การออกแบบการวางระบบบัญชีของผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปร
รูป ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

514 

    นิรุตต์ิ ชัยโชค  ปำนฉัตร อำกำรักษ ์ และ กัสมำ กำซ้อน  

14 HS214 
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้ประกอบการผลิตและ
จ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

55  

    ธนภัทร กันทำวงศ์  กัสมำ กำซ้อน  และ เอกชัย อุตสำหะ  

15 HS215 
ปัจจัยที่ส่งผลตอ่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

535 

    บรรพต กิติสุนทร และ พีรพล วงษ์ทอง  

16 HS216 
การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์การสร้างความหมายของวุฒิการศึกษาในเพลง
ลูกทุ่ง 

537 

    วิภำวี ฝ้ำยเทศ   

 
 
 
 



 

 

สำรบญั 
บทควำมวิจัยภำคบรรยำย 

 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
บทควำม 

สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (HS) หน้ำ 

17 HS217 
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
ชั้นป ที่ 1 และ ช้ันป ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

5   

    สิริพร ทิชำชำติ และ ศิรินันท์ นุยภูเขียว  

18 HS218 
ผลกระทบและการปรับตัวของกิจการที่เน้นบริการนักท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพัทยา 
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

565 

    ณพวัฒน์ ยงยืน  ชุติกำญจน์ มนันธิรโชค  และ พิสิษฐพฒัน์ ปัญญำเร็ว ทองเปลว  

19 HS219 ธุรกิจขายตรงในทัศนะอิสลาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 568 
    กัมปนำท บัวเจริญ และ ฟำรุก ขันรำม  

20 HS220 การวิเคราะห์ภาษาในบทสวดและบทบาทของการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา 544 

    
กัญจณ์ปภัสส ์สุวรรณวิหค  สุนันทำ ศิริสุมทุม  นิมิตร ส้มสุด  
จงกล เก็ตมะยูร และ อรรถวฒุิ มุขมำ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สำรบญั 

บทควำมวิจัยภำคบรรยำย 
 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
บทควำม 

สำขำวิทยำกำรจัดกำรและบริหำรธุรกิจ (MB) หน้ำ 

1 MB301 
การคิดต้นทุนและจุดคุ้มทุนเพื่อก าหนดราคาก่อนขายผ่านแอพพลิเคชั่น กรณีศึกษา : 
ร้านต าจัดจ้านในย่านนี ้

57  

    สุจิตรำ ลำภทว ี  

2 MB302 
ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีก
สมัยใหม ่

580 

    ชำญชัย เมธำวิรุฬห์  และ สุดำรัตน์ เกลี้ยงสอำด  

3 MB304 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกกล้วยไขข่องเกษตรกรในต าบลสอง
พี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี

584 

    ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ และ ปัทมำ เกรัมย ์  

4 MB305 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสมุนไพรแสงจันทร์ภร 
(เซรั่มเห็ดเยื่อไผ่) อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 

59  

    เสำวลักษณ ์ชำติศรีสัมพันธ ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบญั 
บทควำมวิจัยภำคบรรยำย 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
บทควำม 

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ST) หน้ำ 

1 ST401 
ผลประเมินคุณภาพต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตส านึกการทิ้งขยะ
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

301 

    กัมปนำท คูศิรริัตน ์และ นุชรตัน์ นุชประยูร  

2 ST402 
การศึกษาการเพิ่มคุณภาพความร้อนของเครื่องท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์  
โดยการติดตั้งแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลา 

308 

    
สรวิศ สอนสำรี  กฤษฎำ อ้นอ้ำย  เอกกฤษ แก้วเจริญ  ธวัชชัย ไพรค ำนำม  
และ ศุภณัฐ ภทัรโรจน์สิร ิ

 

3 ST403 การผลิตก๊าซชวีภาพโดยการหมักร่วมมูลวัวกับทางใบปาล์มน้ ามันในระดับครัวเรือน 314 
    พงษ์ศักดิ ์นพรัตน ์ วัชรี รวยรื่น  ปุณยนุช สุขหิรัญ และ ปภัสรำ ทิพย์บรรพต  
4 ST404 ประสิทธิผลของยาต ารับประสะไพลในการรกัษาอาการปวดประจ าเดือนชนิดปฐมภูมิ 353 

    
ดำรัตน์ กัลยำนันฑปรีชำ  ปณิชำ จันทรำพำนิชกุล  ธันยำรัตน ์วงศ์วนำนุรักษ์   
จงดี แดงรัตน ์ แม้นมำศ วรรณภมู ิ สุกก์สลิล บูรณะทรัพยข์จร  
และ ประวิทย ์อัครเสรีนนท ์

 

5 ST405 
การศึกษาองค์ความรู้การใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านในอ าเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี: กรณศีึกษาหมอเที่ยง ศรีทองค า 

330 

    
ชนกนันท์ ทองค ำ  ประวิทย์ อัครเสรีนนท ์ ภำนุพงษ์  พงษ์ชีวิน   
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง การแตงคําประพันธประเภทโคลงโดยใชรูปแบบซิปปา
(CIPPA Model) ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแตงคําประพันธประเภทโคลงของ
นักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) กอนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบกลุมคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนมัธยม
สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปการศึกษา 2562 จํานวน 40 คน โดยมีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  
1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยเรื่อง การแตงคําประพันธประเภทโคลง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง การแตงคําประพันธ
ประเภทโคลงโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ 
ประเภทโคลงโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) มีประสิทธิภาพ เทากับ 89.05/82.58 2) นักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธประเภทโคลงของโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการแตงคําประพันธ ประเภทโคลงโดยใช
รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) โดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.51 อยูในระดับมากท่ีสุด 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย, การแตงคําประพันธ, รูปแบบซิปปา 
 

Abstract 
 The purpose of this research were to 1) development of the CIPPA model learning plans, 2) study the 
students’ achievement in Thai language learning of sonnet poems using the CIPPA model, and 3) study satisfaction of 
learning by the CIPPA model for Matthayomsuksa 5 students. The samples were 40 Matthayomsuksa 5 of Wat Pra 
Srimahadhat Secondary Demonstration School, Phranakhon Rajabhat University, academic year 2019 from Cluster 
Random Sampling. The instruments were 1) Lesson plans of sonnet poems using the CIPPA model, 2) The students’ 
achievement test on pretest and posttest, and 3) The satisfaction questionnaire. The results of the study indicated that: 
1. The efficiency of lesson plans of sonnet poems using the CIPPA model was at 89.05/82.58. 2.The students’ 
achievement of sonnet poems using the CIPPA model was significantly higher than before learning at .05. 3.The 
students satisfied to learn sonnet poems using the CIPPA model at 4.51 (highest score). 
Keywords: Achievement in Thai Language Learning, Sonnet Poems Using, CIPPA Model 
 

1.บทนํา 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณและวัฒนธรรมประจําชาติท่ีแสดงออก
ถึงความเปนไทยเปนเครื่องมือท่ีใชในสื่อสาร ยอมสื่อออกมาใหเห็น
ถึงพ้ืนฐานการถายทอดความรู ประสบการณ ตลอดจนความรูสึก
ของผูสื่อไดเปนอยางดีไมวาจะเปนความสนุกสนาน  เปรียบเทียบ

โดยเฉพาะ  การเขียนออกมาเปน  คําประพันธรอยแกวหรือรอย
กรองประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปน โคลง ฉันท กาพย กลอน และราย 
ดังท่ี บุญเหลือ โจมโน [1] กลาววา การประพันธเปนคํากลาง ๆ 
ไมไดหมายถึงรอยกรองหรือรอยแกว แตท้ังสองประเภทเปนการ
ถายทอดความรู ประสบการณตลอดจนอารมณความรูสึกนึกคิดตาง 
ๆ  สื่อออกมาใหไดรับรูโดยมีภาษาเปนสื่อกลางในการรับรู  
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 จุดมุ งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลาววา มุงใหผู เรียนเปนคนดี มีปญญา มี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ [2] ได
แนะวิธีการจัดการเรียนรูเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู ไดแก การ
จัดการเรียนรู กระบวนเรียนรู การออกแบบ การเรียนรู บทบาทของ
ผูสอนและผูเรียน อีกท้ังไดกลาวถึงความสําคัญของภาษาไทยวา 
ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรม  อัน
กอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติ
ใหมีความเปนไทย  
 ในสาระการเรียนรูภาษาไทยท้ัง 5 สาระนั้น สาระการเขียนท่ี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
กําหนดใหสาระท่ี 2 มาตรฐาน ท 2.1 ไดกลาวถึงการใชกระบวนการ
เขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ เขียนยอความ และเขียน
เรื่องราววิชาความรู ความคิดตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสาระสนเทศ
และรายงานการศึกษาคนควาไว ตั้งแตชวงชั้นท่ี 1 - 4 ซ่ึงนับวาการ
เขียนเปนทักษะท่ีมีความสําคัญเพราะสามารถใชบันทึกเร่ืองราว วิชา
ความรู ความคิด ตาง ๆ ไวไดและยาวนานกวาการพูด และยังชวย
สืบทอดวัฒนธรรม ดานสติปญญาทางความรูทางความคิดตาง ๆ ไว
ไดย่ังยืน จากคนรุนเกาสูคนรุนใหม แตการเขียนเปนทักษะท่ีฝกให
เกิดความชํานาญยากกวาทักษะอ่ืน ๆ เพราะตองใชท้ังความรูท่ีตอง
ฝกฝน และเทคนิควิธีการของผูเรียนแตละคนท่ีจะทําใหผูรับสาร
เขาใจ โดยเฉพาะการเขียนเชิงสรางสรรคดานการแตงคําประพันธ 
ประเภทโคลงและฉันท นอกจากจะสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจแลว ผูเขียน
ตองแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรคท่ีเกิดจากจินตนาการของผูเขียน
เองโดยไมลอกเลียนแบบผูอ่ืน มีอิสระในการคิดรูปแบบใหมไปจาก
แนวคิดเดิมท่ีมีอยู มีความนาสนใจ ไมซํ้าแบบใคร แตในปจจุบันการ
จัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเร่ืองการแตงบทรอย
กรอง หรือบทกวี ตาง ๆ ซ่ึงเปนเอกลักษณของไทยนั้น ผูเรียนยังไม
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายการเรียนรูมากนัก อาจจะ เนื่องจาก
ขาด ทั กษะการคิ ด  การฝ กฝน  ห รือแม แต ก ารนํ าความคิ ด
ประสบการณ ในชี วิตมาผสมผสาน เป นความคิ ด ใหม  ดั ง ท่ี 
ปราณี  สุรสิทธิ์ [3] กลาววา ท่ีผานมาการสอนเขียนบทรอยกรองไม
ประสบความสําเร็จเทาท่ีควร สาเหตุ ท่ีนักเรียนไมชอบเขียน 
รอยกรองมีหลายประการ จําแนกไดดังนี้ คือ นักเรียนขาดแรงจูงใจ
ในการเรียน จึงคิดวาตนเองไมมีความสามารถในการเขียนและเห็นวา
การเขียนรอยกรองเปนเรื่องยาก จึงไมชอบเรียน ไมสนใจเรียน  
ขาดความคิดท่ีจะหาถอยคํามาประกอบการเขียนใหเปนเรื่องราว
อยางเปนเหตุเปนผล และใหถูกตองตามฉันทลักษณได ไมมีความรู  
ความเขาใจเรื่องฉันทลักษณจึงเขียนไมถูกตอง ไมมีพ้ืนฐานความรู
เกี่ยวกับการเขียนบทรอยกรอง เม่ือมาเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
จึงเรียนรูไมทันเพ่ือน ทําใหเกิดความทอแท เบื่อหนาย และเวลา
เรียนมีนอย ทําใหนักเรียนไมมีเวลาฝกปฏิบัติงานในชั่วโมงเรียน 
สวนสาเหตุดานครูและกลวิธีการสอนของครู พบวา ครูผูสอน
ภาษาไทยสวนใหญไมมีความถนัดในการเขียนรอยกรอง จึงไมคอยให
ความสนใจในการเรียนการสอนเร่ืองนี้ ผูสอนบางคนมุงแตเพียง 
การอานรอยกรองแลวแปลความหมายใหนักเรียนฟง บางคนบังคับ

ใหนักเรียนทองจําบทรอยกรองจากหนังสือ โดยท่ีนักเรียนไมเขาใจ
หรือไมซาบซ้ึงในขอความนั้นเลย และครูบางคนก็เครงครัดใหเขียน
ตามฉันทลักษณ จนทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย ไมสนใจ 
ไมอยากเขียน เพราะไมอยากเรียน จนกระท่ังมีเจตคติไมดีตอวิชา
ภาษาไทย  จึงทําใหเห็นวา การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเปน
เร่ืองสําคัญจะเห็นวาการแตงคําประพันธหรือการเขียนบทรอยกรอง
เปนงานเขียนท่ีมีความสําคัญและเปนประโยชน แตเปนงานเขียน 
ท่ียากและซับซอนมากกวางานเขียนประเภทอ่ืน ๆ เพราะตองมี
ลักษณะบังคับทางฉันทลักษณ และตองใชความสามารถในการเขียน
ถายทอดความรูสึกนึกคิดจินตนาการ และอารมณท่ีเปนนามธรรม  
ใหเห็นเดนชัดเปนรูปธรรม และสามารถสื่อสารใหผูอานไดรับรูตรง
ตามเจตนารมณของผูแตงดวย ดังท่ี ถวัลย มาศจรัส [4] กลาวไววา 
รอยกรองมีลักษณะเดนมากมาย เชน สรางภาพไดตามจินตนาการ
ดวยถอยคําเพียงไมกี่คํามีเสียงและจังหวะไพเราะ ดุจดนตรี ใหความ
นึกคิดท่ีลึกซ้ึงกอใหเกิดความสะเทือนใจ ชวยใหจําเรื่องราวไดงายขึ้น  
 จากแนวคิดเหลานี้แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนการ
แตงคําประพันธยังมีความสําคัญ แตการจัดการเรียนการสอนเขียน
รอยกรองไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ทําใหครูผูสอนตอง
พัฒนาการสอน โดยคิดคนวิธีสอนและหาสื่อการเรียนการสอนท่ี
นาสนใจและทันสมัยในรูปแบบตาง ๆ เขามาใช  ดังนั้น ผูวิจัยจึงได
แสวงหาแนวคิด เทคนิค วิธีการ รูปแบบการสอน มาชวยในการจัด
กระบวนการเรียนรูของผูเรียนเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความรูสึก
อยากเรียนและสนุกกับการเรียนจนเกิดเปนความชอบในการเขียน
เชิงสรางสรรค 
 จากการศึกษาคนควาพบวามีรูปแบการเรียนการสอนท่ีมีจุดเดน
ท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางคือรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) หรือ
รูปแบบประสาน 5 แนวคิดได พัฒนาขึ้น โดย ทิศนา แขมณี 
รองศาสตราจารยประจําคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงไดพัฒนารูปแบบขึ้น ซ่ึงแนวคิดดังกลาว คือ แนวคิดการสราง
ความรู แนวคิดกระบวนการกลุมและการเรียนแบบรวมมือ แนวคิด
เกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรู แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู และแนวคิดเกี่ยวกับการถายโอนความรู เม่ือนําแนวคิด
ดังกลาวมาจัดการเรียนการสอนพบวา สามารถพัฒนาผูเรียนไดครบ
ทุกดาน ไมวาจะเปน ดานรางกาย อารมณ สติปญญาและสังคม 
โดยหลักการของโมเดลซิปปา ไดยึดหลักการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ในตัวหลักคือการชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนรู  ชวยใหผู เรียนมีบทบาทและมีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนรูใหมากท่ีสุด มีปฏิสัมพันธตอกันและไดเรียนรูจาก
กันและกัน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลความรู  ความคิดเห็นและ
ประสบการณ ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ รวมกับการผลิตผล
งานซ่ึงมีความคิดสรางสรรคท่ีหลากหลาย และสามารถนําความรูไป
ใชในชีวิตประจําวัน ใหนักเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเองตาม
แนวคดิ Constructivism [6] 
 จากเหตุผลท่ีกลาวมา ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูผูสอนภาษาไทยจึง
ได เลือกรูปแบบการสอน  แบบซิปปา (CIPPA Model) เพ่ือจัด
กิจกรรมการเรียนรูในการพัฒนาการแตงคําประพันธประเภทโคลง
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 เพราะการสอนรูปแบบซิปปาจะ
สงเสริมใหผูเรียนสรางสรรคความรูดวยตนเอง ผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรม เนนทักษะกระบวนการมีการตรวจสอบความรูและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทําใหผูเรียนเขาใจไมลืมงายและผูเรียนเกิด
ความรู สึ ก ชื่ น ชม  พึ งพ อ ใจต อ  การจั ดกิ จกรรมการเรียน รู 
โดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ทําใหผูเรียนกระตือรือรน 
สนุกสนานไม เกิดความเบื่ อหน ายตอการเรียน เรื่องการแต ง 
คําประพันธ ซ่ึงผูศึกษาคนควาคาดหวังวาการสอนโดยใชรูปแบบ 
ซิปปา จะเปนวิธีสอนท่ีสามารถสนองเจตนารมณของหลักสูตรในการ
สงเสริม ใหผูเรียนไดพัฒนาการแตงคําประพันธประเภทโคลง เพ่ือจะ
นําไปสูการสืบสานวัฒนธรรมการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป 

2.วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การแตง

คําประพันธประเภทโคลง โดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ท่ีมี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ 80/80  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแตงคํา
ประพันธประเภทโคลงของนักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา
(CIPPA Model) กอนเรียนและหลังเรียน  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 

3.ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร จํานวน 3 หอง มีนักเรียน 150 คน 

กลุมตัวอยาง 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2562 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร จํานวน 40 คน โดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random 
Sampling) 

ขอบเขตระยะเวลา 
ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง ดําเนินการทดลองภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2562 ใชเวลาทดลอง 12 คาบ คาบละ 50 นาที เปน
ระยะเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ ทดสอบกอนเรียน (pre – 
test) 1 คาบ ทดสอบหลังเรียน (post – test) 1 คาบ  

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ คือการจัดการเรียนรูการแตงคําประพันธ

ประเภทโคลงโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 
2. ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่องการ

แตงคําประพันธประเภทโคลง และความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 

4.นิยามศัพทเฉพาะ
1.การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา หมายถึง การ

จัดกิจกรรมการเรียนรูซ่ึงประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 ขั้นท่ี 1 ทบทวนความรูเดิม หมายถึง การดึงความรูเดิม

ของผูเรียนในเรื่องการแตงคําประพันธเพ่ือชวยใหผูเรียนมีความ
พรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของตน 
 1.2 ขั้นท่ี 2 การแสวงหาความรูใหม หมายถึง การแสวงหา
ขอมูลความรูในการแตคําประพันธประเภทโคลงของนักเรียนจาก
แหลงขอมูลหรือความรูตาง ๆ ซ่ึงครูอาจเตรียมมาใหผูเรียนหรือให
คําแนะนําเกี่ยวกับแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนไปแสวงหาก็ได 
 1.3 ขั้นท่ี 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และ
เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม ผูเรียนจะตองศึกษาและทําความ
เขาใจกับฉันทลักษณ โคลง โดยใชกระบวนการตาง ๆ ดวยตนเอง เชน ใช
กระบวนการคิดและกระบวนการกลุมในการอภิปรายและสรุปความเขาใจ 
เกี่ยวกับขอมูลนั้น ๆ จึงจําเปนตองอาศัยการเชื่อมโยงกับความรูเดิม 
 1.4 ขั้น ท่ี 4 การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม 
ผูเรียนจะอาศัยกลุมเปนเครื่องมือในการตรวจสอบความรูความเขาใจ
ในการแตงคําประพันธ ประเภทโคลง รวมท้ังขยายความรูความ
เขาใจของตนใหกวางขึ้นซ่ึงจะชวยใหผูเรียนไดแบงปนความรูความ
เขาใจของตนเองแกผูอ่ืน และไดรับประโยชนจากความรูความเขาใจ
ของผูอ่ืนไปพรอม ๆ กัน 
 1.5 ขั้นท่ี 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู ผูเรียนจะสรุป
ความรูเรื่อง การแตงคําประพันธประเภทโคลง 4 ใหเปนระเบียบเพ่ือ
ชวยใหผูเรียนจดจําสิ่งท่ีเรียนรูไดงาย 
 1.6 ขั้นท่ี 6 การปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน ชวยให
ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานการแตงคําประพันธประเภทโคลงให
ผูอ่ืนรับรู เปนการชวยใหผูเรียนไดตอกยํ้าหรือตรวจสอบความเขาใจ
ของตนและชวยสงเสริมใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค แตหากตอง
ปฏิบัติตามขอความรูท่ีได ขั้นนี้จะเปนขั้นใหผูเรียนไดฝกแตงโคลง 4  
 1.7 ขั้นท่ี 7 การประยุกตใชความรู โดยสงเสริมผูเรียนไดฝก
แตงคําประพันธประเภทโคลง โดยครูเปนผูกําหนดเรื่องหรือ
สถานการณตาง ๆ ฝกเขียนเปนรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมความชํานาญ
ความเขาใจความสามารถในการแกปญหาและความจําในเรื่องนั้น ๆ 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง
ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนในการดําเนินการสรางเครื่องมือ

การศึกษาตามลําดับดังตอไปนี้ 
1. แผนการจัดกิ จกรรมการเรียนรู  ผู ศึ กษาคนควาได

ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตาม

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  พ .ศ. 2551 เพ่ือใหทราบเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู 
และผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง [2] 

1.2  ศึกษาวิเคราะหเนื้อหา เรื่องการแตงคําประพันธ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
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 1.3  ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชรูปแบบซิปปาตามขั้นตอน [6]  
 1.4  เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองการแตงคํา
ประพันธ จํานวน 6 แผนการเรียน โดยทุกแผนการจัดกิจกรรมผูวิจัย
ใชขั้นตอนของรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 7 ขั้นตอน ไดแก  
 ขั้นท่ี 1 ขั้นทบทวนความรูเดิม  
 ขั้นท่ี 2 ขั้นแสวงหาความรูใหม  
 ขั้นท่ี 3 ขั้นศึกษาทําความเขาใจความรูใหม  
 ขั้นท่ี 4 ขั้นแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม  
 ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู 
 ขั้นท่ี 6 ข้ันแสดงผลงาน 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นประยุกตใชความรู 
ใชเวลาทดลอง 12 คาบ คาบละ 50 นาที เปนระยะเวลา 6 สัปดาห 
สัปดาหละ 2 คาบเรียน โดยมีรายละเอียดเนื้อหาในแตละแผนการ
เรียน ดังนี้ 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ระยะเวลา 2 คาบเรียน  
 คาบเรียนท่ี 1 ชี้แจงเนื้อหาและการใชรูปแบบซิปปาในการ
เรียนเร่ืองการแตงคําประพันธ หลังจากนั้นจัดทดสอบกอนเรียน เก็บ
เปนคะแนนกอนเรียน 
 คาบเรียนท่ี 2 จัดการเรียนเร่ืองคําคลองจอง ใชข้ันตอน
ตามรูปแบบซิปปา 7 ขั้นตอน 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ระยะเวลา 2 คาบเรียน  
 คาบเรียนท่ี 3-4 จัดการเรียนเรื่องคําเปน คําตาย ใช
ขั้นตอนตามรูปแบบซิปปา 7 ขั้นตอน 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ระยะเวลา 2 คาบเรียน  
 คาบเรียนท่ี 5-6 เรื่อง คําเอก คําโท คําเอกโทษ คําโทโทษ 
ใชขั้นตอนตามรูปแบบซิปปา 7 ขั้นตอน 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ระยะเวลา 2 คาบเรียน  
 คาบเรียนท่ี 7-8 เรื่องฉันทลักษณโคลงสี่สุภาพ ใชขั้นตอน
ตามรูปแบบซิปปา 7 ขั้นตอน 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ระยะเวลา 2 คาบเรียน  
 คาบเรียนท่ี 9-10 เรื่องแตงโคลงสี่สุภาพ ใชขั้นตอนตาม
รูปแบบซิปปา 7 ขั้นตอน 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 ระยะเวลา 2 คาบเรียน  
 คาบเรียนท่ี 11 ทบทวนความรูและสรุปการใชข้ันตอนตาม
รูปแบบซิปปา 7 ขั้นตอน ในการแตงคําประพันธ  
 คาบเรียนท่ี 12 ทดสอบหลังเรียน  
 1.5  นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเขียนเสร็จแลวพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองกอนนําเสนอผูเชี่ยวชาญ 
 1.6  นําแผนเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานประกอบดวย
ผู เชี่ยวชาญดานเนื้อหาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู และ
ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลหรือวิจัย เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ
รูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ความสัมพันธระหวาง
จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม สื่อและแหลงเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลรวมท้ังเกณฑในการวัดและประเมินผล  

 1.7  ผลการประเมินคุณภาพเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.5 ผูวิจัยไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน 
 1.8  จัดพิมพแผนการจัดการเรียนรูท่ีสมบูรณและเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญชุดเดิมเพ่ือทําการประเมินความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู ตามเกณฑการประเมินคุณภาพเครื่องมือ ซ่ึงไดรับ
อนุญาตจากผูเชี่ยวชาญใหนําไปใชจัดการเรียนรูได  
 1.9  นําแผนการจัดการเรียนรู ท่ีสรางขึ้นไปทดลองใช 
(Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 และ 5/3 ปการศึกษา 
2562 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร จํานวน 110 คน ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางและมีคุณสมบัติใกลเคียง
กับกลุมทดลอง เพ่ือดูความเหมาะสมของการใชภาษา เวลาและเนื้อหา 
 1.10 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีทดลองใชแลวมาปรับปรุง
แกไขแลวไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
5/2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรี
มหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน 40 คน  
 2.การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียน เรื่อง การแตงคําประพันธสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 2.1  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาวิชาภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เนื้อหา และแบบเรียน
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเปน
แนวทางในการสรางแบบทดสอบ 
 2.2  ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับแบบทดสอบและเทคนิค
การวิเคราะหขอสอบจากหนังสือหลักการวัดและประเมินผล
การศึกษา [8] หนังสือเทคนิคการสรางและออกขอสอบความถนัด
ทางการเรียน [9] เพ่ือสรางแบบทดสอบปรนัยจํานวน 60 ขอ 
 2.3  นําแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจํานวน 60 ขอ เปน
ปรนัย 4 ตัวเลือก นําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพ่ือหาความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหาโดยคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของ
แบบทดสอบ เลือกขอสอบท่ีมีคาความเท่ียงตรงมากกวาหรือเทากับ 
0.5 ไว ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 0.66-1.00 ไว 30 ขอ 
 2.4  นําแบบทดสอบ ท่ี ได รับการแก ไขปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 5/1 และ 5/3 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรี
มหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวน 
110 คน เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 2.5  นําแบบทดสอบมาวิเคราะหความยากงาย (p) คา
อํานาจจําแนก (r) ในแตละขอคัดเลือกขอสอบท่ีมีระดับความยาก
งายระหวาง .20 ถึง .80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไป 
 2.6  นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไวจํานวน 30 ขอ ไป
ทดสอบอีกคร้ังกับหอง 5/1 และ 5/3 เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใชสูตร KR – 20 ของคูเดอร ริชารดสัน [7] 
ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.776  
  3. การสรางแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการ
เรียนรู ซิปปา (CIPPA Model) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
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นักเรียนตอการจัดการเรียนรู ซิปปา (CIPPA Model) ดําเนินการสราง
ตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.1  ศึกษาวิธีการสรางการสรางแบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนตอการเรียนรู ซิปปา (CIPPA Model) จากหนังสือวิธีวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร [10] 
 3.2  สรางขอความท่ีแสดงลักษณะของความพึงพอใจของ
นักเรียนตอการเรียนรู โมเดล ซิปปา (CIPPA Model) สวนประเมินคา 
5 ระดับ 
 3.3  นําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการ
เรียนรู โมเดลซิปปา (CIPPA Model) ท่ีสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน พิจารณาความสอดคลองของขอคําถามกับนิยาม
ศัพท และสํานวนภาษาแลวเลือกขอคําถามท่ีมีคําดรรชนีความ
สอดคลอง ตั้งแต 0.5 ขึ้นไปไวจํานวน 20 ขอ 
 3.4  นําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการ
เรียนรู โมเดลซิปปา (CIPPA Model) ท่ีผานการตรวจและปรับปรุง
แกไขแลวไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 ปการศึกษา 2562
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

6. การวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการเก็บรวบรวม มาวิเคราะหขอมูล ดังนี้
  

 1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชสูตร E1/E2 [7] 
 2. วิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช t-test (Dependent - 
Samples) 
 3. วิ เคราะหหาค า เฉลี่ ยและค าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของ
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

7. ผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพ E1/E2 ของแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการ
แตงคําประพันธ โดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ตามเกณฑ 
80/80 มีประสิทธิภาพเทากับ 89.05/82.58 แสดงดังตารางท่ี 1 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแตงคําประพันธประเภท
โคลงของนักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 
กอนเรียนและหลังเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
แสดงดังตารางท่ี 2 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรู เรื่องการแตง
คําประพันธประเภทโคลงโดยใชรูปแบบ ซิปปา (CIPPA Model) 
พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 แปลผลในระดับมากท่ีสุด ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการแตงคําประพันธ ประเภทโคลงโดยใชรูปแบบ ซิปปา (CIPPA 
Model) 

 

รายการ 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ไดรวม 

คะแนนเฉลี่ย 
(X ) 

คะแนน 
ประสิทธิภาพ(รอยละ) 

1. คะแนนระหวางการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทโคลงโดยใชรูปแบบ
โมเดล ซิปปา ( E1) 

40 2,000 1,781 44.52 89.05 

2. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (E2) 40 1,200 991 24.78 82.58 
                                                                                 E1/E2 = 89.05/82.58                        

 

ตารางที่ 2  ผลวิเคราะหการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแตงคําประพันธประเภทโคลงของนักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชรูปแบบ 
ซิปปา (CIPPA Model) กอนเรียนและหลังเรียน 

 

การทดสอบ N X  S.D. t sig 

กอนเรียน 40 18.28 1.339 38.703* 0.000 
หลังเรียน 40 25.88 1.074   

*   มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการแตง  คําประพันธประเภทโคลงโดยใชรูปแบบซิปปา
(CIPPA Model) 

 

ขอที ่ ขอความ คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1 แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ CIPPA Model ทําใหฉันมีความเขาใจเรื่อง การแตงคําประพันธ

ประเภทโคลงมากขึ้น 
4.28 0.77 มาก 

2 ขั้นตอนตามรูปแบบ CIPPA Model เขาใจงาย 4.53 0.82 มากท่ีสุด 
3 เนื้อหาท่ีเรียนมีความยากงายเหมาะสมกับฉัน 4.50 0.81 มากท่ีสุด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการแตง  คําประพันธประเภทโคลงโดยใชรูปแบบซิปปา
(CIPPA Model) (ตอ) 

ขอที ่ ขอความ คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
4 เนื้อหามีความนาสนใจ 4.40 0.79 มาก 
5 การเรียนรูโดยใชรูปแบบ CIPPA Model ทําใหฉันมีความรูความเขาใจการแตงคําประพันธประเภทโคลง 4.35 0.78 มาก 
7 ฉันชอบและสนุกในการทากิจกรรมตามขั้นตอน CIPPA Model 4.55 0.82 มากท่ีสุด 
8 การทําแผนการจดัการเรียนรูตามรูปแบบ CIPPA Model ทําใหฉันและเพ่ือนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง 4.58 0.82 มากท่ีสุด 
9 การทํางานตามกิจกรรมทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ 4.60 0.83 มากท่ีสุด 
10 ฉันสามารถศึกษาดวยตนเองไดตามรูปแบบ CIPPA Model 4.60 0.83 มากท่ีสุด 
11 ฉันทํากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ CIPPA Model ไดทันเวลาเสมอ 4.65 0.84 มากท่ีสุด 
12 ฉันมีความสุขและพอใจท่ีไดเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ CIPPA Model 4.40 0.79 มาก 
13 แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ CIPPA Model ทําใหฉันมีทักษะการแตงคําประพันธประเภทโคลงมากขึ้น 4.50 0.81 มากท่ีสุด 
14 ฉันสามารถแนะนาวิธีการแตงคําประพันธใหคนอ่ืนเขาใจได 4.63 0.84 มากท่ีสุด 
15 ฉันชอบเรียนโดยการใชแผนการจดัการเรียนรูตามรูปแบบ CIPPA Model มาก 4.48 0.81 มาก 
16 แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ CIPPA Model ทําใหฉันรักการแตงคําประพันธประเภทโคลงมากขึ้น 4.33 0.79 มาก 
17 ฉันพอใจเม่ือไดทํากิจกรรมรวมกันกับเพ่ือน ๆ 4.45 0.81 มาก 
18 เนื้อหาในการแตงคําประพันธประเภทโคลงตามรูปแบบ CIPPA Model กระตุนใหฉันคิดและ

แสดงออกอยูเสมอ 
4.65 0.84 มากท่ีสุด 

19 กิจกรรมการเรียนรูทาใหฉันมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือน ๆ 4.60 0.83 มากท่ีสุด 
20 ฉันพอใจกับผลงานการแตงคําประพันธของฉัน 4.63 0.84 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.51 0.81 มากที่สุด 
 

8. สรปุผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 การวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทโคลง โดยใชรูปแบบ 
ซิปปา (CIPPA Model) ปรากฏผล ดังนี้ 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ 
ประเภทโคลงโดยใชรูปแบบ ซิปปา (CIPPA Model) มีประสิทธิภาพ 
E1/E2 ตามเกณฑ 80/80 เทากับ 89.05/82.58  
 2 . นั ก เรียน ท่ี เรี ยนด วยแผนการจัดกิ จกรรมการเรียนรู  
เรื่อง การแตงคําประพันธประเภทโคลงของนักเรียนท่ีเรียนรูโดยใช
รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง
การแตงคําประพันธประเภทโคลงโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA 
Model) โดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.51 อยูในระดับมากท่ีสุด 
 
อภิปราย 
 การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เปนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางมีจุดเนนอยูท่ีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
ท้ังทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม กิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีใหผูเรียนมีสวนรวม หมายถึง กิจกรรมท่ีผูสอนใหผูเรียนทํา
เพ่ือไปสูการเรียนรูตามจุดประสงคท่ีตั้งไว และเปนกิจกรรมท่ีชวยให
ผูเรียนมีสวนรวมท้ังทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม 

จนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูกิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนมีสวนรวม
ทางดานรางกาย เปนกิจกรรมท่ีใหผูเรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกาย
เพ่ือใหประสาทการรับรูของผูเรียนตื่นตัว พรอมท่ีจะรับขอมูลและการ
เรียนรูตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น [6] ผูวิจัยคนควาจึงไดพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทโคลงโดยใช
รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) มีประเด็นท่ีคนพบท่ีควรนํ ามา
อภิปราย ดังนี้ 
 1.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ 
ประเภทโคลงโดยใชรูปแบบ ซิปปา (CIPPA Model) มีประสิทธิภาพ 
เท ากั บ  89.05/82.58 หมายความว า นั กเรี ยนได คะแนนเฉลี่ ย 
จากการเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 6 แผน  
คิดเปนรอยละ 89.05 และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 82.58 แสดงวา แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทโคลงโดยใช
รูปแบบ ซิปปา (CIPPA Model) ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดไว ซ่ึงนาจะเกิดจากCIPPA Model นอกจาก
จะเปนรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
นั้น ท้ังทางรางกาย สติปญญา สังคมและอารมณการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวม และไดทํากิจกรรมท่ีนักเรียน
ชอบ กิจกรรมท่ีผูสอนจัดใหเปนกิจกรรมท่ีนําไปสูการเรียนรูตาม
จุดประสงคท่ีตั้งไว และเปนกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียนมีสวนรวมท้ัง
ทางดานรางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ จนเกิดการเรียนรูไดดี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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ซ่ึงการไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู แลกเปลี่ยนขอมูลและ
ประสบการณแกกันและกัน การเชื่อมโยงเปนข้ันตอนสงผลใหนักเรียนมี
บทบาทและมีกระบวนการเรียนรูท่ีดี มีปฏิสัมพันธตอกันและไดเรียนรู
จากเพ่ือน ๆ มีการแลกเปลี่ยนขอมูลความรู  ชวยกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น  ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ จนสามารถการผลิตผล
งานซ่ึงมีความคิดสรางสรรคท่ีหลากหลายและ ใหนักเรียนเปนผูสราง
องคความรูดวยตนเองตามแนวคิด Constructivism  เปนตน ซ่ึ ง 
สอดคลองกับ รัสรินทร แพรงสุวรรณ [11] ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยใชรูปแบบการสอน
ซิปปาโมเดล (CIPPA Model) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
ผลการวิจัยพบวา 1.แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองทักษะการสื่อสาร กลุม
สาระการเรียนรูภาไทย โดยใชรูปแบบการสอนซิปปาโมเดล สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  5 มีประสิทธิภาพ 87.50/ 87.05 2.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน เรื่องทักษะการสื่อสาร 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยใชรูปแบบการสอนซิปปาโมเดล 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3.ดัชนีประสิทธิผลของการเรียน เรื่อง
ทักษะการสื่อสาร กลุมสาระกาเรียนรูภาษาไทยโดยใชรูปแบบ การสอน
ซิปปาโมเดล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 เทากับ 0.6746 คิด
เปนรอยละ 67.46 4.ความพึงพอใจตอการเรียน เร่ืองทักษะการสื่อสาร 
กลุมสาระการเรียนรูภาไทย โดยใชรูปแบบการ สอนซิปปาโมเดล 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 อยูในระดับมาก นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับผลการวิจัยของวรวิทย  สินธุรหัส [12] ท่ีทําวิจัยเรื่อง
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลายไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกปท่ีท่ี 5 และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีม่ีตอวิธี
สอนแบบซิปปา ผลวิจัยพบวา 1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาป ท่ี  5 เรื่องลายไทยของ นักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปท่ี 5 หลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.5 2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบซิปปา
ในดาน C คือ ผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง I คือ การปฏิสัมพันธกับ
ผูอ่ืน P คือ ผูเรียนมีโอกาสไดเคลื่อนไหวรางกาย P คือ ผูเรียนได เรียนรู
ดวยการแสวงหาความรูดวยตนเอง จากเร่ืองลายไทยในระดับมากท่ีสุด 
 2.นักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง  
การแตงคําประพันธประเภทโคลงของนักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชรูปแบบ 
ซิปปา (CIPPA Model) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก   
  1) เปนกิจกรรมการเรียนรู ท่ีชวยใหนักเรียนไดมีสวนรวม
ทางดานรางกาย (Physical Participation) คือ เปนกิจกรรมท่ีชวย
ใหนักเรียนไดมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกาย สังเกตไดจากพฤติกรรม
รับรูของนักเรียนต่ืนตัวพรอมท่ีจะรับขอมูลและการเรียนรูตาง ๆ ไดดี
ย่ิงขึ้น ดังนั้น การจัดกิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งเปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับ
ความสนใจของผูเรียน 

2) เปนกิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญา  
(Intellectual Participation) คือ เปนกิจกรรมท่ีชวยใหผู เรียนเกิด
ความเคลื่อนไหวทางสติปญญา ซ่ึงกิจกรรมท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้น 

เปนกิจกรรมท่ีกระตุนความคิด หรือทาทายความคิดของผู เรียน 
 ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดความจดจอในการคิด สนุกท่ีจะคิด ดังนั้น 
กิจกรรมจะมีลักษณะดังกลาวได ก็จะตองมีเรื่องใหผู เรียนไดรูจัก
กระบวนการคิด ชวยใหผูเรียนกระตุนใชความคิดและลงมือทํางานตาม
แผนท่ีเขียนไว 

3) เปนกิจกรรมท่ีชวยใหผู เรียนมีสวนรวมทางสังคม 
(Social Participation) คื อ  เป น กิ จ ก ร รม ท่ี ช ว ย ให ผู เรี ย น มี
ปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว การเปด
โอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับผู อ่ืน ทําใหเกิดการเรียนรูทาง
สังคม สังเกตไดจาการทํางานรวมกันในกลุมและการสงเสริม
ชวยเหลือกันเม่ือเพ่ือนยังทํางานไมเรียบรอยก็จะเขาไปชวยจนสําเร็จ 

4) เปนกิจกรรมท่ีชวยใหผู เรียนมีสวนรวมทางอารมณ 
(Emotional Participation) คือ กิจกรรมท่ีสงผลตออารมณความรูสึก
ของนักเรียน ซ่ึงจะชวยใหการเรียนรูนั้นเกิดความหมายตอตนเอง และ
ผูอ่ืน สังเกตไดจากความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนรวมกลุมหรือเม่ือคนอ่ืนท่ี
อยูในหองท่ียังทํางานไมสําเร็จ นักเรียนจะถามเพ่ือนรวมกลุมซ่ึงการ
ทํางานรวมกันทําใหเกิดความเห็นใจและเอ้ืออาทร ตอเพ่ือนมากขึ้น สิ่ง
เหลานี้จะเปนประสบการณใหนักเรียนไดเรียนรูโดยตรง 

จากผลการวิจัยขางตนสอดคลองกับงานวิจัยของสุมาลี  คํา
สวาง [13] ไดทําวิจัยเร่ือง การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปารวมกับ
รูปแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอวเพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภู มิศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  2 ผลวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
2 ท่ีเรียนดวยรูปแบบการสอนรูปแบบซิปปารวมกับรูปแบบรวมมือ
เทคนิคจิ๊กซอว หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยยะทางสถิติท่ีระดับ 
.0 5  แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ ผ ล ก า ร วิ จั ย ข อ ง ชุ ติ ม า  
ชอวงศ [14] ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนท่ีเรียนโดยกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา เรื่อง ลอยกระทง 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ผลการศึกษา
คนควาพบวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะหหลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากกอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติท่ีระดับ .01           นอกจากนั้นยัง
สอดคลองกับการศึกษาของ ปทมา เล็กยินดีและมนัสนันท น้ําสมบูรณ 
[15] ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการ
แปลความ และทักษะการตีความ เรื่อง สิ่งแวดลอมในภูมิภาค ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ดวยรูปแบบซิปปาผลการวิจัย พบวา 1. 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมในภูมิภาค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 หลัง เรียนดวยรูปแบบซิปปาสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ .05 2. ทักษะการแปลความ เร่ือง 
สิ่งแวดลอมในภูมิภาค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 หลังเรียน 
ดวยรูปแบบซิปปาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 3. ทักษะการตีความ เร่ือง สิ่งแวดลอมในภูมิภาค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 หลังเรียนดวย รูปแบบซิปปาสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาโดยภาพ 
รวมอยูในระดับมาก (X = 2.67, S.D. = 1.56) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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 3.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 ท่ีมีตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการแตงคําประพันธ ประเภทโคลงโดย
ใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) โดยรวมอยูท่ี 4.51 หมายความวา 
นักเรียนมี เจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา นาจะ
เกิดจาก  และมีความสนุกสนานในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามท่ีตนเอง
กําหนดและสนใจ และนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูท้ัง
ทางดานกาย สติปญญา และสังคม และทางดานอารมณดวยรูปแบบ
กิจกรรม มีความเปนอิสระไมเครงเครียด โดยมีครูคอยใหคําแนะนํา
ดูแล อยางใกลชิด ใหการเสริมแรง ทําใหบรรยากาศการจัดกิจกรรม
การเรียนรูนั้น ผูสอนกับนักเรียน มีปฏิสัมพันธ ท่ีดีตอกันมีการ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซ่ึงกันและกันนักเรียนมีความกระตือรือรน 
และสนุกสนานกับการเรียน ซ่ึงไดท้ังความรูและประสบการณการ
เรียนรูสงผลใหนักเรียนกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก ทําใหนักเรียนมี
ความม่ันใจในการแตงคําประพันธประเภทโคลงได ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ ปทิตตา ไชยทิพย กับสถาพร ขันโต [16] ไดทําการวิจัยเชิง
ทดลองเรื่องการศึกษาความสามารถดานการเขียน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชรูปแบบการสอน
แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ผลวิจัยพบวา 1. นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถดานการเขียนหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
รูปแบบการสอนแบบซิปปา ผลปรากฏวาจํานวนรอยละ 98.27 มี
คะแนนความสามารถดานการเขียน เฉลี่ยรอยละ 88.27 ซ่ึงผานเกณฑ
75/75 ตามท่ีกําหนดไว 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง การเขียน โดยใชรูปแบบ การสอนแบบ
ซิปปา โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X  = 4.30)  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา คือ นักเรียนตองลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเองครูควรหาแหลงเรียนรูท่ีนาสนใจและเหมาะสมกับ
ผูเรียน และการจัดกลุมควรแบงตามผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนโดยให
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงอยูกับนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตํ่าเพ่ือใหชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 2.  ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบซิปปา ในเนื้อหาสาระระดับอ่ืน ๆ  
 2.2 ควรมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ไป
ทดลองใชเพ่ือศึกษาความกาวหนาและเจตคติทางการเรียนรูของนักเรียน 
 2.3 ควรมีการศึกษาความคงทนในการเรียนรูระหวาง
วิธีการสอนแบบซิปปากับวิธีการจัดการเรียนรูแบบการเรียนแบบอ่ืน  
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การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบจําลองโตต้อบเสมือนจริง 
สำหรับการสอนพื้นฐานไฟฟ้ากระแสตรง 

Learning Development by using PhET Interactive Simulation Model for Basic 
Direct Current Teaching 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ พัฒนาการเรียนรู้และตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาที่มีการใช้สื่อจําลองโต้ตอบเสมือนจริงเรื่อง 
คุณสมบัติวงจรอนุกรม ขนาน และผสม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 85 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการทดลองวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยคือ สื่อจําลองโต้ตอบเสมือนจริง บทความวิจัยนี้มุ่งเน้นสํารวจความ เขา้ใจท่ีมีต่อการสอนวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง เรื่อง คุณสมบัติวงจรอนุกรม ขนาน และผสม ดว้ยการใช้แบบจําลองโต้ตอบเสมือนจริง ผลจากการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นวา่ นักศึกษา
ที่เรียนโดยใช้แบบจําลองโต้ตอบเสมือนจริงเรื่อง คุณสมบัติวงจรอนุกรม ขนาน และผสม ให้ผลตอบรับในเชิงบวกกับการสร้างวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงว่าเป็นไปตามคุณสมบัติ สามารถแสดงผลให้นักศึกษาเห็นถึงทิศทางการไหลของกระแสและเห็นค่าที่แรงดันไฟฟ้าเสมือนจริง ทำให้
นักศึกษาเข้าใจในคุณสมบัติ วงจรอนุกรม ขนาน และผสมได้ดีขึ้น เป็นสื่อการสอนท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในช่วงสถาณการณ์ COVID 19 ได้เป็น
อย่างดี และจากการตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาจากการทำใบงานทดลองและการสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์จากการตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจสำหรับแบบจําลองโต้ตอบเสมือนจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลอย่างชัดเจนว่าการใช้แบบจําลองโต้ตอบเสมือน จริงสามารถส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนกัศึกษาในเรื่อง คุณสมบัติวงจรอนุกรม ขนาน และผสม นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้ แบบจําลองโต้ตอบเสมือนจริงในการ
เรียนการสอน โดยระบุว่า ช่วยให้นักศึกษาสามารถสร้างมโนมติทางวงจรไฟฟ้า ตลอดจนสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่ประยุกต์ได้ 
คำสำคัญ: แบบจําลองโต้ตอบเสมือนจริง, วงจรไฟฟ้ากระแสตรง, การทดลองวศิวกรรมไฟฟ้า  
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Abstract 
The objectives of this research are Developing learning skills and checking students' understanding by using 

interactive simulation media about Series electrical circuit, parallel electrical circuit and series-parallel electrical circuit. 
The target of this research is the 85 students from 2nd year students in electrical engineering major, department of 
Electrical Technology Education: Faculty of Industrial Education and Technology. Who was enroll in Electrical 
Engineering Experiment Course 1, the 1st Semester, Academic Year 2021. The instrument in the research. Interactive 
Virtual Reality. This research focuses on exploring the understand the teaching of DC circuits on the properties of series, 
parallel and series-parallel circuits by using virtual interactive models. The results of this study show that students who 
study by using a virtual interactive model about Series, parallel, and series-parallel circuit properties are gives the 
positive feedback on the construction of DC circuits and show the result to the students of the current flow and the 
value of virtual voltage and make the students more understand the properties of series, parallel and series-parallel 
circuits. The teaching materials that can be applied in situations COVID 19 as well and from examining the 
understanding of students through worksheets and interviews by analyzing the responses from the satisfaction 
assessment form for the virtual interactive model. The result is clearly affects of using virtual interactive models and 
actually promote the learning of students on the subject Series, parallel and series-parallel circuit properties. Most of 
the students agreed with the interactive virtual model in class, stating that it allows students to create concepts in 
electrical circuits, it can be seen clearly and able to apply them in applied courses. 
Keywords: Virtual interactive model, DC circuit, Electrical Engineering Experiment 
 

1. บทนำ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีอิทธิพลใน
ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการ
การศึกษา คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการบริหาร การจัดการ และการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ โดยสื่อคอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ [1] และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชา
ฟิสิกส์ ซึ่ง เป็นวิชาที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ การนําคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการ
สอน ช่วย ให้ผู้ เรียนมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และใน
สถานการณ์ปัจจุบันอีกอย่างก็คือการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ส่งผลให้ในหลายภาคส่วนเกิดผล
กระทบ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว เทคโนโลยี และ
การศึกษา นอกจากนี้ยังส่งผลให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ตามปกติ ดังนั้นสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีผู้เรียนอยู่
รวมกันจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะมีการแพร่ระบาด 
การป้องกันการแพร่ระบาดอย่าง หนึ่ งคือมาตรการการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงทำให้เป็นแรงผลักดัน
ให้มีการนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบการสอนผ่านออนไลน์อย่าง

ทั่วถึงในทุกสถาบันและสาขาวิชาชีพ เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนและผู้สอน
สามารถเรียนรู้ได้จากบ้านพักของตัวเอง บุญทิพย์ สิริธรังศรี [2] อีก
ทั้ง ธานี สุขโชโตและคณะ [3] ได้ศึกษากระบวนการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้
ในทุก ๆ ที่และการเรียนรู้ยังคงต้องดำเนินต่อไปแม้ว่าผู้เรียนไม่
สามารถไปสถานศึกษาได้ตามปกติ การดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนโดยมีการสนับสนุน ส่งเสริม 
พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจนสามารถจัดการเรียนการสอนได้
หลากหลายรูปแบบผ่านการนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ โดยในต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
โคโรลาโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดทำโครงการ The Physics 
Education Technology (PhET) ซึ่ งเป็นโครงการที่นักฟิสิกส์
ร่วมมือกับนักพัฒนาระบบ ได้สร้างและพัฒนาสื่อจําลองโต้ตอบ
เส มื อ น จ ริ ง  ขึ้ น  ซึ่ ง ส า ม า ร ถ  ใ ช้ ง า น ไ ด้ บ น เว็ บ ไ ซ ต์  
www.//phet.colorado.edu/en/simulations/category/physi
cs โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สื่อจําลอง โต้ตอบเสมือนจริงที่สร้างขึ้นมี
ทั้งหมด 50 สื่อจําลอง โดยได้มีงานวิจัยและการสอนมารองรับ
ฉะนั้นสถานศึกษาจึงเกิดการปรับตัวและมีการจัดการเรียนการสอน
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แบบออนไลน์ให่ เท่าทันต่างประเทศ ผู้พัฒนาระบบทางด้าน
สารสนเทศได้เร่งพัฒนาเครื่องมือท่ีช่วยในการจัดการศึกษาและการ
ประชุมทางไกล จึงเกิดเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน
และการประชุมทางไกลขึ้นมากมาย เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ เช่น Zoom, Google Hangouts, Skype, Line, 
Facetime, Facebook, Messenger, Microsoft Teams, True 
Visual World, Google Meet, Vroom, WebX เป็นต้น กาญจนา 
บุญภักดิ์ [4] ซึ่งการสร้างสื่อจําลองโต้ตอบเสมือนจริง ก็เป็นสื่อหนึ่ง
ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
และได้รับการยอมรับให้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสอนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการใช้สื่อจําลองโต้ตอบเสมือนจริง 
จึงมีความเหมาะสมเพราะสามารถสาธิตในห้องเรียนได้ผ่าน
คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน ผู้เรียน มองเห็นภาพการเคลื่อนที่เกิดขึ้น
ได้อย่างชัดเจนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพา สามารถ
หยุดการเคลื่อนที่ได้ ช่ัวคราว เพื่อบันทึกข้อมูลการเคลื่อนที่ที่
สามารถแสดงผลได้ในทันทีโดยไม่ต้องใช้กล้องถ่ายรูปหรือโปรแกรม
ในการคํานวณ และสามารถทำการเปรียบเทียบได้ในหลายๆ 
เง่ือนไข นอกจากนี้แล้วยังสามารถปรับค่าพารามิเตอร์ได้ ซึ่งการ
สาธิตจริง ไม่สามารถทำได้ สื่อจําลองโต้ตอบเสมือนจริงสามารถ
แสดงผลให้เห็นได้ 
       จ าก ก ารที่ ผู้ วิ จั ย เป็ น ผู้ ส อน ใน ราย วิ ช าก ารท ด ล อ ง
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 เรื่อง กลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ในการวิจัยได้แก่  
นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 85 คน 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการทดลองวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากสถานการณ์ปัจจุบันของโรคระบาด ทำ
ให้การเรียนในห้องเรียนมีปัญหาในการใช้สื่อสาธิตจากการปฏิบัติ
จริง ดังนั้นเพือ่แก้ปัญหาจากข้อจํากัดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงนําสื่อจําลอง
โต้ตอบเสมือนจริงซึ่งสามารถ มาพัฒนาเป็นสื่อการสอนเรื่อง 
คุณสมบัติวงจรอนุกรม ขนาน และผสม และทำการวิเคราะห์ความ
เข้าใจของผู้เรียนจากคําตอบในใบงานทดลอง และสอบถามความ
พึ่งพอใจของผู้เรียน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
โดยการใช้เป็นสื่อประกอบการทดลอง ซึ่งสามารถทำให้ผู้เรียน
ออกแบบหรือสร้างรูปแบบการทดลองได้ด้วยตัวเอง สามารถ 
ทดลองได้หลายๆ ครั้งโดยไม่สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์  และไม่
ก่อให้เกิดอันตรายจากการทดลองเหมือนการทดลองจริง และสื่อ 
จําลองโต้ตอบเสมือนจริงของ PhET ยังมีความคล้ายคลึงกับสื่อของ
จริงที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า สื่อ

จําลองโต้ตอบเสมือนจริงของ PhET เช่น สื่อเรื่อง วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง (Circuit Construction Kit; CCK) สามารถใช้ ทดแทน
การทดลองด้วยอุปกรณ์ของจริงได้ และทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
ได้โดยไม่แตกต่างจากการทดลองด้วยอุปกรณ์จริง [5] ด้วย ความ
เหมาะสมของแบบจำลองโต้ตอบเสมือนจริง จึงทำให้เป็นสื่อที่มี
ความสนใจและเหมาะกับ การเรียนการสอนในยุคศตวรรษที ่21 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
    1.เพื่อศึกษาผลของการใช้แบบจําลอง โต้ตอบเสมือนจริงที่มีผล
ต่อความเข้าใจของผู้เรียนเรื่องคุณสมบัติวงจรอนุกรม ขนาน และ
ผสม 
    2.เพื่อสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้แบบจําลองโต้ตอบเสมือน
จริงในการจัดการเรียนการสอนและวัดผลสัมฤทธิข์องผู้เรียนต่อการ
ใช้แบบจําลองโต้ตอบเสมือนจริงในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
คุณสมบัติวงจรอนุกรม ขนาน และผสม 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
          กลุ่ม เป้ าหมาย ได้แก่  นักศึกษาช้ันปีที่  2 สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้ า ภาควิชาครุศาสตร์ ไฟฟ้ า คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 85 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการทดลองวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 
     3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การใช้แบบจำลองโต้ตอบเสมือน
จริงเรื่อง คุณสมบัติวงจรอนุกรม ขนาน และผสม มีดังนี ้
  1.แบบจำลองโต้ตอบเสมือนจริงเรื่อง คุณสมบัติวงจร
อนุกรม ขนาน และผสม 
  2.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้
แบบจำลองโต้ตอบเสมือนจริงเรื่อง คุณสมบัติวงจรอนุกรม ขนาน 
และผสม 
  3.ใบงานทดลองประกอบการสอนเรื่อง คุณสมบัติวงจร
อนุกรม ขนาน และผสมและแบบวัดผลสัมฤทธิข์องผู้เรียนต่อการใช้
แบบจําลองโต้ตอบเสมือนจริง 
 

4. วิธีดำเนินงานวิจัย 
 1. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เรื่องคณุสมบัติวงจรอนุกรม 
ขนาน และผสม โดยใช้แบบจําลองโต้ตอบเสมือนจริง 
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 2. สํารวจความเข้าใจและสํารวจความพึงพอใจต่อของผู้เรียนที่
มี ต่อการใช้แบบจําลองโต้ตอบเสมือนจริงเรื่อง คุณสมบัติวงจร
อนุกรม ขนาน และผสม 
 3.วัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนต่อการใช้แบบจําลองโต้ตอบเสมือน
จริงก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
4.1 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เร่ืองคุณสมบัติวงจรอนุกรม 
ขนาน และผสม โดยใช้แบบจําลองโต้ตอบเสมือนจริง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแบบจําลองโตตอบเสมือน
จริงเรื่องคุณสมบัติวงจรอนุกรม ขนาน และผสม ซึ่งในแบบจําลอง
โตตอบเสมือนจริงจะมีรายละเอียดของการใชงานแบบจําลองโต

ตอบเสมือนจริง โดยสามารถใชงานแบบจำลองได้บนเครื ่อง
ค อ ม พ ิว เต อ ร ์ Tablet, I-pad แ ล ะ  Smart phone โด ย ใช ้
โปรแกรม Java และ Flash สำหรับการแสดงผลแบบจําลอง
โต้ตอบเครื่องมือต่างๆ ในวงจรให้ผู ้เรียนสามารถเลือกใชงานได้
แสดงในรูปที่ 1 การใชงานแบบจําลองโตตอบเสมือนจริง สามารถ
ใช งานบน เครื ่อ งคอมพ ิว เต อร ์ Tablet, I-pad และ  Smart 
phone โดยใชโปรแกรม Java และ Flash สำหรับการแสดงผล
แบบจําลองโตตอบเสมือนจริง เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง 
ในแบบจําลองโตตอบเสมือนจริงเรื ่อง คุณสมบัติ วงจรอนุกรม 
ขนาน และผสม มีรายละเอียด และข้อจำกัดใน การใช้งานดัง
แสดงในตารางที่ 1 

 

 

                          
รูปที่ 1 ภาพแบบจาํลองโต้ตอบเสมือนจริงเรื่อง คุณสมบตัิวงจรอนุกรม ขนาน และผสม

 
ลำดับ อุปกรณ์และเคร่ืองมอืการทดลอง รายละเอยีดอุปกรณ์ 

1 

 

แหล่งจ่ายหรือแบตเตอร่ี 
สามารถปรับค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ตั้งแต่ 0 – 120 V 
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2 

 

ตัวต้านทานไฟฟ้าสามารถปรับค่าความต้านทานได้ตั้งแต่ 0 – 120 
โอห์ม และมแีถบสเีปลี่ยนตามคา่ความตา้นทานไฟฟ้า 

3 

 
 

แอมมิเตอร์ใชวัดกระแสไฟฟ้าในวงจร 

4 

 
 

โวลต์มิเตอร์ใช้วัดค่าแรงดันไฟฟ้าภายในวงจร 

5 
 

 

สายไฟใช้เชื่อมตอ่วงจรไฟฟ้า 

 

ตารางท่ี 1 อุปกรณแ์ละเครื่องมือการทดลองพร้อมรายละเอยีดของอุปกรณ ์ในแบบจําลองโตต้อบเสมือนจริง 
 

ผู้วิจัยได้ออกแบบใบงานการทดลองใหสอดคลอง กับแบบจําลอง
โต้ตอบเสมือนจริงเรื่องคุณสมบัติวงจรอนุกรม ขนาน และผสมโดย
ใชเวลาในการจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ช่ัวโมง กิจกรรมในแต่ละตอน
สามารถสํารวจความเขาใจ ของผู้เรียนได้จากคําถามในใบงาน
ทดลองและคําถามท้ายการทดลอง จากการสัมภาษณ์ เพื่ อ
ตรวจสอบความเขาใจและ ยืนยันคําตอบที่มาจากแนวคิดของ
ผู้เรียนทำใหทราบ ถึงความเข้าใจของผู้เรียน การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบงเป็น 2 ส่วนคือ การสํารวจสอบถามความเขาใจของผู้เรียน โดย
ศึกษาจากคําตอบของผู้เรียนในใบงานทดลองดัง แสดงรายละเอียด
ในหัวขอที่  2 และการสอบถามความ พึงพอใจของผู้เรียนโดย
วิเคราะห์ จากคําตอบของ ผู้เรียนในแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การใช แบบจําลองโตตอบเสมือนจริงดังแสดงรายละเอียด 
 

 

 
4.2 สํารวจความเข้าใจของผู้เรียนที่มี ต่อการใช้แบบจําลอง
โต้ตอบเสมือนจริงเร่ือง คุณสมบัติวงจรอนุกรม ขนาน และผสม 

ในการสํารวจความเขาใจของผู้เรียน ผู้วิจัยได้แบงกิจกรรม
ออกเป็น 3 ตอน ใหนักศึกษาร่วมกันศึกษาวงจรอนุกรมตามรูป
โดยออกแบบและเขียนรายละเอียดลงในใบงานทดลอง ให
นักศึกษาวาดวงจรอนุกรมที่ทำให้เกิดกระแสไหลได้ โดยการ
สังเกตจากแบบจําลองโตตอบเสมือนจริง ใหนักศึกษาใชความเข
าใจของตนเองในการอธิบาย ว่า กระแสไฟฟ้า ไหลเป็นไปตาม
คุณสมบัติได้อย่างไร (นักศึกษาสามารถเขียนหรือวาดรูปได้) 
ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมและคําถามโดยใชรูปแบบ POE 
(Plan-Observe-Explain) ซึ่งได้รับการ ยอมรับวาเป็นรูปแบบท่ี
มีสวนช่วยใหผู้เรียนคนหา จดจํา แกไขปญหาด้วยการคิดแบบ
วิเคราะห์ และมีความเข้าใจในข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้เป็น
อย่างดี [6] รายละเอียดแสดงในตารางที ่2 

ตอนที ่ หัวขอ คําถาม ขั้นตอน 
1  - ใหน้ักศึกษาร่วมกันศึกษาวงจรอนุกรมตามรูป โดยออกแบบและ 

้ 
งเปิดสวิทชแ 
์ 
หล่งจ่ายไฟ 
 2. เปิดสวิทชแ 
์ 
หล่งจ่ายไฟใช 
้ 
มลัติมิเตอร 
์ 
วดัค่ากระแสไฟฟ้ 
า 

Plan 
 เขียนรายละเอียดลงในใบงานทดลอง  
คุ ณ ส ม บั ติ
วงจรอนุกรม  

- ใหน้ักศึกษาวาดวงจรอนุกรมที่ทำใหเกิดกระแสไหลได้ โดยการสังเกตจาก Observe 
แบบจําลองโตตอบเสมือนจริง  
- ใหน้ักศกึษาใชความเขาใจของตนเองในการอธิบายว่า กระแสไฟฟ้า Explain 
ไหลเป็นไปตามคุณสมบัติได้อย่างไร (นักศึกษาสามารถเขียนหรือวาดรูปได้) 
 
 
 

2  - ใหน้ักศึกษาร่วมกันศึกษาวงจรขนานตามรูป โดยออกแบบและ 
้ 
งเปิดสวิทชแ 
์ 
หล่งจ่ายไฟ 
 2. เปิดสวิทชแ 
์ 
หล่งจ่ายไฟใช 
้ 
มลัติมิเตอร 
์ 
วดัค่ากระแสไฟฟ้ 

Plan 
 เขียนรายละเอียดลงในใบงานทดลอง 

 
 
 

 
คุ ณ ส ม บั ติ
วงจรขนาน  

- ใหน้ักศึกษาวาดวงจรขนานที่ทำใหเกิดกระแสไหลได้ โดยการสังเกตจาก Observe 
แบบจําลองโต้ตอบเสมือนจริง  
- ใหน้ักศึกษาใชความเขาใจของตนเองในการอธิบายว่า กระแสไฟฟ้า Explain 
ไหลเป็นไปตามคุณสมบัติได้อย่างไร (นักศึกษาสามารถเขียนหรือวาดรูปได้) 
 
้ 
งเปิดสวิทชแ 
์ 
หล่งจ่ายไฟ 
 2. เปิดสวิทชแ 
์ 

3  - ใหน้ักศึกษาร่วมกันศึกษาวงจรผสมตามรูป โดยออกแบบและ 
้ 
งเปิดสวิทชแ 
์ 
หล่งจ่ายไฟ 
 2. เปิดสวิทชแ 

Plan 
 เขียนรายละเอียดลงในใบงานทดลอง Observe 
คุ ณ ส ม บั ติ - ใหน้ักศึกษาวาดวงจรผสมที่ทำใหเกิดกระแสไหลได้ โดยการสังเกตจาก  
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ตอนที ่ หัวขอ คําถาม ขั้นตอน 
วงจรผสม แบบจําลองโต้ตอบเสมือนจริง Explain 

- ใหน้ักศกึษาใชความเขาใจของตนเองในการอธิบายว่า กระแสไฟฟ้า 
ไหลเป็นไปตามคุณสมบัติได้อย่างไร (นักศึกษาสามารถเขียนหรือวาดรูปได้) 

ตารางที่ 2 คําถามในใบงานทดลองประกอบแบบจําลองโต้ตอบเสมอืนจริงเรื่อง คุณสมบัติวงจรอนุกรม ขนาน และผสม 
 
4.3 สํารวจความพึงพอใจต่อการใช้แบบจําลองโต้ตอบเสมือนจริง
ในการจัดการเรียนการสอนเร่ืองคุณสมบัติวงจรอนุกรม ขนาน 
และผสม 
 ในการสํารวจพึงพอใจของผู้เรียนที่มีตอ การใช้แบบจําลอง
โต้ตอบเสมือนจริงเรื่องวงจร ไฟฟา ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินความ 
 
 

พึงพอใจตอ การใช้แบบจําลองโตตอบเสมือนจริง (Evaluation 
Questionnaire for Computer Simulations: EQCS) ซึ่ งแ บ บ
ประเมินนี้  [7] ประกอบไปด้วยคําถามทั้งหมด   20 ขอ เป็นคำถาม
ความพึงพอใจ   ในทางบวกจำนวน 15 ขอ และคําถามความพึง
พอใจ ในทางลบจำนวน 5 ขอ โดยมีระดับการประเมินค่าความพึง
พอใจ 5 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 และวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ต่อการใช้แบบจําลองโต้ตอบเสมือนจริง ดังแสดงตารางที่ 5 
 

ความหมายพึงพอใจ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนในแบบประเมินความพึงพอใจ 
ระดับคำถามเชิงบวก ระดับคาํถามเชิงลบ 

พึงพอใจมากท่ีสดุ 5 1 
พึงพอใจมาก 4 2 

พึงพอใจปานกลาง 3 3 
พึงพอใจน้อย 2 4 

พึงพอใจน้อยทีส่ดุ 1 5 
 

ตารางที่ 3 ระดับการประเมินค่าแบบประเมินความพึงพอใจต่อ การใชแบบจําลองโตต้อบเสมือนจริง

5.ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแบงออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ผลคําตอบจาก
ใบงานทดลองประกอบการสอนด้วยสื่อจําลองโต้ตอบเสมือนจริง 
ตอนที่2 วัดผลสัมฤทธิ์ ตอนที่ 3 ผลจาก คําตอบจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจ เรื่อง คุณสมบัติวงจรอนุกรม ขนาน และผสม 
 ตอนท่ี 1 ผลจากใบงานทดลอง 
 1.   คุณสมบัติวงจรอนุกรม ขนาน และผสม ใหนักศึกษา
ร่วมกันศึกษาวงจรอนุกรมขนาน และผสม ตามรปูโดยออกแบบ
และเขียนรายละเอียดลงในใบงานทดลอง ใหนักศึกษาวาดวงจร

อนุกรม ขนาน และผสม ที่ทำใหเกิดกระแสไหลได ้ โดยการสังเกต
จากแบบจําลองโต้ตอบเสมือนจริง ใหนักศึกษาใชความเขาใจของ
ตนเองในการอธิบายวา กระแสไฟฟ้า ไหลเป็นไปตามคณุสมบัติได้
อย่างไร (นักศึกษาสามารถเขียนหรือวาดรูปได)้ ผลจากการตอบ
คําถามและการออกแบบ แกไขวงจรไฟฟา เพื่อใหเข้าใจถึง
คุณสมบัติ สามารถสรุปคําตอบแยกเป็นประเด็น และจำนวนคน
ตอบดังแสดงในตาราง

 
หัวข้อ 1) คณุสมบัติวงจรอนุกรม 
ประเด็นการทดลอง จำนวนคนทดลอง (ร้อยละ) 
ต่อวงจรอนุกรมใหถู้กตอ้ง 70/85 (82.4) 
วัดค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า 72/85 (84.7) 
เปรียบเทยีบค่ากับคณุสมบัติของวงจรอนุกรม 75/85 (88.2) 
ผลการวิเคราะห ์นักศกึษาสวนใหญ่สามารถต่อวงจรอนุกรม ตวัตา้นทานและแหล่งจ่ายแรงดัน ในลกัษณะดังกล่าว

เพื่อหาความสมัพันธ์ของแรงดันและกระแสเปรียบเทียบค่ากับคณุสมบัติของวงจรอนุกรม 
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หัวข้อ 1) คณุสมบัติวงจรอนุกรม 
หัวข้อ 2) คุณสมบัติวงจรขนาน 
ประเด็นการทดลอง จำนวนคนทดลอง (ร้อยละ) 
ต่อวงจรขนานใหถู้กต้อง 78/85 (91.7) 
วัดค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า 80/85 (94.1) 
เปรียบเทยีบค่ากบัคณุสมบัติของวงจรขนาน 75/85 (88.2) 
ผลการวิเคราะห ์นักศกึษาสวนใหญ่สามารถต่อวงจรขนาน ตวัตา้นทานและแหล่งจ่ายแรงดัน ในลักษณะดังกล่าว
เพื่อหาความสมัพันธ์ของแรงดันและกระแสเปรียบเทียบค่ากับคณุสมบัติของวงจรขนาน 

หัวข้อ 3) คุณสมบัติวงจรผสม 
ประเด็นการทดลอง จำนวนคนทดลอง (ร้อยละ) 
ต่อวงจรผสมใหถู้กต้อง 84/85 (98.8) 
วัดค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า 82/85 (96.4) 
เปรียบเทยีบค่ากับคณุสมบัติของวงจรผสม 
 
 
 
 
 
 

85/85 (100) 

ผลการวิเคราะห ์นักศกึษาสวนใหญ่สามารถต่อวงจรผสม ตัวต้านทานและแหล่งจ่ายแรงดัน ในลักษณะดังกล่าว
เพือ่หาความสมัพนัธ์ของแรงดันและกระแสเปรียบเทียบค่ากับคณุสมบัติของวงจรผสม และนำวิธีการคิดและการต่อ
ของหัวข้อที ่1 และ 2 มาประยุกต ์

ตารางที ่4 คําถามและคําตอบตอนท่ี 1 เกี่ยวกับการศกึษาวงจรอนกุรมขนาน และผสม 

     ตอนท่ี 2 วัดผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียนต่อการใช้แบบจาํลองโตต้อบเสมอืนจริงในการจัดการเรยีนการสอนในตารางที่ 6 

ผู้เรียน N  (S.D.) t Sig. 

ทดสอบก่อนเรียน 85 8.8910 3.43546 -12.817 0.01 

ทดสอบหลังเรียน 85 13.5753 2.11711   

ตารางที่ 5 ผูเ้รยีนทีเ่รยีนด้วยการใช้แบบจาํลอง มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมีนยัสำคัญทางสถติิที่ระดบั 0.01
 
           ตอนท่ี 3 ผลจากคําตอบจากแบบประเมินความพึงพอใจ 
           แบบประเมินความพึงพอใจประกอบด้วย คําถามทั้งหมด 
20 ขอ โดยนําคะแนนจากการประเมินมาหาคาเฉลีย่ ดังแสดงผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ตอคําถามเชิงบวกจำนวน 15 ข้อและ
แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอคําถาม เชิงลบจำนวน 5 ขอ 
ใน จากคะแนนเฉลี่ยของการประเมินความพึงพอใจตอคําถามเชิง
บวกและคําถามเชิงลบ โดย คะแนนอยู่ในระดับพึงพอใจมากถึงพึง
พอใจมากที่สุด ผลจากทดลองในใบงานทดลองพบว่า นักศึกษาสวน
ใหญ่สามารถต่อวงจร ตัวต้านทานและแหล่งจ่ายแรงดัน ในลักษณะ
ดังกล่าวเพื่อหาความสัมพันธ์ของแรงดันและกระแสเปรียบเทียบค่า
กับคุณสมบัติของวงจรผสม และนำวิธีการคิดและการต่อของหัวข้อท่ี 
1 และ 2 มาประยุกต์ได้ในแบบจําลองโตตอบเสมือนจริง โดยได้
เทียบเคียงกับทฤษฎีสามารถได้ค่าตามต้องการ 
 
 
 

 

6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยตอนที่ 1 ผลจากการทำใบงานทดลองพบว่า ผู้เรียน 
สวนใหญ่สามารถต่อวงจร ตัวต้านทานและแหล่งจ่ายแรงดัน ใน 
ลักษณะดังกล่าวเพื่ อหาความสัมพันธ์ของแรงดันและกระแส
เปรียบเทียบค่ากับคณุสมบัติของวงจรอนุกรม ขนาน และผสม นำ 
วิธีการคิดและการต่อของหัวข้อที่ 1 และ 2 มาประยุกต์ โดยผู้เรียน
สามารถใชอุปกรณ์ในแบบจําลองโตตอบเสมือนจริง สร้างวงจรและ 
ผู้เรียนสามารถทำการทดลองปรับเปลี่ยน แก้ไขวงจรไฟฟ้าเพื่อ
ทดสอบวงจรไฟฟ้าที่สร้างขึ้น จนทำใหผู้เรียนสามารถสรุปลักษณะ
คุณสมบัติของวงจรไฟฟ้าได้ ทำใหผู้เรียนเกิด ความเข้าใจและเห็น 
ภาพวงจรไฟฟาได้ชัดเจนขึ้น มีผู้เรียนเพียงสวนน้อยเทานั้นที่ยังไม่
สามารถแก้ไข วงจรไฟฟ้าเพื่อเข้าใจคุณสมบัติซึ่งอาจจะเกิด จาก
ความสับสนในการใชเครื่องมือบนแบบจําลองโตตอบเสมือนจริง 
ทำใหผู้ เรียนเขาใจและมองเห็นภาพได้ ชัดเจนขึ้น สามารถลด
อันตรายจากการตอวงจรไฟฟาของจริงได้ และ ยังชวยกระตุนความ
สนใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้แบบจําลองโต้ตอบเสมือนจริง ให้ผล
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ตอบรับในเชิงบวกกบัการสร้างวงจรว่าเป็นไปตามคุณสมบัติ สามารถ
แสดงผลให้นักศึกษาเห็นถึงทิศทางการไหลของกระแสและเห็นค่าที่
แรงดันไฟฟ้าเสมือนจริง ทำให้นักศึกษาเข้าใจในคุณสมบัติ วงจรได้ดี
ขึ้น เป็นสื่อการสอนท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในช่วงสถาณการณ์ COVID 
19 ได้เป็นอย่างดี ประหยัดเวลาในการจัดเตรียมสื่อ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในการใช้งาน มีความเหมาะสมในการนําไปใช้ในการสอน แต่ยังมี
ข้อจำกัดการวิจัยการใช้สื่อจําลองโต้ตอบเสมือนจริงในหัวข้ออื่นๆ 
ด้วยเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาวงจรไฟฟ้าใน หัวข้อต่างๆ
และควรมีการวิจัยสภาพปัญหาและผลกระทบจากการใช้สื่อจําลอง
โต้ตอบเสมือนจริงในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการใช้สื่อจําลองโต้ตอบเสมือนจริงต่อไป 
 
 

7. วิจารณ์ และอภิปรายผล 
จากการตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาจากการทำใบงานทดลอง
และการสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์จากการตอบแบบประเมินความพึง
พอใจสำหรับแบบจําลองโต้ตอบเสมือนจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลอย่าง
ชัดเจนว่าการใช้แบบจําลองโต้ตอบเสมือน จริงสามารถส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในเรื่อง คุณสมบัติวงจรอนุกรม ขนาน และผสม 
นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้ แบบจําลองโต้ตอบเสมือนจริง
ในการเรียนการสอน โดยระบุว่า ช่วยให้นักศึกษาสามารถสร้างมโน
มติทางวงจรไฟฟ้า ตลอดจนสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่ประยุกต์ได้ เชนเดียวกับ ผล
การศึกษาของ [8] ที่  กลาวถึงผลจากการใชแบบจําลองโต้ตอบ
เสมือนจริง ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการทดลองจริง เรื่อง
วงจรไฟฟ้า ซึ่งผลที่ได้พบวา แบบจําลองโต้ตอบเสมือนจริงช่วยให
การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิจัยตอนที่ 2 ผลจาก การประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีตอการใชสื่อจําลองโต้ตอบเสมือนจริง พบวาผู้
เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก แสดงใหเห็นวาแบบจําลองโต้ตอบ
เสมือนจริงมีความเหมาะสมในการนำมาใช้ ในการออกแบบการ
เรียนรู้ ออกแบบใบงานทดลองใน หัวข้ออ่ืนๆ ที่สามารถใชสื่อจําลอง
โต้ตอบเสมือนจริง มาประกอบการจัดการเรียนการสอนได ้[9] 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื ่อศึกษาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูก่อนและหลังเรียนวิชาการจัดการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาแนวทางที่ทำให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพภายใต้ 
กระบวนทัศน์การตีความ กลุ่มที่ศึกษาคอื นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ช้ันปีท่ี 3 จำนวน 53 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 1) แบบ 
สังเกตการสอน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ และ 3) อนุทินบันทึกการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า 1) ก่อนเรียนนักศึกษาส่วนมากจัดการเรียนการ 
สอนอย่างตรงไปตรงมาและสอนแบบสืบเสาะแบบช้ีนำ หลังเรียนนักศึกษามีการสอนโดยให้นักเรียนมสี่วนร่วม และสอนตามสบืเสาะอย่างอิสระ 
เพิ่มมากข้ึน ส่วนแนวโน้มการสอนอย่างตรงไปตรงมา พบว่ามีจำนวนลดลง 2) แนวทางในการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนประกอบไป 
ด้วย การสวมบทบาทเป็นผู้เรียน การสอนโดยเน้นความร่วมมือ การสะท้อนความคิดในการปฏิบัติ และการอธิบายแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ 
ที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านการเรียนการสอนในห้องเรียนจริงและห้องเรียนออนไลน์ 
คำสำคญั : นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์, ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธสีอน, การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์  

Abstract 
The purpose of this study was 1) To study science student teachers’ Pedagogical Content 

Knowledge before and after science methods course 2) To study how students expand their Pedagogical 
Content Knowledge. This research is a qualitative study based on the interpretation paradigm. The study 
group consisted of 53 third-year science student teachers. The research tools consisted of 1) Teaching 
observation form 2) Lesson plan, and 3) Students’ reflective journals. The findings of the study revealed 
that: 1) Prior to the study, the majority of the students have orientations between “didactic “and “guided 
inquiry.” When the course is completed, students teach through “active direct” and more “open inquiry”. 
In addition, the number of students who are taught didactic has reduced. 2) Strategies for developing 
Pedagogical Content Knowledge include: taking on the role of a learner, teaching with an emphasis on 
cooperation, learning concepts and theories behind learning management behavior are explained and 
reflected on in practice by instructing in both traditional and virtual classrooms. 

Keywords : Science Student Teacher, Pedagogical Content Knowledge, Science Teaching 
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1. บทนำ  
 หัวใจสำคัญของการศึกษาคือ “การเรียนรู้ของผู้เรียน” ดังนั้นทุก
ครั ้งที ่ กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณา
องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ครูผู้สอน หลักสูตร การเรียนการสอน 
และ การวัดและประเมินผล ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนี้จะสนับสนุน 
และ เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดสมรรถนะ ที่
สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง [1] 
 ที่ผ่านมาผลจากการศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียน ทั้งในด้าน
หลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดผล พบว่า ถึงแม้นักเรียนจะ
ประสบความสำเร็จด้านการเรียน แต่นักเรียนยังไม่สามารถนำความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ กล่าวคือ ผู้เรียนส่วนมากได้เรียนรู้เนื้อหา
สาระโดยผ่านกระบวนการจำ นอกจากนี้แล้วยังพบว่าครูสอนโดยไม่
คำนึงถึง ความรู้เดิม และธรรมชาติของผู้เรียน อีกทั้งกระบวนการ
จัดการเรียนรู้มักทำได้เพียงการบรรยายเพื่อถ่ายโอนแต่เพียงเนื้อหา
ไปยังผู้เรียนเท่านั้น [2,3] ที่กล่าวมานี้ แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ครูจะมี
ความรู้ด้านเนื้อหา แต่ครูก็ยังขาดความสามารถในการสอน ครูไม่
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหานั้นแล้วถ่ายทอดไปยังผู้เรียนด้วย
ว ิธ ีการท ี ่ เหมาะสมได้  ซ ึ ่ ง เราเร ียกความสามารถน ี ้ ว ่ า เป็น
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน  แต่จากงานวิจัยที่
ผ่านมาพบว่า ความสามารถดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขาดหายไป ปัญหานี้ 
เกิดขึ้นตลอดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และกลับถูกมองข้ามไปอย่าง
น่าเสียดาย 
 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของครูในการสอนวิชาเฉพาะ
ด้าน ตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา นักการศึกษาทุ่มเทความสนใจ
เกี่ยวกับการศึกษาความรู้ของครูว่า ความรู้ของครูคืออะไร และจะทำ
อย่างไรเพื ่อพัฒนาการสอนให้มีประสิทธ ิภาพ [4] จนกระทั่ง 
Shulman [5] ได้เสนอแนวคิด ที่เรียกว่า “ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธี
สอน” (Pedagogical Content Knowledge: PCK)  ซึ่งเป็นแนวคิด
ที่กล่าวถึง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสอน อันเกิด
จากการผสมผสานความรู้ในเนื้อหา และวิธีสอนในเนื้อหาเฉพาะ โดย
ผู้สอนต้องสามารถจัดเรียง นำเสนอ และ ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ไปสู่
วิธีการสอนที่ตรงกับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูที่มี
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนจะมีความเข้าใจถึงธรรมชาติและ
อุปสรรคการเรียนรู ้ของผู้เรียนทำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ ให้อยู่ในรูปที่นักเรียนเข้าใจและเกิดการ
เรียนรู้เนื้อหาสาระนั้น เนื่องด้วยมีหลายงานวิจัยที่ศึกษาความรู้ใน
เนื้อหาผนวกวิธีสอน แล้วได้ให้นิยามและความหมายที่ต่างกันออกไป 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้วิจัย แต่สำหรับงานวิจัยนี้จะพิจารณา
องค์ประกอบของความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนตามแนวทางของ 
Park and Oliver [6] แต่มีการปรับเปลี ่ยนให้เหมาะสม โดยให้
ความหมายว่าความรู ้ในเนื ้อหาผนวกวิธ ีสอน เป็นความรู ้และ

ความสามารถของครูในการสอน ซึ่งมี  5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
ความเชื่อและประสิทธิภาพของครูเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ 2) 
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 3) ความรู้เกี่ยวกับความเขา้ใจ
วิทยาศาสตร์ของผู ้เร ียน 4) ความรู ้เกี ่ยวกับวิธีสอน 5) ความรู้
เกี่ยวกับการวัดและประเมิน และความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู  
 และเนื่องด้วยสถาบันการผลิตครูอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งทำ
หน้าที่หลักในการผลิตครู ผู ้วิจัยจึงมีความเชื ่อว่า หากได้พัฒนา
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนให้กับนักศึกษาครูในวิชาการจัดการ
เรียนรู ้วิทยาศาสตร์ ก็จะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเป็นการพัฒนาความรู้ใน
เนื ้อหาผนวกวิธีสอนให้กับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ และศึกษา
แนวทางที่ทำให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธี
สอน ผ่านแผนการจัดการเรียนรู ้และการสาธิตการสอนของนักศึกษา 
  

2. จุดประสงค์งานวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูกอ่น
แ ล ะ ห ล ั ง เ ร ี ย น ว ิ ช า ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์   
 2) เพื่อศึกษาแนวทางที่ทำให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาความรู้ใน
เนื้อหาผนวกวิธีสอน 

3. รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยปฏิบัติการ แบบเชิงคุณภาพ ภายใต้
ก ระบวนท ัศน ์ แบบต ีความ ( Interpretive paradigm) ความ
น่าเชื่อถือของงานวิจัยนี้ วัดค่าได้จาก ความตรงภายใน ( Internal 
validity) ความตรงภายนอก (External validity) ความเท ี ่ ยง 
(Reliability) และความเป็นปรนัย (Objectivity) [7] 
 

4. กลุ่มที่ศึกษา 
 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั ่วไป ชั ้นปีที ่ 3 หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที ่เรียนวิชาการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
จำนวน 53 คน 

 

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5.1 แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติการสอน โดยมีขั้นตอนการ
สร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 
  5.1.1 ศึกษารายละเอียดเกี ่ยวกับความเชื ่อของครูและ
กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
  5.1.2 ศึกษาประเด็นท่ีจะสังเกตในการปฏิบัติการสอน  
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  5.1.3 สร้างเครื่องมือและ นำเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่สร้างขึ้นมาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยวิเคราะห์หาคา่
ดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้ในเนื้อหา
ผนวกวิธีสอน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผลจำนวน 
1 ท่าน ซึ ่งในการพิจารณาของผู้เชี ่ยวชาญมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ ให้คะแนน +1 เมื่อผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับ
เนื้อหา ให้คะแนน 0 เมื่อผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคลอ้ง
กับเนื ้อหา ให้คะแนน -1 เมื ่อผู ้เชี ่ยวชาญแน่ใจว่าข้อคำถามไม่
สอดคล้องกับเนื้อหา จากนั้นคัดเลือกประเด็นในการสังเกตการสอน
ที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ ้นไป พร้อมกับปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 5.2 แผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 5.3 อนุทินของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ และสะท้อนการสอนของตนเองโดยอัด
คลิปวิดีโอ แล้วส่งใน Google Classroom 
 

6. วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำหลักการและขั้นตอนของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนมาเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ในเนื้อหา
ผนวกวิธีสอนของนักศึกษา โดยขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ประกอบไปด้วย 4 ข้ันตอนดังนี้ 
 6.1 ขั้นการวางแผน (Planning) เริ่มต้นด้วยสำรวจปัญหาและ
วิเคราะห์เพื่อให้ได้ประเด็นปัญหาที่สำคัญ ตลอดจนการแยกแยะ
รายละเอียดของปัญหานั้น   ผู้วิจัยดำเนินตามขั้นตอนดังน้ี  
  6.1.1 ศึกษาสภาพและปัญหาเกี ่ยวกับความรู้ในเนื้อหา
ผนวกวิธีสอน โดยเริ่มต้นจากเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ  
  6.1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการ
พัฒนาความรู ้ในเนื ้อหาผนวกวิธ ีสอน แล้วนำไปออกแบบแนว
ทางการพัฒนานักศึกษาในวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  6.1.3 ศึกษาวิธีการสร้างและเก็บข้อมูล โดยในท่ีนี้ ผู้วิจัยใช้
เครื่องมืออัน ประกอบไปด้วย แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติการ
สอน แผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา และอนุทินของนักศึกษา 
       6.2 ขั้นการปฏิบัติ (Action) เป็นการนำแผนที่วางไว้มา
ดำเนินการ โดยในที่นี ้ ผู ้วิจัยจึง จึงแบ่งขั ้นการปฏิบัติออกเป็น 3 
ระยะย่อย ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นการหาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน
และความสามารถเดิมของนักศึกษาครู  ระยะที่ 2 นักศึกษาเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาความรู ้ในการสอนวิชาเฉพาะด้าน โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ตามที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ จากนั้นนักศึกษาสะท้อน
ความคิดเกี ่ยวกับสิ่งที ่ตนเองได้เรียนรู ้ และสะท้อนการสอนของ
ตนเองโดยอัดคลิปวิดีโอ จากนั้นนักศึกษาและผู้วิจัยซึ่งทำหน้าที่เป็น

อาจารย์ผู้สอน นำผลการสะท้อนที่ได้ร่วมกับการแก้ไข เติมเต็มและ
ต่อยอดในส่วนท่ียังเป็นจุดอ่อนของตนเอง และในระยะที่ 3 ผู้วิจัยให้
นักศึกษาออกแบบการสอน และสาธิตการสอนช่วงปลายภาคเรียน 
ซึ ่งกระบวนการดังกล่าว ผู ้วิจัยใช้เวลาในการดำเนินการ 16 คาบ
เรียน เมื่อจบคาบแต่ละครั้งแล้ว ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ผลการสอนของ
ตนเองในแต่ละครั้ง หากพบปัญหา ผู้วิจัยจะปรับปรุงแผนการสอนใน
ครั้งต่อไป  
       6.3 ขั้นการสังเกต (Observation) เมื่อผู้วิจัยนำสิ่งที่วางแผน
ไปใช้ในวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัย สังเกตกระบวนการ
ของการปฏิบัต ิการ (The Action of Process) และผลของการ
ปฏิบัติการ (The Effect of Action) พร้อมทั้งจดบันทึกเหตุการณ์ที่
เกิดขึ ้น โดยอาศัยเครื ่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  6.3.1 แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติการสอน  
  6.3.2 แผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  6.3.3 อนุทินของนักศึกษา 
      6.4 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) เป็นขั้นสุดท้ายของ
วงจรการทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ การประเมินหรือตรวจสอบ
กระบวนการแก้ปัญหาที ่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการ ผู ้ว ิจัย
ตรวจสอบผลการปฏิบัติจากการการสะท้อนคิด ช่วยพัฒนาความรู้ใน
เนื ้อหาผนวกวิธีสอนให้กับนักศึกษาครูได้อย่างไรบ้าง  โดยผ่าน
กระบวนเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลเพื ่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน ผู้วิจัยใช้
เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบ 3 เส้าเพื่อนำข้อมูลที่ได้มายืนยัน
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ตรงกัน จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนการสอน 
การสะท้อนความเห็น และการสาธิตการสอน โดยทำการถอดรหัส 
บันทึกเป็นข้อความที่แสดงออกถึงพฤติกรรม และความเชื ่อของ
นักศึกษาที่แสดงออกถึงความสามารถในเนื้อหาผนวกวิธีสอน จากนัน้
จึงทำการจัดกลุ่ม โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม [8] ได้แก่  
 7.1 การสอนอย่างตรงไปตรงมา (Didactic direct) ครูนำเสนอ
และอธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยตรง อาจมีการแสดงให้เห็น
ภาพโดยการยกตัวอย่าง แต่ไม่ได้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม  
 7.2 การสอนโดยให้น ักเร ียนมีส ่วนร่วม (Active direct) ครู
นำเสนอและอธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยตรง ประกอบกับให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม เพื่อเป็นการยืนยันความรู้ที่ครูสอน
ให้กับนักเรียน 
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 7.3 การสืบเสาะแบบให้คำแนะนำ (Guided inquiry) ครูตั้ง
คำถามเพื่อทำให้นักเรียนสงสัย และทำการสืบเสาะและสร้างความรู้
ด้วยตนเอง โดยครูทำหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
หรือเสนอแนะแนวทางในการสืบเสาะเพิ่มเติม 
 7.4 การสืบเสาะอย่างอิสระ (Open inquiry) นักเรียนเป็นผู้ตั้ง
คำถามและทำการสืบเสาะอย่างอิสระ ในกระบวนการสืบเสาะ
นักเรียนจะสามาระสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยครูทำหน้าที่เป็นผู้
อำนวยความสะดวกให้เกิดการเรยีนรู้ได้ตามความต้องการของผู้เรียน 
 

8. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยรายงานผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี ้
 ข้อที่ 1) เพื่อศึกษาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครู
ก่อนและหลังเรียนวิชาการจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์  ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลเพื่อศึกษาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาโดย
วิเคราะห์จากแผนการสอน อนุทิน และ การสาธิตการสอน โดย
พิจารณาช่วงก่อนเร ียนและหลังเรียนในวิชาการจัดการเร ียนรู้
วิทยาศาสตร์ พบว่า นักศึกษามีลักษณะการสอนเป็นไปตามแนวโน้ม
อยู่ 4 กลุ่ม ดังนี้ 

    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
รูปที่ 1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบแนวโน้มการสอนของนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน 

 
 กลุ่มที่ 1 สอนอย่างตรงไปตรงมา (Didactic direct)  ก่อนเรียน 
พบว่า นักศึกษาส่วนมากเขียนแผนการสอนโดยใช้ขั้น นำ สอน สรุป 
กิจกรรมเน้นให้ครูเป็นผู ้บรรยาย ทำแบบฝึกหัด และสอบ เมื่อ
พิจารณาเนื้อหาที่สอนพบว่ามีความเข้มข้นและยากเกินระดับ คิด
เป็นจำนวน 21 คน (39.62%) หลังเรียนพบว่านักศึกษาเขียน
แผนการสอนโดยมีขั้นตอนที่หลากหลาย มากขึ้น เช่น ขั้นตอนตาม
แนวทาง Science Technology and Social (STS) หรือ การสอน
ตามแนวสืบเสาะแบบ 5Es แต่ยังพบว่ากิจกรรมในแผนการสอนยัง

เน้นให้ครูเป็นผู ้บรรยาย ถ่ายทอดเป็นหลักคิดเป็นจำนวน 7 คน 
(13.02 %) 
 กลุ่มที่ 2 สอนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม (Active direct) ก่อน
เร ียน มีน ักศ ึกษาจำนวนหนึ ่งออกแบบการสอนโดยใช้ท ักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น เริ่มต้นกิจกรรมโดยการตั้งคำถาม
และให้นักเรียนค้นหาคำตอบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ และเน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ สำรวจ ตรวจสอบ แต่มีข้อสังเกตว่า นักศึกษา
ยังไม่สามารถระบุกิจกรรมที่เป็นการทดลองที่แท้จริงได้ถูกต้อง คิด
เป็นจำนวน 10 คน (18.87%) หลังเรียน นักศึกษาสามารถเขียน
แผนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ได้เพิ ่มมากขึ้น เช่น ให้
ผู ้เร ียนตั ้งคำถาม ออกแบบกิจกรรมเพื ่อหาคำตอบ นอกจากนี้
นักศึกษา ยังสามารถออกแบบการสอนที่สอดคล้องกับความสามารถ
ผู้เรียนได้ตรงตามหลักสูตร คิดเป็นจำนวน 16 คน (30.18 %) 
 กลุ่มที่ 3 สอนสืบเสาะแบบให้คำแนะนำ (Guided inquiry) ก่อน
เร ียนพบว่านักศึกษาออกแบบการสอนที ่ให้ผ ู ้ เร ียนได้เร ียนรู้
ความหมายที่ได้จากการสังเกต ตั้งคำถาม เพื่อนำไปสู่แนวทางของ
การสำรวจตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล ในกิจกรรมการสอน ครูกระตุ้น
ให้นักเรียนนำกลุ่มของข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์
ต่างๆ แล้วให้นักเรียนสร้างข้อสรุป คิดเป็นจำนวน 22 คน (41.50 %) 
หลังเรียน นักศึกษาออกแบบการสอน โดยครูกำหนดสถานการณ์
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำให้นักเรียนตั้งคำถาม ที่นำไปสู่การสืบเสาะ
และสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยครูทำหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้หรือเสนอแนะแนวทางในการสืบเสาะเพิ่มเติม คิดเป็น
จำนวน 21 คน (39.62 %) 
 กลุ่มที่ 4 สอนสืบเสาะอย่างอิสระ (Open inquiry) แนวโน้มการ
สอนในลักษณะนี้ พบว่า ในช่วงก่อนเรียน ไม่ปรากฏว่ามีนักศึกษาคน
ใดสามารถออกแบบการสอนตามแนวสืบเสาะอย่างอิสระ แต่เมื่อ
ตรวจสอบหลังเรียนพบว่า มี นักศึกษาบางส่วนเท่านั ้นที่สามารถ 
ออกแบบกิจกรรมการสอนโดยให้ผ ู ้ เร ียนออกแบบชิ ้นงานและ
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เช่น สะเต็ม โครงงาน 
เป็นต้น คิดเป็นจำนวน 9 คน (16.98 %) 
 
 ข้อที่ 2) เพื ่อศึกษาแนวทางที ่ทำให้นักศึกษาเกิดการพัฒนา
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากวิเคราะห์จาก
แผนการสอน อนุทิน และ การสาธิตการสอน ผลการวิจัยพบกว่า 
แนวทางสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน
ของนักศึกษาครูมีดังนี้ 
 2.1) การสวมบทบาทเป็นผู้เรียน เป็นกลยุทธ์ที่คาดหวังให้
นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื ่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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เริ่มต้นการศึกษาธรรมชาติของผู้เรียน แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ วิธี
และเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 2.2) การใช้ความร่วมมือ โดยให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม
สมาชิกกลุ่ม มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์แสดงความคิดเห็นที่
สะท้อนให้เห็นถึงความคิดที ่ม ีต ่อ  เป้าหมายเกี ่ยวกับการสอน
วิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที ่ทำให้นักศึกษาเข้าใจถึงความเป็น
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้นักศึกษา
ศึกษาวิวัฒนาการของหลักสูตร และวิเคราะห์หลักสูตรฉบับปัจจบุัน 
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  
 2.3) การสะท้อนความคิดในการปฏิบัติ เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการค ิดอย ่างม ีว ิจารณญาณ (Critical Thinking) การ
สะท้อนความคิดจากประสบการณ์ของผู้อื่น หรือการสะท้อนคิดจาก
การปฏิบัติการสอนของตนเอง ทำให้นักศึกษาเข้าใจเหตุผลของการ
ปฏิบัติการสอนของตนเองได้ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ครูของ Kleinfeld และ Loucks-Horseley [9,10] ที ่พบกว่าการ
สะท้อนคิดเกี ่ยวกับการปฏิบัติของตนเองจะนำไปสู ่การพัฒนา
กระบวนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 2.4) การอธ ิบายแนวค ิดและทฤษฎีการเร ียนร ู ้ท ี ่อยู่
เบื้องหลังพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ [11] เป็นกลยุทธ์ที่ให้นักศึกษา
ได้ลงมือปฏิบัติ เช่น ให้นักศึกษาได้ลงมือทำสื่อการสอนและนำไปใช้
สอน จากนั้นจึง วิเคราะห์ถึงแนวคิดทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังของสื่อการ
สอนนั้นๆ อีกตัวอย่างคือ การสอนเรื่องเทคนิควิธีสอน และการวัด
และประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาได้ เรียนรู้การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ รวมไปถึงเครื่องมือวัดและประเมินผล จากนั้นจึง
ให้วิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า เทคนิควิธีสอน การวัดประเมินผล
ในเนื้อหาวิทยาศาสตร์นี้มีความเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพแล้ว
หรือไม่ อย่างไร  
 
 

9. สรุปผลการวิจัย 
    ผู้วิจัย สรุปผลการวิจัย และ อภิปรายผลตามจุดประสงค์ของการ
วิจัย ดังนี้ 
    9.1 ความความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูก่อน 
และหลังเรียนวิชาการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์  
          จากกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า ก่อนเรียน ส่วนมากนักศึกษาครูความรู้
ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน ที่ส่งผลต่อแนวโน้มในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ครูเป็นสำคัญ เช่น ใช้กิจกรรมที่เน้นการบรรยายเป็นหลัก มีการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อใช้ตัดสินผู้เรียน ใช้สื่อการสอนที่
อยู่ในหนังสือเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนตั้งคำถาม ครูมี

บทบาทในการบอกให้ผู้เรียนทำเป็นหลัก แม้ว่าอาจมีการจัดการเรยีน
การสอนที่เน้นกระบวนการบ้าง แต่ก็ไม่ได้เน้นผู้เรียนสำคัญอย่าง
เต็มที่ ผลการศึกษาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของครูหลังเรียน 
พบว่านักศึกษามีความเชื่อที่สอดคล้องกับแนวทางที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญมากขึ้น และมีหลากหลายวิธีการในปรับเปลี่ยนเนื้อหา และ
เลือกใช้สื่อการสอนได้หลายหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนมากข้ึน ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลือชา ลดาชาติ [12] ที่
ค้นพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความโน้มเอียงด้านการสอนอยู่ระหว่าง 
“การสั่งสอนแบบมีส่วนร่วม” และ “การสืบเสาะภายใต้คำแนะนำ
ด้วยเช่นเดียวกัน 
    9.2 แนวทางที่ทำให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาความรู้เฉพาะด้านใน
การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์
 การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน เป็นกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ภายใต้กิจกรรมการเรียนการสอน แต่เนื่องด้วย
ข้อจำกัดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ในการวิจัยนี้จึงเป็นการผสมผสานระหว่างการสอนในห้องเรียน 
ร่วมกับการเรียนทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom และ ใช้ Google 
Classroom เพื ่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื ่อสาร มอบหมายงาน 
และ ให้นักศึกษาได้สะท้อนความรู้ในสิ่งที่เรียนออกมาเป็นคลิปวิดีโอ 
ซึ่งกลยุทธ์ในการพัฒนาที่เกิดขึ้น มีดังนี้  การสวมบทบาทเป็นผู้เรียน  
การใช้ความร่วมมือ การสะท้อนความคิดในการปฏิบัติ และ การ
อธิบายแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู้  
 

10. ข้อเสนอแนะ 
 10.1 สถาบันการผลิตครูควรให้ความสำคัญในการพัฒนา
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนหรือความสามารถในการสอนวิชา
เฉพาะด้าน เพราะเป็นความสามารถท่ีจะต้องใช้เทคนิคและวิธีพัฒนา
โดยเฉพาะ 
 10.2 ในงานวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการ
พัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูที่เกิดขึ้นใน
สภาพโรงเรียนจริง 
 10.3 แนวทางในการพัฒนาความรู้ในการสอนเฉพาะด้าน 
เป็นแนวทางที ่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู ้หลายด้านเข้า
ด้วยกัน และต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับนักศึกษาและบริบท 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาวิดีทัศน์ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวาง 2) ประเมินประสิทธิภาพ
วิดีทัศน์ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวาง 3) ประเมินความพึงพอใจในวิดีทัศน์ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนบ้านเขาขวาง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาขวาง จำนวน 30 คน สุ่มอย่างเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ 1) วิดีทัศน์ด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวาง 2) แบบประเมินประสิทธิภาพต่อวิดีทัศน์ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้าน
เขาขวาง 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อวิดีทัศนด์้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวาง สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบว่าผลการประเมนิประสิทธิภาพของการประเมนิวิดีทัศน์ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

โรงเรียนบ้านเขาขวาง อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ =4.71, S.D.=0.28)  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 

(x̅ =4.32, S.D.=0.66)   
 
คำสำคัญ: วิดีทัศน์, การเรียนรู้, เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

Abstract 
 This research aimed to 1) develop video media on the sufficiency economy philosophy of Ban Khao Kwang school; 
2) evaluate the efficiency of video media on the sufficiency economy philosophy of Ban Khao Kwang school 3) assess 
the satisfaction of video media on the sufficiency economy philosophy of Ban Khao Kwang school. The sample is 30 
students of Ban Khao Kwang school. The tools used include 1) Video media on sufficiency economy philosophy of Ban 
Khao Kwang school, 2) the satisfaction assessment form of the efficiency of video media on sufficiency economy 
philosophy of Ban Khao Kwang school, and 3) the satisfaction assessment of the video of sufficiency economy 
philosophy. The statistics analysis used in the research were mean, percentage and standard deviation. The results 
showed that the satisfaction assessment of video media on sufficiency economy philosophy of Ban Khao Kwang school 
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was at the highest level of quality (x̅ =4.71, S.D.=0.28) and the students are satisfied with the video media for learning 

at high level ( x̅ =4.32, S.D.=0.66). 
 
Keywords: Video media, Learning, Sufficiency economy 

1. บทนำ 
 โรงเรียนบ้านเขาขวาง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านเขาขวาง ตำบล
โคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 
10 ไร่ 2 งาน ช่ือผู้บริหารโรงเรียน คือ ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห์  เอื้อสลุง 
ในปีพ.ศ. 2556  โรงเรียนบ้านเขาขวางได้รับการคัดเลื อกให้เข้า
โครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเป็นกองทุนในพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับนักเรียน  ภารกิจที่สำคัญ คือ  การสร้างคนดี  และคืนคนดี
ให้กับสังคม โรงเรียนบ้านเขาขวางมีบุคลากรและนักเรียนคือ ครู  7  
คน  จำแนกเป็น ข้าราชการครู   6  คน ครูอัตราจ้าง  1  คน 
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ  2  คน จำนวนนักเรียน รวม  103  คน จำแนกเป็น 
ระดับปฐมวัย  26  คน ระดับประถมศึกษา  77  คน 
 โรงเรียนบ้านเขาขวาง ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาผู้ เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้น โรงเรียนบ้าน
เขาขวาง จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน จำนวน 
2 ด้าน ได้แก่  1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ  2) ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และ มีสุข

ภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น
ไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 นอกจากนี้  สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และ
ตามนโยบายของผู้บริหารเรื่อง “อิ่มท้อง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย โต
ไปไม่โกง” สร้างภูมิคุ้นกัน และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์” 
โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับช้ัน จัดกิจกรรมการ
พัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้น
ให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการ
แนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกัน
วางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การ
เข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษาจัดกิจกรรม
สถานศึกษา  ให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากขนมกรุบกรอบ น้ำหวาน
น้ำอัดลม ส่งเสริมการออกกำลังกาย และลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เรื่องอาชีพ เช่น กิจกรรม 1 ช้ัน 1 อาชีพ เพื่อปลูกฝั่งคุณธรรม
จริยธรรม เป็นต้น 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักพัฒนาคนให้มี
คุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดขีดความสามารถที่พร้อม
รองรับต่อยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การพัฒนาที่ยั่งยืน ใน
บริบทไทยนั้น เป็นการพัฒนาที่ต้องคำนึงถึงความเป็นองค์รวมของ
ทุก ๆ ด้านอย่าสมดุลบนพ้ืนฐาน ของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทย ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วย 
ความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความสามารถในการ
พึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง เท่าเทียม โดยให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
เพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตสามารถดำรงได้อยู่อย่างมั่นคง และ
นำไปสู่การพัฒนาท่ีมีคุณภาพ และยั่งยืน [1]  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนัก
ถึงภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาประชากร ของชาติให้เป็น “คนไทย
ในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี
รอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา 
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
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และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง” นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ทำการศึกษา 
วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”[2] อีกท้ังชุมชนในเขตตำบลโคกสลุงมีสภาพ
ความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน ประกอบอาชีพการเกษตรตามฤดูกาล 
และรับจ้างทั่วไป มีปัญหาเรื่องการหย่าร้าง แยกกันอยู่ ครอบครัว
แตกแยก ขาดความอบอุ่น นักเรียนไม่มีวินัย มีการทะเลาะวิวาท พูด
คำหยาบ มีบางคนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเมื่อจบการศึกษาจาก
โรงเรียนไปแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะเรียนต่อเพียงแค่การศึกษาภาคบังคับ
และมีนักเรียนบางส่วนที่ต้องออกกลางคันเพราะปัญหาชู้สาว หรือ
ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองทำงาน คุณภาพชีวิตโดยทั่วไปจึงไม่ดี
เท่าที่ควร ประกอบกับการศึกษาของบ้านเรา นักเรียนท่ีจบการศึกษา
เพียงแค่ ช้ันประถมศึกษาหรือแม้แต่ภาคบังคับยังไม่มีความรู้
ความสามารถเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพหรือทำมาหากินได้ ต้อง
เรียนต่อระดับสูง ๆ ขึ้นไป จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าเด็กที่ไม่มี
โอกาสเรียนต่อระดับสงูๆ จะทำอย่างไร จะอยู่อย่างไร การที่โรงเรียน
ให้ความสำคัญในการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอาชีพในแต่ละ
ระดับช้ัน ตั้งแต่เยาว์วัย จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ซึ่ง
เมื่อจบการศึกษาไปแล้วสามารถที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในส่วนที่
เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ อีกทั้ งเป็นการให้นักเรียนได้
ปฏิบัติงานจริง ๆ 
 จากนโยบายและปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวความคิดในการ
สร้างสื่อวิดีทัศน์ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขา
ขวางให้นักเรียนและผู้สนใจได้เรียนรู้เพิ่มเติมโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาอาชีพต่อไปและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนให้ดีขึ้น 
 

2. จุดประสงค์งานวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาวิดีทัศน์ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
บ้านเขาขวาง 
2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของวิดีทัศน์ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวาง 

2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อวิดีทัศน์ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวาง 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     ผู้วิจัยทำการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
บ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และ 
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้งานสื่อวิดีทัศน์ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลงุ อำเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี 
3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาขวาง จำนวน 30 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง 
 
4. วิธีการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสื่อ จำนวน 3 คน 
          กลุ่มผู้ประเมินความพึงพอใจต่อสื่อวิดีทัศน์ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี จำนวน 30 คน 
4.2 เครื่องมือวิจัย 
          4.2.1. สื่อวิดีทัศน์ 
          4.2.2 แบบประเมินประสทิธิภาพของสื่อวิดีทัศน์ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรยีนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
          4.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อวิดีทัศน์ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรยีนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี
 ซึง่ทั้ง 2 แบบประเมินมีการหาค่าความเชื่อมั่นที่มีค่าสัมประสิทธิ
แอลฟ่าที่ใช้มากกว่า 0.7 
4.3 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจยั 
          4.3.1 ดำเนินการสำรวจลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเขาขวาง 
ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี
          4.3.2 วางแผนการดำเนินงานจัดทำสื่อวิดีทัศน์ร่วมกับทาง
โรงเรียนบ้านเขาขวาง 
          4.3.3 ดำเนินการผลิตสื่อวิดีทัศน์ ประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี  
               1) ออกแบบ storyboard เล่าเรื่องราวของสื่อ  
     2) ดำเนินการถ่ายวิดีทัศน์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนบ้านเขาขวาง 
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     ในการพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนบ้านเขาขวาง ใช้โปรแกรมการทำงานประกอบด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop ในการตกแต่งภาพ, Premiere Pro 
สำหรับการตดัต่อวิดโีอ และ Adobe After Effect สำหรับการทำ
ภาพเคลื่อนไหว 
          4.3.4 ประเมินประสิทธิภาพของวิดีทัศน์ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวางจากผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน  
          4.3.5 ประเมินผลความพงึพอใจต่อสื่อปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวาง  
4.4 การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมลู 
     ดำเนินการรวบรวมผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เช่ียวชาญ 
ของวิ เคราะห์ข้อมูล โดยใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์สํ า เร็จรูป 
ประเมินผลประสทิธิภาพต่อสือ่วิดีทัศน์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนบ้านเขาขวาง  และ ประเมินผลความพึงพอใจต่อสื่อวิดีทัศน์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวางโดยวิเคราะห์หา
ความเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
5. ผลการวิจัย 
     นักวิจัยทำการสำรวจ และศึกษาบริบทของโรงเรียนบ้านเขา
ขวาง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในการส่งเสริมการเรียนรู้
นอกช้ันเรียน โดยเน้น 1 ช้ัน 1 อาชีพ (ตามกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละ
ช้ันปีตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกความรู้และ
คุณธรรม) ประกอบด้วยช้ันอนุบาล 1-3 เรียนรู้การปลูกถั่วงอก ช้ันป.
1 เรียนรู้การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน ช้ันป.2 เรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน 
ช้ันป.3 เรียนรู้การเพาะเห็ด ช้ันป.4 เรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปร
นิกส์ ช้ันป.5 เรียนรู้การเลี้ยงปลาและช้ันป.6 เรียนรู้การเลี้ยงไก่พันธุ์
ไข ่และ การพัฒนารายได้เสริมจากกิจกรรมการเลี้ยงกบ เป็นต้น 
 ผลของสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี 

 
ภาพที ่1 การเปิดตัววิดีทัศน์ 

  
ภาพที่ 2 การเพาะถั่วงอก 

 
ภาพที่ 3  การเพาะทานตะวัน 

 
ภาพที่ 4 การเลี้ยงใสเ้ดือน 

 
ภาพที่ 5 การเพาะเหด็ 

 
ภาพที่ 6 เพาะผักไฮโดรโปรนิกส ์
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ภาพที่ 7 เลี้ยงปลา 

 
ภาพที่ 8 เลี้ยงไก ่

 
ภาพท่ี 9 การเลี้ยงกบ 

ตารางที่ 1  
ผลการประเมินผลประสิทธิภาพต่อสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

รายการ  SD. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ด้านเนื้อหา 

1.เนื้อหาเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.66 0.57 มากที่สุด 

2.ความถูกต้องของเนื้อหา 5.00 0.00 มากที่สุด 

3.ความเหมาะสมในการจัดเรียงลำดับ
เนื้อหา 

4.66 0.57 มากที่สุด 

4.ความทันสมัยของเนื้อหา 4.66 0.57 มากที่สุด 

5.ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 5.00 0.00 มากที่สุด 

6.ภาพประกอบสื่อสารความหมายได้ตรงกับ
เนื้อหา 

4.33 0.57 มาก 

7.ภาพกราฟิกสื่อสารความหมายได้ตรงกับ
เนื้อหา 

4.00 0.00 มาก 

ด้านคุณภาพของสื่อ 

1.ความเหมาะสมขององค์ประกอบใน
หน้าจอ 

4.33 0.57 มาก 

2.ความเหมาะสมของเสียงประกอบ 5.00 0.00 มากที่สุด 

3.การออกแบบกราฟิกหน้ าจอมีความ
สวยงาม 

4.66 0.57 มากทีสุ่ด 

4.ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา 5.00 0.00 มากที่สุด 

5.ภาพประกอบสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 4.66 0.57 มากที่สุด 

6.ภาพในวิดีทัศน์ มีความคมชัด 5.00 0.00 มากที่สุด 

7.เสียงในวิดีทัศน์ มีความชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 

โดยรวม 4.71 0.28 มากทีสุ่ด 

 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินผลประสิทธิภาพต่อสื่อวิดีทัศน์
เพื่อการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเขาขวาง 
ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบว่า ผลการ
ประเมินแยกเป็น 2 ด้าน คือ คุณภาพเนื้อหา และดา้นคุณภาพของที่
ค่าเฉลี่ยรวม 4.71 ค่าส่วนเบี่ยงเบน 0.28 อยู่ระดับมากที่สุด 
ตารางที่ 2 
ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรูป้รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

รายการ  SD. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านเนื้อหาและการดำเนินเรื่อง 4.33 0.55 มาก 
2. ด้านเทคนิค 4.06 0.73 มาก 
3. ด้านการออกแบบ 4.16 0.79 มาก 
4. องค์ความรู้ที่ได้รับจากสื่อ 4.56 0.62 มากที่สุด 
5. ประโยชน์ของสื่อ 4.46 0.62 มาก 

โดยรวม 4.32 0.66 มาก 
     จากตารางที่ 2 ผลการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
สื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเขา
ขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบว่า โดย
ภาพรวม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.32 และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 โดยอันดับที่ 1 คือ องค์ความรู้ที่ได้รับจาก
สื่อ ที่ค่าเฉลี่ย 4.56 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.62 อันดับที่  2 
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ประโยชน์ของสื่อ ที่ค่าเฉลี่ย 4.46 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62
และอันดับที่ 3 ด้านเนื้อหาและการดำเนินเรื่อง ที่ค่าเฉลี่ย 4.33 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  

 
6. อภิปรายผล 
6.1 สื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
บ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ประกอบด้วย 1) ที่มาของโรงเรียน 2) การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 1 ช้ัน 1 อาชีพ ประกอบด้วย ช้ันอนุบาล 1-3 เรียนรู้การ
ปลูกถั่วงอก ช้ันป.1 เรียนรู้การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน ช้ันป.2 
เรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน ช้ันป.3 เรียนรู้การเพาะเห็ด ช้ันป.4 เรียนรู้
การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ช้ันป.5 เรียนรู้การเลี้ยงปลาและช้ันป.6 
เรียนรู้การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หลังจากได้รับการเรียนรู้เพิ่มเติมนักเรียน
ได้เรียนรู้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีให้เกิดกับตน และอยู่บนเง่ือนไข 
2 ด้าน (1) ความรู้ คือ ความรอบรู้ รอบครอบ และระมัดระวัง และ 
(2) คุณธรรม คือ ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียรมีสติและปัญญาใน
การทำงานสอดคล้องกับปรียานุช พิบูลสราวุธ [3] ในหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการ 3 ห่วง ประกอบด้วย พอประมาณ มี
เหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
6.2 ประสิทธิภาพที่มีต่อความเหมาะสมของระบบโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( x̅ =4.71, S.D.=0.28) ประกอบด้วยด้านเนื้อหา
และคุณภาพของสื่อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิดา อุดมสิทธิ
พัฒนา, ชาตรี เกิดธรรม และ บุญเรือง ศรีเหรัญ [4] ที่ได้พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 โดยการพัฒนาบทเรียนให้มีทั้ง
ตัวอักษร ภาพ แสง สี เสียงและภาพเคลื่อนไหว มีเนื้อหา ถูกต้อง
ครบถ้วนตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 6.3 ผลภายหลังจากการชมสื่อวิดีทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
สื่อวิดีทัศน์เพือ่การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเขา
ขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบว่า ความ
พึงพอใจที่มากที่สุด คือ องค์ความรู้ที่ได้รับจากสื่อที่ค่าเฉลี่ย 4.56 
ลำดับที่ 2 คือ ประโยชน์ของสื่อ ที่ค่าเฉลี่ย 4.46 และลำดับที่ 3 คือ 
เนื้อหาและการดำเนินเรื่อง ที่ค่าเฉลี่ย 4.33 โดยภาพรวมค่าความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก ( x̅ =4.32, S.D.=0.66) ทั้งนี้เนื่องจากการ
ออกแบบสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวอักษร 

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ และ
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับสื่อจึงทำให้ผู้เรียน เกิดความ
สนุกกับการใช้สื่อ สอดคล้องกับบุญชม ศรีสะอาด [5] ที่กล่าวว่า การ
พัฒนาสื่อวิดีทัศน์ที่มีขนาดตัวอักษรและภาพประกอบการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพที่คมชัด และเหมาะสมกับ
เนื้อหาที่ผู้เรียนศึกษาอยู่ ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และ
ตัวอักษรที่ใหญ่พอสมควร และไม่มาก จนเกินไปทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อ
หน่ายกับการเรียน สามารถนำสื่อวิดีทัศน์กลับมาทบทวนความรู้ได้
ตามความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของจิรายุฑ ประเสริฐศรี 
และ คชากฤษ เหลี่ยมไธสง [6] ได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับเยาวชนจังหวัด
บุรีรัมย์ พบว่า การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น สำหรับเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
ดี กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ การใช้คอมพิวเตอร์น่าสนใจและเร้า
ความสนใจ เพิ่มความสนุกสนานใน การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ทำให้
มัลติมี เดียถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนอย่าง
แพร่หลาย ทั้งในลักษณะสื่อประกอบการบรรยายของผู้สอนในช้ัน
เรียน และสื่อสำหรับผู้เรียนนำไปใช้เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับณัฐกร สงคราม [7] อีกทั้งในงานวิจัยนี้ยังทำให้ผู้เรียน
ได้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นกว่าการเรียนรู้แบบดั้งเดิมที่เป็นเพียงการ
บรรยายในช้ันเรียนเพียงอย่างเดียว ผู้เรียน สามารถศึกษาได้ด้วย
ตนเองและสามารถทบทวนซ้ำได้บ่อยครั้ง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของศิริพล แสนบุญส่ง นิป เอมรัฐ และศักดา จันทราศร  [8] 
เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อทักษะการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการในการเรียนการสอน 
โดยได้พัฒนาในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ที่มีทั้งข้อความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรีและมีการโต้ตอบ
กับผู้เรียน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นกว่าการเรียนรู้
แบบดั้งเดิมที่ เป็นเพียงการบรรยายในช้ันเรียนเพียงอย่างเดียว 
ผู้ เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและสามารถทบทวนซ้ ำได้
บ่อยครั้งสามารถแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล  และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นกว่าเดิม ช่วย
แก้ปัญหาในด้านข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลาและสถานท่ีศึกษาอีกด้วย 
 
7. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
7.1 สรุปผลวิจัย 
      ผลการวิจัยในครั้งนี้นักเรียนมีความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และนักเรียนเกิดทักษะในการทํางาน มีการคิดวางแผนการ
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ทํางานอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์และมีพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้สูงขึ้น นักเรียนเกิดความชอบสนใจในอาชีพ มีเจตคติ
ค่านิยมการใฝ่รู้ มีเหตุผล มีใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
ซื่อสัตย์อดทน นอกจากนี้ยังทําให้นักเรียนมีคุณสมบัติอื่นๆ เช่น 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เช่ือมั่นในตนเอง  มีวินัยในการทํางาน มี
ความรับผิดชอบ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 
7.2 ข้อเสนอแนะ 
      ควรพัฒนาสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ได้ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โมชันอินโฟกราฟิก หรือแอนิเมชัน 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค 

STAD และ 2) หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัย ร่วมกับเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน
หลักสูตรและการสอน ด้านการสอนคณิตศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 5 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของแผน และแบบประเมินความเหมาะสมของแผน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความตรงเชิงเน้ือหา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD ได้แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่       
(1) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (2) สาระส าคัญ (ความคิดรวบยอด) (3) สาระการเรียนรู้ (4) ภาระงาน (สะท้อนการจัดกิจกรรม) (5) การ
สอนแบบนิรนัย ร่วมกับเทคนิค STAD (6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (7) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และ (8) บันทึกผลหลังการสอน และ 2) ผล
การหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD ทั้ง 10 แผน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
เท่ากับ 1.00 และมีความเหมาะสมโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55        
 
ค าส าคัญ: แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์, วิธีการสอนแบบนิรนัย, เทคนิค STAD  
  

Abstract 
The purposes of this study were 1) to development of mathematics learning management plan using deductive 

teaching methods together with STAD techniques and 2) assessing the quality of mathematics learning management 
plan using deductive teaching methods together with STAD techniques. The sample groups were 5 experts in curriculum 
and teaching, teaching mathematics and measurement and evaluation by purposive sampling. Research instrument 
were conformity assessment form and suitability assessment form. Data analysis was conducted using IOC, mean and 
standard deviation. Findings revealed that: 1) Development of a learning management plan in mathematics By using the 
deductive teaching method together with STAD technique, 10 learning management plans were obtained with 8 components 
as follows: (1) learning standards and indicators (2) essence (concept) (3) subject matter. Learning (4) Workload 
(reflecting on organizing activities) (5) deductive teaching in conjunction with STAD techniques (6) measurement and 
evaluation of learning, (7) learning media/resources, and (8) post-teaching record, and 2) finding the quality of the 
learning management plan by using a deductive teaching method in combination with the STAD technique, all 10 plans 
had a Consistency Index (IOC) of 1.00 and were overall appropriate at the highest level has an average of 4.55    
 
Keywords: Mathematics Learning Management Plan, Deductive Teaching Methods, STAD Techniques 
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1. บทน า (Introduction) 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เน่ืองจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี
คณิตศาสตร์ยั ง เป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
ทัดเทียม กับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมี     
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ ดังน้ันหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) จึงก าหนดตัวชี้ วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง     
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ น่ันคือ 
การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะ ด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี   
การสื่อสารและการร่วมมือ ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้ เรียนรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม 
สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ ทั้งน้ีการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ประสบความส าเร็จน้ัน จะต้องเตรียมผู้เรียนให้มี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพเม่ือจบ
การศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังน้ันสถานศึกษา
ควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน [1] ดังน้ันครู
จึงควรน าเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ เข้ามาช่วยปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 เทคนิคการสอนในรูปแบบที่สามารถส่งเสริมการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดีอีกวิธีหน่ึง น่ันคือ รูปแบบการสอน
แบบนิรนัย [2] ซ่ึงวิธีการสอนแบบนิรนัย (Deductive method) 
คือ กระบวนการที่ผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับ กฎ ทฤษฎี หลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริง หรือข้อสรุปตาม
วัตถุประสงค์ที่เรียนในบทเรียน จากน้ันจึงยกตัวอย่างหลาย ๆ 
ตัวอย่าง หรืออาจให้ผู้เรียนฝึกน าทฤษฎี หลักการ หลักเกณฑ์ กฎ
หรือข้อสรุปไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย หรืออาจเป็นลักษณะ
ให้ผู้เรียนหาหลักฐาน เหตุผลมาพิสูจน์ยืนยันทฤษฏี กฎ หรือข้อสรุป
เหล่าน้ันการจัดการเรียนรู้แบบน้ีจะช่วยให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผลไม่
เชื่ออะไรง่าย ๆ และมีความเข้าใจในกฎเกณฑ์ ทฤษฎี ข้อสรุ ป
เหล่าน้ันอย่างลึกซ้ึง การสอนแบบน้ีอาจกล่าวได้ว่าเป็นการสอนจาก
ทฤษฎีหรือกฎ ไปสู่ตัวอย่างที่เป็นรายละเอียด ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ทฤษฎี หลักการหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และสามารถน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหาที่หลากหลายได้ การเรียนรู้ของนักเรียนจะเกิดจากการ
ที่ผู้เรียนน าหลักการไปใช้ [3] นอกจากน้ีวิธีการสอนที่ส่งเสริมการ

ท างานเป็นกลุ่มที่ดี คือ เทคนิค STAD ซ่ึงมีข้อดี คือ ผู้เรียนมีความ
เอาใจใส่รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิกอ่ืนส่งเสริมให้
ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรงผู้เรียนมีความตื่นเต้น 
สนุกสนานกับการเรียนรู้ และเทคนิค STAD เป็นเทคนิคที่มีการ
วัดผลโดยใช้คะแนนพัฒนาการ จึงท าให้นักเรียนทราบถึงพัฒนาการ
ของตนเองโดยที่ไม่มีการแข่งขันกับผู้ อ่ืน แต่เป็นการแข่งขันกับ
ตนเอง จึงท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเกิดแรงจูงใจที่จะ
พัฒนาตนเองให้ได้คะแนนสูงยิ่งขึ้น [4]  
 นอกจากวิธีการสอนแล้วแผนการสอนยัง มีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จของกระบวนการสอนด้วย ผู้วิจัยจึงมีการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD ซ่ึง
แตกต่างจากแผนการจัดการเรียนรู้ทั่วไป ที่วิธีการสอนแบบนิรนัย 
ร่วมกับเทคนิค STAD ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิดและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง เน่ืองจากผู้ วิจัยตระหนักว่า แผนการจัดการเรียนรู้ มี
ความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน โดยจะท าให้ผู้สอนสอนด้วย
ความม่ันใจ เป็นไปตามล าดับขั้นตอนการสอนก็จะด าเนินไปสู่
จุดมุ่งหมายปลายทางอย่างสมบูรณ์ เน่ืองจากมีทิศทางในการสอน   
ที่มิใช่สอนอย่างเลื่อนลอย ผู้เรียนก็จะได้รับความรู้ ความคิด เกิดเจตคติ 
เกิดทักษะ และเกิดประสบการณ์ใหม่ตามที่ผู้สอนวางแผนไว้ ท าให้
เป็นการเรียนการสอนที่มีคุณค่า นอกจากน้ียังท าให้เป็นการสอนที่
ตรงตามหลักสูตร ท าให้การสอนบรรลุผลอย่า งมีประสิทธิภาพ  
นอกจากน้ีผู้ วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ส าคัญ มี 8 องค์ประกอบ คือ 1) มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 2) สาระส าคัญ (ความคิดรวบยอด) 3) สาระการเรียนรู้      
4) ภาระงาน (สะท้อนการจัดกิจกรรม) 5) การสอนแบบนิรนัย 
ร่วมกับเทคนิค STAD 6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 7) สื่อ/
แหล่งเรียนรู้ และ 8) บันทึกผลหลังการสอน ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
วิชาการ จึง ได้ท าการพัฒนาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา
คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD ขึ้น
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัย 
ร่วมกับเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
จิระศาสตร์วิทยา 
2.2 เพื่อหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน
แบบนิรนัย ร่วมกับเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในครั้งน้ี ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
5 คน ได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
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ผู้ที่ มีคุณสมบัติ ดังน้ี 1 ) ผู้ที่ มี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก       
ด้านการศึกษา เป็นนักวิชาการในระดับอุดมศึกษา ด้านหลักสูตรและ
การสอน และมีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน 
และ 2) ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านการศึกษา เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา และมีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป 
จ านวน 3 คน  
 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 
3.2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน
แบบนิรนัย ร่วมกับเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 
 
3.2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนแบบนิรนัย ร่วมกับเทคนิค STAD ประกอบด้วย 1) ความ
สอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนแบบนิรนัย ร่วมกับเทคนิค STAD และ 2) ความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัย 
ร่วมกับเทคนิค STAD      
 
3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เน้ือหาในการวิจัย เป็นเน้ือหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ประกอบด้วย 1) แบบรูป 2) ความสัมพันธ์ 3) สมการ 4) ค าตอบ
ของสมการ 5) สมบัติสมมาตร 6) สมบัติถ่ายทอด 7) สมบัติการบวก 
8) สมบัติการคูณ 9) การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และ         
10) การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
   
4. วิธีการวิจัย 
 วิธีการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังน้ี  
 
4.1 ระยะที่ 1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน
แบบนิรนัย ร่วมกับเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  
 
4.1.1   ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
สาระการเรียนรู้แกนกลางในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ แสดงดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณิต มาตรฐาน ค 1.3  
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  เข้าใจและใช้สมบัติของการ

เท่ากันและสมบัติของจ านวน 
เพ่ือวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดย
ใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การน าความรู้ เ ก่ียว กับการแ ก้
สมการเชิงเส้น 

ตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง 
 
4.1.2   ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ จากแนวคิด 
ทฤษฎีการสอนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องและสังเคราะห์องค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค 
STAD แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การสังเคราะห์องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

องค์ประกอบของ 
แผนการจัดการเรยีนรู ้

แหล่งที่มา 

รวม 
ส า

นัก
งา

นค
ณะ

กร
รม

กา
ร

กา
รศ

ึกษ
าข

ั้นพื้
นฐ

าน
 [5

] 

พีร
ะ 

 พ
นา

สุภ
ณ 

[6
] 

ธว
ัชช

ยั 
 ล

ือช
า [

7]
 

มห
าว

ทิย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
นค

รร
าช

สมี
า 

[8
] 

พิม
พ์ช

ญา
  ธ

นา
พร

พง
ศ์ส

ถติ
 [9

] 

1.  ความเข้าใจทีค่งทน      1 

2.  มาตรฐาน การเรยีนรู/้
ตัวชี้วดั      4* 

3.  ความคดิรวบยอด/
สาระส าคัญ      5* 

4.  จุดประสงค์การเรยีนรู ้      2 

5.  สาระการเรยีนรู ้      5* 

6.  ทักษะการคดิ      1 

7.  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์      1 

8.  ชิ้นงาน/ภาระงาน      4* 

9.  ค าถามส าคญั      1 

10.  กิจกรรมการเรยีนการ
สอนเพ่ือการเรยีนรู ้

     4* 

11.  สื่อการเรียนรู้/แหลง่
เรียนรู ้

     4* 

12.  การวัดผลประเมนิผล      5* 

13.  บันทึกหลังสอน      3* 
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 จากตารางที่ 2 การสังเคราะห์องค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรู้ ผู้วิจัยได้เลือกรายการที่มีนักวิชาการ/นักวิจัย/หน่วยงานให้
แนวคิดไว้ 3 คนขึ้นไปซ่ึงพบว่า มี 8 องค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงก าหนด
กรอบแนวคิด และสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ
นิรนัย ร่วมกับเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โดยมี 8 องค์ประกอบ คือ 1) มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 2) สาระส าคัญ (ความคิดรวบยอด) 3) สาระ
การเรียนรู้ 4) ภาระงาน (สะท้อนการจัดกิจกรรม) 5) กิจกรรมการ
สอนเพื่อการเรียนรู้ 6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 7) สื่อ/
แหล่งเรียนรู้ และ 8) บันทึกผลหลังการสอน 
 
4.1.3  ศึกษาเก่ียวกับวิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD 
โดยสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนแบบนิรนัยของนักการศึกษาหลาย ๆ 
ท่านที่กล่าวถึงการสอนแบบนิรนัย สรุปว่า การสอนด้วยวิธีสอนแบบ
นิรนัย มี 5 ขั้นตอนดังน้ี 1) ขั้นถ่ายทอดความรู้ อธิบายทฤษฎี/
หลักการ/กฎ/ข้อสรุป 2) ขั้นยกตัวอย่างสถานการณ์ที่หลากหลาย   
3) ขั้นฝึกปฏิบัติน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 4) ขั้นสรุป 
ตรวจสอบมโนทัศน์ 5) ขั้นวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
และสังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิค STAD สรุปได้ว่า 
กระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิค STAD มี 5 ขั้นตอนดังน้ี 1) ขั้น
น าเสนอบทเรียนต่อนักเรียนทั้งชั้น 2) ขั้นการเรียนกลุ่มย่อย 3) ขั้น
การทดสอบสอบย่อย 4) ขั้นคิดวามก้าวหน้าของแต่ละคน และ      
5) ขั้นกลุ่มได้รับการยกย่องชมเชย จากน้ันจึงน ามาบูรณาการร่วมกัน
เป็นวิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การสังเคราะห์วิธีการสอนแบบนิรนัย ร่วมกับเทคนิค STAD 
 

วิธีการสอนแบบนิรนัย เทคนิค STAD วิธีการสอนแบบนิรนัย 
ร่วมกับเทคนิค STAD 

1.  ขั้นถ่ายทอดความรู้ 
อธิบายทฤษฎี/
หลักการ/กฎ/
ข้อสรุป  

1.  ขั้นน าเสนอ
บทเรียนต่อ
นักเรียนทั้งชั้น 

1.  ขั้นน าเสนอบทเรียน
ถ่ายทอดความรู้ 
อธิบายทฤษฎี/
หลักการ/กฎ/ข้อสรุป
ต่อนักเรียนทั้งชั้น 

2.  ขั้นยกตัวอย่าง
สถานการณ์ที่
หลากหลาย 

 2.  ขั้นยกตัวอย่าง
สถานการณ์ที่
หลากหลายต่อ
นักเรียนทั้งชั้น 

  3.  ขั้นสรุป ตรวจสอบ
มโนทัศน์โดยนักเรียน
ทั้งชั้น 

3.  ขั้นฝึกปฏิบัติน า
ความรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ 

2.  ขั้นการเรียนกลุ่ม
ย่อย 

 

4.  ขั้นการเรียนกลุ่มย่อย
ฝึกปฏิบัติน าความรู้
ไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่ 

4.  ขั้นสรุป ตรวจสอบ
มโนทัศน ์

 5.  ขั้นวิเคราะห์อภิปราย
การเรียนรู้ 

 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

วิธีการสอนแบบนิรนัย เทคนิค STAD วิธีการสอนแบบนิรนัย 
ร่วมกับเทคนิค STAD 

5.  ขั้นวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

3.  ขั้นการทดสอบ
สอบย่อย 

4.  ขั้นคดิวามก้าวหน้า
ของแตล่ะคน 

6.  ขั้นวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของ
นักเรียนรายบุคคล
และกลุ่มย่อย 

 5.  ขั้นกลุ่มได้รับการ
ยกย่องชมเชย 

7.  ขั้นกลุ่มได้รับการยก
ย่องชมเชย     

 
 จากตารางที่ 3 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD เป็นการน าวิธีการสอน
แบบนิรนัยจากการสังเคราะห์ และน ามาบูรณาการกับเทคนิค STAD 
จนได้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนิรนัย ร่วมกับเทคนิค 
STAD ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ ขั้นน าเสนอบทเรียนถ่ายทอด
ความรู้  อธิบายทฤษฎี/หลักการ/กฎ/ข้อสรุป ขั้นยกตัวอย่าง
สถานการณ์ ขั้นสรุป ตรวจสอบมโนทัศน์ ขั้นฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อยน า
ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ขั้นวิเคราะห์อภิปรายการเรียนรู้    
ขั้นวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และขั้นกลุ่มได้รับการยกย่องชมเชย  
 
4.1.4  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัย
ร่วมกับเทคนิค STAD เป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 
10 แผน ใช้เวลาสอน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง ใช้เวลาทั้งสิ้น 
20 ชั่วโมง  
 
4.2 ระยะที่ 2 การหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนแบบนิรนัย ร่วมกับเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 
 
4.2.1  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในครั้งน้ี ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้จาก
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ที่มีคุณสมบัติ 
ดังน้ี 1) ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านการศึกษา เป็น
นักวิชาการในระดับอุดมศึกษา ด้านหลักสูตรและการสอน และมี
ประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน และ 2) ผู้ที่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านการศึกษา เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา และมีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน 
 
4.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
4.2.2.1 แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค 
STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจิระศาสตร์
วิทยา ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินทุก
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน 
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4.2.2.2  แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญ
ประเมินทุกแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน 
 
4.2.3  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัย
ร่วมกับเทคนิค STAD มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วน าไปตรวจสอบหาคุณภาพโดยให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค 
STAD 
 
4.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
ระยะเวลาที่ใช้ในการน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ
นิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD ไปการหาคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 สัปดาห์  
 
4.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD ดังน้ี  
 
4.2.5.1  วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD โดย
หาค่า (Index of item objective congruence : IOC) ซ่ึงแบบ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยก าหนดเกณฑ์ สูงกว่า 0.50 จึงสามารถน าไปใช้ได้ [10] 
และท าการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ   
 
4.2.5.2  วิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD ได้จากการหาค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงแบบประเมินความเหมาะสมของ
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเกณฑ์ความเหมาะสมของ
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องมีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป [11]  
 
5.  ผลการวิจัย 
 
5.1  ผลการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัย 
ร่วมกับเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
จิระศาสตร์วิทยา ได้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ   
นิรนัย ร่วมกับเทคนิค STAD จ านวน 10 แผน โดยมี 8 องค์ประกอบ 
ได้แก่  
 1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
 2. สาระส าคัญ (ความคิดรวบยอด)  

 3. สาระการเรียนรู้  
 4. ภาระงาน (สะท้อนการจัดกิจกรรม)  
 5. การสอนแบบนิรนัย ร่วมกับเทคนิค STAD 7 ขั้นตอน โดยมี
รายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังน้ี 
 -ขั้นที่  1 น าเสนอบทเรียนถ่ายทอดความรู้  อธิบายทฤษฎี/
หลักการ/กฎ/ข้อสรุป เป็นขั้นตอนการสอนที่ครูจะน าทฤษฎีหรือ
หลักเกณฑ์ ค านิยาม หรือสูตร ฯลฯ มาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 ขั้นที่ 2 ยกตัวอย่างสถานการณ์ เป็นขั้นตอนการสอนที่ครูและ
นักเรียนทดลองพิสูจน์ให้เห็นจริง และนักเรียนลงมือปฏิบัติด้วย เช่น 
ให้นักเรียนยกตัวอย่างเพิ่มเติมหรือกระท าการทดลองพิสู จน์ด้วย
ตนเอง หน้าชั้นเรียน 
 ขั้นที่ 3 สรุป ตรวจสอบมโนทัศน์ เป็นขั้นตอนการสอนที่นักเรียน
สามารถสรุปได้ว่ากฎเกณฑ์หรือที่ครูอธิบายน้ันเป็นความจริงทุก
ประการ ข้อสรุปที่ได้นับว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้อง 
 ขั้นที่ 4 ฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อยน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
เป็นขั้นตอนการสอนที่ครูให้นักเรียนจัดกลุ่ม แล้วให้สมาชิกภายใน
กลุ่มช่วยกันน ากฎเกณฑ์หรือทฤษฎีที่พิสูจน์ให้เห็นจริง แล้วน าไปใช้
ในการท าแบบฝึกหัดเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิด
ทักษะดียิ่งขึ้น  
 ขั้นที่ 5 วิเคราะห์อภิปรายการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนการสอนที่ครู
ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนแต่ละกลุ่มโดยให้ นักเรียน
ยกตัวอย่าง ปัญหาทางคณิตศาสตร์และและออกมาแสดงการใช้
ข้อสรุป/ หลักการ/ นิยาม/ สูตร ที่ค้นพบในการให้เหตุผลประกอบ
แนวคิดการหาค าตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 ขั้นที่ 6 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนการสอนที่ครู
ท าการสอบนักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนช่วยกันท าภายกลุ่มของ
ตน 
 ขั้นที่ 7 กลุ่มได้รับการยกย่องชมเชย เป็นขั้นตอนการสอนที่ครู
รวมคะแนนในแต่ละกลุ่ม และให้รางวัลกลุ่มที่ท าคะแนนมากที่สุด 
 6.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 8.  บันทึกผลหลังการสอน       
 
5.2 ผลการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน
แบบนิรนัย ร่วมกับเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา พบว่า 
 
5.2.1  ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบ 
(IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับ
เทคนิค STAD แสดงดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับ
เทคนิค STAD 

 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัย

ร่วมกับเทคนิค STAD 
IOC แปลผล 

1.  เร่ืองแบบรูป 1.0 ใช้ได้ 
2.  เร่ืองความสัมพันธ์  1.0 ใช้ได้ 
3.  เร่ืองสมการ 1.0 ใช้ได้ 
4.  เร่ืองค าตอบของสมการ 1.0 ใช้ได้ 

5.  เร่ืองสมบัติสมมาตร 1.0 ใช้ได้ 
6.  เร่ืองสมบัติถ่ายทอด 1.0 ใช้ได้ 
7.  เร่ืองสมบัติการบวก 1.0 ใช้ได้ 

8.  เร่ืองสมบัติการคูณ 1.0 ใช้ได้ 
9.  เร่ืองการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1.0 ใช้ได้ 

10.  เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาสมการ 
เชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 
1.0 

 
ใช้ได้ 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่าง
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัย
ร่วมกับเทคนิค STAD มีค่า IOC เท่ากับ 1.0 ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 0.5 จึงสามารถน าไปใช้ได้ทุกแผนการ
จัดการเรียนรู้  
 นอกจากน้ียังมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ โดย
สาระการเรียนรู้ปรับให้เหมาะสมกับชั้นปี ไม่ให้ยาก หรือง่ายจนเกินไป 
ปรับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค 
STAD ให้แบ่งเป็น 2 ชั่วโมง และปรับระยะเวลาในการสอนให้
เหมาะสม  
 
5.2.2  ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD แสดงดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD ในภาพรวม 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 
ความ

เหมาะสม 
1.  แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนด 
 

4.64 
 

0.46 
 

มากที่สุด 
2.  แผนการจัดการเรียนรู้มี 

องค์ประกอบส าคัญครบถ้วน 
 

4.72 
 

0.44 
 

มากที่สุด 
3.  สาระส าคัญมีความสอดคล้อง 

กับหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนด 
 

4.44 
 

0.62 
 

มาก 
4.  สาระส าคัญ มคีวามกระชับ ชัดเจน  

เข้าใจง่าย 
 

 
4.78 

 
0.44 

 
มากที่สุด 

 

ตารางที่ 5  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 
ความ

เหมาะสม 
5.  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน

แบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD  มี
ขั้นตอนชัดเจนตามแนวคิด ทฤษฎี   

 
 

4.30 

 
 

0.69 

 
 

มาก 
6.  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน

แบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD 
เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน  

 
 

4.50 

 
 

0.71 

 
 

มาก 
7.  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน

แบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD 
กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน  

 
 
 

4.46 

 
 
 

0.73 

 
 
 

มาก 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน

แบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD มี
ความเหมาะสมในการพัฒนาทักษะ
การคิดแก้ปัญหา และความคงทนใน
การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  

 
 
 
 

4.72 

 
 
 
 

0.41 

 
 
 
 

มากที่สุด 
9.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม

สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับ
เทคนิค STAD   

 
 
 

4.50 

 
 
 

0.71 

 
 
 

มาก 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกับ

ระดับชั้นของนักเรียน  
 

4.54 
 

0.64 
 

มากที่สุด 
11.  วิธีวัดผลประเมินผลการเรียนรู้

เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน 
 

4.48 
 

0.74 
 

มาก 
รวม 4.55 0.45 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 5  ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD ใน
ภาพรวม พบว่า มีความเหมาสะมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55 ซ่ึงมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 3.51 ขึ้นไป จึง
สามารถน าไปใช้ได้ทุกแผนการจัดการเรียนรู้  โดยข้อที่มีความ
เหมาะสมสูงสุด คือ สาระส าคัญ มีความกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย 
(ค่าเฉลี่ย = 4.78) รองลงมา คือ แผนการจัดการเรียนรู้ มี
องค์ประกอบส าคัญครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.72) และกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD มีความ
เหมาะสมในการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และความคงทนใน
การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (ค่าเฉลี่ย = 4.72) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับ
เทคนิค STAD  มีขั้นตอนชัดเจนตามแนวคิด ทฤษฎี (ค่าเฉลี่ย = 
4.30)   
 
6.  อภิปรายผล 
 
6.1  ผลการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัย 
ร่วมกับเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
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จิระศาสตร์วิทยา ได้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ   
นิรนัย ร่วมกับเทคนิค STAD จ านวน 10 แผน โดยมี 8 องค์ประกอบ 
ได้แก่ (1) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (2) สาระส าคัญ (ความคิด
รวบยอด) (3) สาระการเรียนรู้ (4) ภาระงาน (สะท้อนการจัด
กิจกรรม) (5) การสอนแบบนิรนัย ร่วมกับเทคนิค STAD 7 ขั้นตอน 
โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังน้ี ขั้นที่ 1 น าเสนอบทเรียน
ถ่ายทอดความรู้ อธิบายทฤษฎี/หลักการ/กฎ/ข้อสรุป เป็นขั้นตอน
การสอนที่ครูจะน าทฤษฎีหรือหลักเกณฑ์ ค านิยาม หรือสูตร ฯลฯ 
มาน าเสนอหน้าชั้นเรียน ขั้นที่ 2 ยกตัวอย่างสถานการณ์ เป็น
ขั้นตอนการสอนที่ครูและนักเรียนทดลองพิสูจน์ให้เห็นจริง และ
นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วย เช่น ให้นักเรียนยกตัวอย่างเพิ่มเติมหรือ
กระท าการทดลองพิสูจน์ด้วยตนเอง หน้าชั้นเรียน ขั้นที่ 3 สรุป 
ตรวจสอบมโนทัศน์ เป็นขั้นตอนการสอนที่นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า
กฎเกณฑ์หรือที่ครูอธิบายน้ันเป็นความจริงทุกประการ ข้อสรุปที่ได้
นับว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ขั้นที่ 4 ฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อยน าความรู้ไปใช้
ในสถานการณ์ใหม่ เป็นขั้นตอนการสอนที่ครูให้นักเรียนจัดกลุ่ม แล้ว
ให้สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันน ากฎเกณฑ์หรือทฤษฎีที่พิสูจน์ให้เห็น
จริง แล้วน าไปใช้ในการท าแบบฝึกหัดเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้เกิดความ
เข้าใจและเกิดทักษะดียิ่งขึ้น ขั้นที่ 5 วิเคราะห์อภิปรายการเรียนรู้ 
เป็นขั้นตอนการสอนที่ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนแต่ละ
กลุ่มโดยให้นักเรียนยกตัวอย่าง ปัญหาทางคณิตศาสตร์และและ
ออกมาแสดงการใช้ข้อสรุป/ หลักการ/ นิยาม/ สูตร ที่ค้นพบในการ
ให้เหตุผลประกอบแนวคิดการหาค าตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์    
ขั้นที่ 6 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนการสอนที่ครูท า
การสอบนักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนช่วยกันท าภายกลุ่มของตน 
และขั้นที่ 7 กลุ่มได้รับการยกย่องชมเชย เป็นขั้นตอนการสอนที่ครู
รวมคะแนนในแต่ละกลุ่ม และให้รางวัลกลุ่มที่ท าคะแนนมากที่สุด 
(6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (7) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และ     
(8) บันทึกผลหลังการสอน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD 
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
เอกสาร ต ารา บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แล้ว
น ามาสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
สอนแบบนิรนัย ร่วมกับเทคนิค STAD ซ่ึงการสอนแบบนิรนัยน้ีเป็น
วิธีการสอนที่ยึดหลักให้นักเรียนได้เรียนรู้กฎ หรือหลักความจริง 
โดยทั่วไปเสียก่อนแล้วจึงค้นคว้าส่วนปลีกย่อยเก่ียวกับหลักหรือกฎ
น้ัน ๆ อย่างละเอียดภายหลัง หรืออีกนัยหน่ึงคือ วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบนิรนัยเป็นวิธีการสอนจากกฎไปหาตัวอย่างหรือน ากฎมา
อธิบายข้อปลีกย่อยโดยแยกแยะให้เข้าใจรายละเอียดก่อน เม่ือน ามา
บูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD ซ่ึงเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย โดยแต่
ละกลุ่มมีทั้งนักเรียนกลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อน ผู้สอนจะก าหนด
บทเรียนและให้ผู้เรียนท างานร่วมกันภายในกลุ่ม หลังจากน้ันมีการ
ทดสอบเป็นรายบุคคล แล้วรวมคะแนนเป็นกลุ่ม โดยกลุ่มที่ ได้

คะแนนมากที่สุดจะได้รับรางวัลที่ครูก าหนด ซ่ึงจะท าให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะและเรียนรู้ทักษะทางสังคมไปด้วย ดังน้ันแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นน้ีจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
สิ่งที่ตามมาย่อมส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นได้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อนุรักษ์  วภักดิ์เพชร [12] เรื่อง ผลการใช้ชุดการ
สอนแบบนิรนัยและอุปนัยร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหา เจตคติและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม  พบว่า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้เรียนรู้ด้วยชุดการสอนแบบนิรนัย
และอุปนัยร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 
6.2  ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD พบว่า ผลการประเมิน
ความสอดคล้องของแผน การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิร
นัยร่วมกับเทคนิค STAD มีค่า IOC เท่ากับ 1.0 ทุกแผนการจัดการ
เรียนรู้ ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 0.5 จึงสามารถน าไปใช้ได้ทุก
แผนการจัดการเรียนรู้ และมีความเหมาสะมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจาก การประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD ผู้วิจัยได้
ก าหนดให้ผู้ประเมินเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านหลักสูตรและการสอน    
ด้านการสอนคณิตศาสตร์  และผู้ เชี่ ย วชาญด้ านการ วัดและ
ประเมินผล ซ่ึงจะท าให้การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งน้ีมี
ความน่าเชื่อถือ และถูกต้องมาหลักวิชาการ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ เอมิกา  สุวรรณหิตาทร [13] ที่กล่าวว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพต้องผ่านการประเมินจากแบบตรวจสอบรายการที่ มี
คุณภาพ ดังน้ันแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้จึงต้องมีความ
ครอบคลุมถึงองค์ประกอบส าคัญของแผน ขั้นตอนการเขียนแผน ข้อ
รายการประเมินต่าง ๆ ต้องชัดเจนต่อการปฏิบัติ เพื่อครูผู้สอนจะได้
น าผล การประเมินที่ได้รับไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ของตนให้มีคุณภาพ เพราะแผนการจัดการเรียนที่ดี มีคุณภาพ
เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้ในที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาว์ประภา  
สิงห์มหาไชย [11] ได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ด้านเน้ือหา เวลา ความ
ชัดเจนของจุดประสงค์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้  กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้
แบบประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
แบบอุปนัยและนิรนัย ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) ตามแนวลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับ และกาจวาที  ประทุมแสง 
[14] ได้ท าการประเมินคุณภาพของแผนการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น โดยน า
แผนการจัดการเรียนรู้เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อท าการประเมินความ
เหมาะสมและสอดคล้องของแผนการเรียนรู้ ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มี
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ประสบการณ์ ด้านการเขียนแผนจัดการเรียนรู้  มากกว่า 5 ปี 
คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง จ านวน 5 คน โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating  scale) ซ่ึงมี 5 ระดับ ซ่ึงเป็นการประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 
7.1 ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 
 จากผลการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
สอนแบบนิรนัย ร่วมกับเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ที่พบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 1.0 ทุก
แผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 0.5 จึงสามารถ
น าไปใช้ได้ทุกแผนการจัดการเรียนรู้  และผลการประเมินความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัย
ร่วมกับเทคนิค STAD ในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ดีมาก ดังน้ัน ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์จึงสามารถน าแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD น้ีไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่งได้  
 
7.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 
 ควรมีการวิจัยการน าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดย
ใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD ไปใช้กับนักเรียนเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อไป   
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริม
การอ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด 
Laplae City แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเช่ือมั่น ผลการวิจัยพบว่า  
1) หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ  ชุด Laplae City จำนวน 4 เล่ม ได้แก่ เรื่อง 
Introduction of Laplae, Cultures of Laplae, Interesting places of Laplae and Interesting things of Laplae  วัฒนธรรม
ของชาวลับแล สถานที่ที่น่าสนใจของอำเภอลับแล และสิ่งต่าง ๆ ที่น่าสนใจของอำเภอลับแล ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.03/85.88 2) ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 3) ความพึงพอใจ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ  ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

คำสำคัญ หนังสือส่งเสริมการอ่าน; เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ; ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to develop external reading books along with application of two-
dimension (QR Code) for grade 8 students, Anuban Chumchonhuadong School. 2) to study English reading ability 
through external reading books along with application of two-dimension (QR Code). 3) to study the satisfaction of 
students about external reading books along with application of two-dimension (QR Code). The target population 
of this research was 17 grade 8 students of Anuban Chumchonhuadong School of the 2020 academic year.  
The research instruments consist of External Reading Books along with Application of Two-Dimension (QR Code), 
lesson plans, test of students ability of reading and satisfaction form of students. The datas were analyzed by 
mean ( ), standard deviation of item (S.D.), difficulty, discrimination and reliability. The research findings were as 
followed: 1) The external reading books along with application of two-dimension (QR Code) 4 books of Laplae 
City, introductionof Laplae, cultures of Laplae, interesting places of Laplae and interesting things of Laplae had 
the efficient standard criterion of 81.03/85.88. 2) The ability in reading English with external reading books along 
with application of two-dimension (QR Code) for grade 8 students after learning was higher than before learning 
been statistically significant at the 0.05 level. 3)  The satisfaction of grade 8 students was highly satisfied level 
about through external reading books along with application of two-dimension (QR Code) 
 
Keywords: External Reading Books; Application of Two-Dimension (QR Code); English Reading Ability 

 

1. บทนำ 
 ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญ
และจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการติดต่อสื่อสารการศึกษาแสวงหาความรู้ประกอบ
อาชีพความบันเทิงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่
หลากหลายและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก นำมาซึ่งความสัมพันธ์
ที่ดีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆช่วยพัฒนานักเรียนให้มี
ความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เข้าใจความแตกต่างของ
ภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี การเข้าสังคม
เศรษฐกิจการเมือง นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสารได้รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้ง่ายกว้างขวาง
ขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต [1] 
 การอ่านหนังสือมีประโยชน์ เพื่อช่วยพัฒนาทางด้าน
ความคิดเชาวน์ปัญญาและเป็นพื้นฐานของการต่อยอด  
องค์ความรู้ให้ลึกซึ้งยิ่ งขึ้น การส่งเสริมการอ่านเป็นการ    
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบของการอ่าน
หนังสือในยุคดิจิตอลมีการเปลี่ยนแปลงไปความรู้ต่ างๆ 
สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตและถูกบรรจุไว้ในเทคโนโลยี
แบบพกพาเช่นสมาร์ทโฟนซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้  
ทั้งในและนอกห้องเรียน โรงเรียนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเน้นการสร้าง

เครือข่ายทางสังคมและการเรียนรู้ร่วมกันผู้เรียนมีส่วนร่วม   
ในการออกแบบการเรี ยนรู้ ของตน เองซึ่ งจะส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้อีกทั้ งการใช้เทคโนโลยีดิ จิทั ล         
มาสนับสนุนในการเรียนการสอนจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุก
ที่จะเรียนรู้ ได้ทั้ งความรู้และความเพลิดเพลิน ห้องสมุด
โรงเรียนสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้      
ในการบริการ ส่ งเสริมการอ่านให้กับผู้ เรียนได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ คุรุรักษ์ ภิรมย์รักษ์ [2] ได้กล่าวว่า 
การอ่านเป็นทักษะ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของคน
ในสังคมโลกปัจจุบัน คือช่วยให้ผู้ที่เข้าถึงการอ่าน สามารถ
ดำเนินชีวิตได้ตามที่ตนเองต้องการมีความ เข้าใจสังคมโลก 
และสามารถอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข แม้สังคมโลก  
จะเข้าถึงสารสนเทศที่ก้าวหน้าการอ่านก็ยังคงความสำคัญ   
อยู่ตลอดเวลา 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษของโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในมาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความ
เรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล พบว่าผลการทดสอบ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
55.25 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
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ร ะ ดั บ ช าติ พื้ น ฐ า น  (O-Net)  ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ าปี ที่  3            
วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 พบว่า ผลการทดสอบ
ระดับประเทศมีค่าคะแนน 32.35 ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ำกว่าระดับเกณฑ์ที่สำนักงานเขต
พื้นที่กำหนดรวมถึงต่ำกว่าเกณฑ์ระดับประเทศติดต่อกันหลาย
ปีจากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่า ปัญหาการอ่านเป็นสิ่งสำคัญ
ต่อการจัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษผู้วิจัยจึงสนใจในการ
พัฒนาทักษะการอ่านให้ผู้เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆและพัฒนาสื่อการสอนเทคโนโลยีร่วม
สมัยบน QR ซึ่งเป็นสื่อการสอนเทคโนโลยีที่สามารถเรียกใช้ได้
ง่ายสะดวกต่อการศึกษาและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ทำให้การเรียนรู้การจัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสนองความต้องการที่
หลากหลายของผู้ใช้งานมากขึ้นด้วย ผู้วิจัยได้ค้นคว้าแนวทาง 
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่ งในปัจจุบันมี
วัตถุประสงค์คือ ปลูกฝังให้นักเรียนได้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน 
อีกครั้ง ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยใน
การจัดการศึกษาให้บรรลุอุดมการณ์ทางการศึกษาได้ รวมถึง 
Application เพื่อการศึกษาก็กำลังมีบทบาทความสำคัญใน
การเรียนการสอนของนักเรียน เช่นการใช้การใช้รหัส QR ซึ่ง
จะช ่วยเปลี ่ยนประสบการณ ์การเร ียนการสอนให ้เป ็น
สภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและโต้ตอบได้ อีกทั้งยังช่วยให้
นักเรียนเข้าถึงสื ่อต่างๆที ่พวกเขาต้องการได้อย่างรวดเร็ว
มากขึ ้นเรื ่อย ๆ เนื ่องจากเป ็นมิตรกับไวร ัสโคโรนาและ
ส่งเสริมการสร้างความห่างเหินทางสังคม [3] 
 การจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเสริมการเรียน
ให้แก่นักเรียนจึงมีความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอน
เพราะหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ดีย่อมส่งผลให้นักเรียนเกิด
ความสามารถในการอ่านและนิสัยรักการอ่านหนังสือมาก
ยิ่งขึ้น สุวิทย์ มูลคำ และ สุนันทา ประเสริฐ [4] เพราะปัญหา
การอ่านซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของนักเรียนนำไปสู่ปัญหาใน
ทักษะด้านอื่นๆด้วยทั้งนี้การดำเนินการที่จะให้ผู้ เรียนมี
คุณลักษณะ ของการรักการอ่านเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องได้
นั้น ผู้สอนและผู้ เรียนจะต้องใช้สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากนั้น ครูผู้สอนควรหา
หนังสือเสริมประสบการณ์ประเภทต่างๆ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเข้ามาช่วยให้มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหากนำเนื้อหาท้องถิ่น  
มาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่ง     

ในการที่จะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น       
ให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของท้องถิ่นตนเอง รักและ
ภูมิใจ ในท้องถิ่น ของตนเองอีกด้วย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน      
ที่มี เนื้อหาสอดคล้องกับท้องถิ่น เนื่องจากนักเรียน เป็น         
ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอลับแล ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่นักเรียน
คุ้นเคย ประกอบกับท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชุมชน
หัวดงมีความเป็นเอกลักษณ์ ยกตัวอย่างเช่น ตำนานเมือง
แม่ม่าย เมืองห้ามพูดโกหก วิถีชีวิตความเป็นอยู่ บ้านเรือน 
อาหารต่าง ๆ ท้ังข้าวพันผัก ข้าวแคบ และที่สำคัญคือผลไม้ที่มี
ช่ือเสียงอย่างมากของชาวลับแลนั้นก็คือลางสาด ทุเรียนหลง
หลินลับแล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านอยู่ในระดับสูง
ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่ อพัฒ นาหนั งสือส่ งเสริมการอ่ านร่วมกับ การ
ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีบาร์ โค้ดสองมิติ  สำหรับนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 
 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ     
ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บาร์โค้ดสองมิติ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
อนุบาลชุมชนหัวดง 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด 
สองมิติ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาล
ชุมชนหัวดง 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
  ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์
  ขอบเขตด้านประชากร 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 17 คน 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ จำนวน 4 เล่ม  
4 หน่ วยการเรียนรู้  โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้   
จำนวน 16 ช่ัวโมง 
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4. กรอบแนวความคิด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. วิธีดำเนินการวิจัย        
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 ประชากร 
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
อนุบาลชุมชนหัวดง จำนวน 17 คน 
 แบบแผนการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัยศึกษากลุ่มเดียว 
วัดครั้งเดียว 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1. หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Laplae City 
และแผนการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 2. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ    
ซึ่งเป็นปรนัยและอัตนัยรวม 30 ข้อ 30 คะแนน 
 3. แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสอง
มิติ 
 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
 1. สร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Laplae 
City โดยศึกษาทฤษฎีและหลักการสร้างหนังสือส่งเสริมการ
อ่าน เอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และศึกษารายละเอียด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ 
รวมถึงศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับอำเภอลับแล นำมาทำ
แบบสำรวจความต้องการ จากนั้นนำแบบสอบถาม มาจัดทำ
เป็นรายละเอียดด้านเนื้อหา ออกเป็นตอนๆ ดังนี้ 
 - Introduction of Laplae 
 - Cultures of Laplae 

 - Interesting places of Laplae  
 - Interesting things of Laplae 
นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง แล้วจึงนำไปเสนอผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยี และด้านการวัดและประเมินผล
เพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากนั้นนำแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปทดลองใช้ 
 2. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยหนังสือส่งเสริมการ
อ่าน ชุด Laplae City จำนวน 8 แผน 16 ช่ัวโมง โดยศึกษา
รายละเอียดหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

วิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งวิเคราะห์ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ 
และสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 
แผนการเรียนรู้ที่ 1 Me and my hometown 2 ช่ัวโมง 

แผนการเรียนรู้ที่ 2 Wonderful my hometown 2 ช่ัวโมง 

แผนการเรียนรู้ที่ 3 Country and city life 2 ช่ัวโมง 

แผนการเรียนรู้ที่ 4 Our festivals 2 ช่ัวโมง 

แผนการเรียนรู้ที่ 5 Tourist Attractive  2 ช่ัวโมง 

แผนการเรียนรู้ที่ 6 Temple in town 2 ช่ัวโมง 

แผนการเรียนรู้ที่ 7 Good food good mood 2 ช่ัวโมง 

แผนการเรียนรู้ที่ 8 Famous fruits 2 ช่ัวโมง 
นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความ
ถูกต้องแล้วนำเสนอผู้ เ ช่ียวชาญ 3 ท่าน  ซึ่ งได้แก่  ด้ าน
ภาษาอังกฤษ 1 ท่าน ด้านหลักสูตร 1 ท่าน และด้านวัดและ
ประเมินผล 1 ท่าน เพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ว่า
แผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์  
การเรียนรู้ เนื้อหา สื่อ กิจกรรมการเรียนรู ้และการประเมินผล 
 3. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่ าน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Laplae City 
วัดก่ อนและหลั ง จั ดการการเรี ยนรู้ โดย ใช้การศึ กษ า
รายละเอียด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยทำแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 30 
ข้อ 30 คะแนน นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วจึงนำไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ด้าน
ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ท่าน ด้านหลักสูตร 1 ท่าน และด้าน
วัดและประเมินผล 1 ท่าน วิ เคราะห์ เพื่ อหาดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) และค่าความเชื่อมั่น จากนั้นนำแบบทดสอบ
มาวิเคราะห์และนำไปทดสอบใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย 
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 4. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Laplae City 
โดยศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากเอกสาร
งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางสร้างแบบความพึงพอใจโดย
กำหนดกรอบเนื้อหาความพึงพอใจ ด้านการจัดการการเรียนรู้ 
ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน ด้านสื่อการสอน ด้านการวัด และ
ประเมินผล ใช้แบบวัด 5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจมากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำนวน 12 ข้อ โดยให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นใน 3 ด้านคือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้าน
การนำไปใช้ และด้านสื่อการเรียนรู้ จากนั้นนำไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงนำไปเสนอ
ให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1 
ท่าน ด้านหลักสูตร 1 ท่าน และด้านวัดและประเมินผล 1 ท่าน 
เพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และค่าความเชื่อมั่นแล้วจึง
นำไปเป็นเครื่องมือในการวิจัย 
 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 
 การดำเนินการ ผู้วิจัยแบ่งเป็นข้ันตอนดังนี ้
 ขั้นที่  1 พัฒนาหนั งสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ โดยศึกษาปัญหาของ
นักเรียน ศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลังจาก
นั้นพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเป็นขั้นตอนในการอ่านและ
จัดกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมนำสู่การอ่าน ระหว่างอ่าน 
หลังอ่าน ประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ  
 ขั้นที่ 2 ศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษด้วย
หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บาร์ โค้ดสองมิติ  โดยผู้ วิจัย ได้ศึกษาและดำเนินการวั ด
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
ชุด Laplae City ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จำนวน 16 ช่ัวโมง นำผลการทดสอบวัดระดับความสามารถ
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เพื่อมาหาค่าเฉลี่ย 
 ขั้นที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสอง
มิติ โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ขั้นตอนและนำแบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด 
Laplae City มาสอบถามความพึงพอใจ โดยตั้งกลุ่มเป้าหมาย
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง
จำนวน 17 คน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
  

ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมุติฐานดังนี ้
 1. วิ เค ราะห์ ผ ลการวัด ค วาม ส าม ารถ ใน การอ่ าน
ภาษาอังกฤษด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด Laplae City 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำ
คะแนนมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษด้วย
หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บาร์โค้ดสองมิติ ชุด Laplae City เพื่อสร้างเสริมความสามารถ
ในการอ่านสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
6. ผลการวิจัย 
 การพั ฒ นาหนั งสื อส่ ง เส ริมการอ่ าน ร่วมกับ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ  
 การทดลองโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Laplae City 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ผู้วิจัยนำมาทดลองใช้กับ
นักเรียนมีผลประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด 
Laplae City มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 : ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการ
อ่านชุด Laplae City เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษด้วยหนั งสือส่ งเสริมการ อ่านร่วมกับการ
ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีบาร์ โค้ดสองมิติ  สำหรับนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

หนังสือ  N 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ีได้ 

1  S.D. ร้อยละ 

เล่ม 1 17 10 130 7.65 0.93 76.47 
เล่ม 2 17 10 135 7.94 0.83 79.41 
เล่ม 3 17 10 138 8.12 0.93 81.18 
เล่ม 4 17 10 148 8.71 1.16 87.06 
รวม 17 40 551 32.42 0.96 81.03 

ประสิทธภิาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 81.03 
ผลการ
เรียน 

จำนวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. 

ประสิทธิภาพ
ของหนังสือ 

E1 17 40 32.42 0.96 81.03 
E2 17 30 25.76 1.70 85.88 
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 จากตารางพบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Laplae City 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับ
นั ก เรี ยน ช้ันมั ธยมศึ กษาปี ที่  2 ที่ ผู้ วิ จั ยส ร้ างขึ้ น  มี ค่ า
ประสิทธิภ าพกระบวนการ E1 เท่ ากั บ  81.03 และค่ า
ประสิทธิภาพกระบวนการ E2 เท่ ากับ 85.88 หรือมีค่ า  
E1/ E2 เท่ากับ 81.03/85.88 ซึ่งหมายความว่า การทดสอบ
หาค่าประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Laplae 
City เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80 
 ผลการศึกษาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อน
และหลังเรียน ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ ชุด Laplae City 
 การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนและ
หลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ ชุด Laplae City มีรายละเอียด
ดังนี ้
 
ตารางที่  2: ผลการศึ กษ าความสามารถ ใน การอ่ าน
ภาษาอังกฤษด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Laplae City  

Test 
จำนวน
นักเรียน 

ค่าเฉลี่ย 
30 

คะแนน 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t p 

Pre 
test 

17 13.24 2.39 
-22.79 0.00 

Post 
test 

17 25.76 1.75 

 จากตาราง พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 13.24 และวัดผลผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
25.38 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
ก่อนและหลังเรียน พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการ
อ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ 
 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึษาปีที่ 2  ที่ได้การจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริม
การอ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ   
ชุด  Laplae City เพื่ อพัฒ นาความสามารถในการอ่ าน

ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
อนุบาลชุมชนหัวดง 17 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 3: แสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสอง
มิติ ชุด Laplae City 

รายการ  S.D. 
ความ 

พึงพอใจ 
ด้านการจดัการเรียนรู ้ 4.56 0.49 มากที่สุด 
ด้านการนำไปใช้ 4.48 0.57 มาก 
ด้านสื่อการเรียนรู ้ 4.55 0.50 มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.53 0.52 มากที่สุด 
 

 จากตารางพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ ชุด Laplae City เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง โดย
ภาพรวมพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.53 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเปน็
รายด้าน พบว่า ด้านจัดการการเรียนรู้ มีค่าความพึงพอใจมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.49 รองลงมาคือ ด้านสื่อการเรียนรู้ มีค่าความพึงพอใจมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.50 และด้านการนำไปใช้ มีค่าความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ  4.48 และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ  0.57 
ตามลำดับ 

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่าหนังสือส่งเสริม
การอ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ    
ชุด Laplae City มีความเหมาะสมค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.80    
อยู่ในระดับดีมากและแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมี
ความเหมาะสมค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.86 อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะหนังสือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา 4 เล่มนั้นมีจุดเด่น
น่าสนใจและน่าเรียนตลอดทั้งเล่ม เพราะมีรูปภาพ สีสัน 
เนื้อหาที่เข้าใจง่ายและมีเกมให้นักเรียนได้เล่นอย่างสนุกสนาน 
เพื่อที่จะสามารถดึงดูดความสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 
เพิ่มมากขึ้น หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Laplae City นี้    
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เป็นการ์ตูนที่วาดอย่างสวยงาม ภาพแต่ละภาพมีจุดเด่นและ
จุดที่น่าสนใจร่วมถึงการเคลื่อนไหวของการ์ตูนในเนื้อเรื่อง โดย
องค์ประกอบของหนังสือส่งเสร ิมการอ่านมีองค์ประกอบ  
3 ประการ คือ 1) ปก เป็นส่วนแรกที่สุดของเล่ม ทำหน้าที่
ควบคุมรูปเล่ม 2) เนื้อหา เป็นส่วนหลักของการนำเสนอ
เนื้อหา ส่วนนำเรื่อง ส่วนเนื้อเรื่องต้องให้สารประโยชน์
ครบถ้วนตามจุดหมายของผู้เขียน ส่วนสรุปเรื่อง คือข้อความ
ส่วนสุดท้ายของเรื่องเป็นข้อความที่เขียนปิดเรื่องภายหลัง  
จากที่ได้กล่าวเนื้อเรื่องครบทุกอย่างแล้ว 3) ภาพประกอบ  
เป็นส่วนเสริมที่ทำให้การนำเสนอเนื้อหาสาระสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ภาพประกอบไม่เพียงแต่ช่วยให้เรื่องราวที่นำเสนอชัดเจน
ครบถ้วนแต่ยังทำหน้าที่ตกแต่งให้หนังสืองดงามเพื่อความ
สบายตาสบายใจในการอ่านหนังสือด้วย นอกจากนี้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสอง
มิติ  ชุด Laplae City ยังมี เนื้อหาที่ เข้าใจง่ายและมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยที่นำเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น 
ประเพณี พื้ นบ้ าน  มากล่ าว เช่น  แนวคิดของฉวีวรรณ  
คูหาอภินันท์ [5] ทีก่ล่าวไว้ว่า นักเรียนในวัยนี้จะสนใจเรื่องราว
เกี่ยวกับท้องถิ่นและประเพณีพื้นบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น
ใกล้ตัวและอยู่ในระดับความสนใจของผู้เรียนและจะเป็นสิ่งที่
ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในการอ่านมากขึ้น เช่นเดียวกับ        
ธีระศักดิ์ สุรินทราบูรณ์ [6] ได้ศึกษารายงานการพัฒนาการ
อ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
ชุ ด Buriram My Hometown ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู ้
ภาษาต่างประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาล
กระสังมีความรู้ความเข้าใจผูอ้่านไดร้ับความรู้ ความสนุกสนาน
จากการอ่านและสามารถสรุปเนื้อหาหรือใจความสำคัญได้ 
 ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่  2 พบว่าความสามารถ     
ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ ากั บ  2.39 และห ลั ง เรี ยน  มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ  25.38        
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.75 ซึ่ งผลคะแนนเฉลี่ย    
ก่อนและหลังเรียน พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน   
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเป็น เพราะแบบทดสอบ จำนวน 30 ข้อ มีคำศัพท์          
ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เนื้อเรื่องมีความสนุกน่าสนใจ   
ทำให้ผู้ เรียนอยากอ่านอยากเรียนรู้ เช่นเรื่องตำนานเมือง
แม่ม่าย จึงสามารถสรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 หลังการ

จัดการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอคคล้องกับนฤมล เลียบสวัสดิ์ [7] ที่กล่าวว่าการ
เน้นให้ผู้เรียนได้อ่านจากสื่อที่มีความหมายเป็นสิ่งที่อยู่ในความ
สนใจ ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถดึงเอาประสบการณ์
เดิมของตนเองเข้ามาใช้ในการอ่านเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ใน
ความสนใจหรือเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและ
วิถีชีวิตของผู้เรียนเองและจะสามารถทำให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจเนื้ อเรื่องที่ อ่านได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและดีขึ้น 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับพุทธารัตน์ ทะสา [8] ที่ได้ทำการ
วิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า
นักเรียนท่ีเรียนโดยบทเรียนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษมี
ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านสูงกว่านักเรียนที่เรียนตามปกติอย่างมี
นัยสำคัญทางสถติ ท่ีระดับ 0.01 
 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการการเรียนรู้
ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บาร์โค้ดสองมิติ ชุด Laplae Cityโดยภาพรวมพึงพอใจมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.50 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายด้านพบว่าด้านจัดการ
การเรียนรู้ มีค่าความพึงพอใจมากที่สุดเป็นลำดับที่ 1 โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหาของหนังสือมีความน่าสนใจ  
สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม
การเรียนรู้ช่วยพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน และกิจกรรมการ
เรียนสนุกและน่าสนใจด้านสื่อการเรียนรู้ มีค่าความพึงพอใจ
มากที่สุดเป็นลำดับที่ 2 โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหา
และกิจกรรมจาก QR Code มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ ขนาดตัวอักษรสี ตัวอักษร อ่ านง่าย และ
เหมาะสมและกิจกรรมจาก QR Code มีความสนุกสนาน  
น่าเล่น น่าเรียน ด้านการนำไปใช้ มีค่าความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ นักเรียน
ชอบอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น นักเรียนมีความมั่นใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
บทเรียน นักเรียนนำความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุไรรัตน์ สุนันทราภรณ์ [9]     
ซึ่ งท างานวิจั ย  เรื่ อ ง การพัฒ น าหนั งสื ออ่ าน เพิ่ ม เติ ม 
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ชุด“เด็กท้องถิ่นไทยใส่ ใจเรื่องดนตรี” สำหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนโดยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด  
“เด็ กท้ อ งถิ่ น ไทย ใส่ ใจ เรื่ อ งดนตรี”  ส ำหรับ นั ก เรี ยน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  5 โดยรวม อยู่ ในระดับมากที่ สุด  
จึงสามารถกล่าวได้ว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมสามารถช่วย
เสริมสร้างความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ตั้งไว้ได้เป็นอย่างดี 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ในการวิจัยการพัฒ นาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษด้วยหนั งสือส่ ง เสริมการอ่านร่วมกับการ
ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีบาร์ โค้ดสองมิติ  สำหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีประสิทธิภาพความเหมาะสมอยู่
ในระดับดีมาก ผู้ที่สนใจจึงสามารถนำผลวิจัยนี้ไปปรับใช้ได้ 
 2. ควรพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้มีความหลากหลายมากขึ้นโดยอาจจะเป็นสื่อหรือเนื้อหา
บท เรียนการเรี ยนรู้ จ ริ งที่ อยู่ นอกห้ อ งเรี ยน เพราะ ใน
กระบวนการการจัดการการเรียนรู้นั้น เป็นเรื่องใกล้ตั ว
สภาพแวดล้อมและวิถีชุมชนสังคมของนักเรียน 
 3. ควรเพิ่ ม เวลาเรียนในหน่ วยการเรียนรู้ ที่  4 เรื่อง 
Interesting things of Laplae โดยให้นักเรียนได้ทดลองทำ
ข้าวพันผัก ข้าวแคบ หมี่พัน  โดยการปฏิบัติจริงโดยใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจริง  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรมีการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บาร์โค้ดสองมิติ ในระดับชั้นอื่น ๆ 
 2. ควรมีการใช้เทคนิคและวิธีจัดการเรียนรู้อื่นในการ
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนและทักษะอื่น ๆ ด้วย 

 
9. เอกสารอ้างอิง 

[1] หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551, 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551. 

[2] คุรุรักษ์ ภริมยร์ักษ์, “ทำอย่างไรให้ลูกและศิษย์รัก
เป็นนักอ่าน,” วารสารวิชาการ 1(6), 8. มิถุนายน, 
หน้า 65-68, 2552. 
 

[3] Pageloot. (2019-2021). วิธีใช้รหัส QR สำหรับ
โรงเรียนและการศึกษา. สบืค้นจาก 
https://pageloot.com/th/รหัส-qr-สำหรับ/
โรงเรียนและการศึกษา/. 

[4] สุวิทย์ มูลคำ และ สุนันทา ประเสริฐ, วิธีจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด, พิมพ์ครั้งท่ี 8 
กรุงเทพฯ, ภาพพิมพ์, 2554. 

[5] ฉวีวรรณ คูหาภินันท,์ การทำหนังสือสำหรับเด็ก, 
พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ ศิลปบรรณคาร, 2539. 

[6] ธีระศักดิ์ สุรินทราบรูณ,์ “รายงานการพัฒนาการ
อ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ชุด Buriram My Hometown ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดปัตตานี,” วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
ฝ่ายวิจัยและประเมินผลการศึกษา, 2552. 

[7] นฤมล เลยีบสวสัด์ิ, “การเปรียบเทียบความเข้าใจใน
การอ่านและเจตคติในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนการอ่าน
ด้วยการฝึกใช้ความรู้เดิมโดยใช้เทคนิค โครงสร้าง
ระดับยอดกับวิธีการสอนอ่านตามคู่มือครู,” ปรญิญา
นิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒประสานมิตร, 2545. 

[8] พุทธารัตน์ ทะสา, “การสรา้งบทเรียนเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4,” วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544. 

[9] จุไรรัตน์ สุนันทราภรณ์, “การพัฒนาหนังสืออ่าน
เพิ่มเตมิ ชุด “เด็กท้องถิ่นไทยใส่ใจเรื่องดนตรี” 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5.” การประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ, 
1(9), 2561, หน้า 483-493 
 

 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

45
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อสงเสริมการรับรูเรื่องการไมตัดสินคนจาก
ภายนอกของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

Development of 3D Computer Animation Media to Promote The Perception of 
Non-judgment Human from Outsiders Students in Higher Education Institutions 

 

ปนัดดา ใจบญุลือ1  กัมปนาท คูศริิรัตน2 และ  ดนุพล พรมลา3 
 
 

1,2,3สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
1,2,3Email: pnadda.ja@bsru.ac.th 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ เพ่ือสงเสริมการรับรูเรื่องการไมตัดสินคนจากภายนอก
ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2) ประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3) ศึกษาการรับรูเนื้อหาของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อคอมพิวเตอร
แอนิเมชัน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) คือ นักศึกษาชั้นปท่ี 2 สาขาวิชา 
แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิจัย ไดแก 1) สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ เร่ือง เหม็นนอกหอมใน 2) แบบประเมินคุณภาพสื่อ 3) แบบวัดการรับรูเนื้อหาตอ
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน ท่ีผานการหาคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลอง (IOC) ดานเนื้อหา มีคาระหวาง 0.67-1.00 วิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ไดสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ มีความยาวของเรื่อง 4.10 นาที ความละเอียด 1,980 
x 1,080 พิกเซล 2) สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชันผานการประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 
4.32  S.D.= 0.51) และ 3) ผลทดสอบการรับรูเนื้อหาของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน จากกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน มีการ
รับรูเนื้อหาอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.36  S.D.= 0.63) 

 
คําสําคัญ: คุณภาพสื่อ, สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ, การรับรู, การไมตัดสินคนจากภายนอก 
 

Abstract 
This research aims to 1) develop 3D computer animation media for promoting the perception of non-judgment 

to outsiders among students in higher education institutions 2) assess the quality of computer animation media 3) study 
the student's perception of content towards computer animation media. The samples in this research were used a specific 
selection method (Purposive random sampling). By the samples is a second-year student in Animation and Digital Media. 
Faculty of Science and Technology Bansomdejchaopraya Rajabhat University, 30 people. The research instruments were 
1) 3D computer animation media titled “Meion Nok Hom Nai”, 2) a media quality assessment form and 3) a content 
perception assessment of computer animation media through the coefficient of conformity (IOC). On the content aspect, 
the values were between 0.67-1.00. Data were analyzed utilizing standard deviation. The results of the research showed 
that 1) 3D computer animation media with the length of 4.10 minutes and resolution 1,980 x 1,080 pixels 2) computer 
animation media that passed quality assessment by 7 experts, were appropriate at a high level (x = 4.32 S.D. = 0.51) and 
3) the results of the student's content perception test on computer animation media. From the sample of 30 people, 
the content perception was at a high level (x = 4.36 S.D. = 0.63). 
 
Keywords: Quality of media, 3D computer animation media, Perception, Non-Judgment to Outsiders 
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1. บทนํา 
 สังคมไทยทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยเฉพาะใน
โลกของโซเชียลมีเดีย สังเกตไดจากเวลามีขาวท่ีเปนประเด็นรอน 
มักมีผูคนพูดถึงในวงกวาง บางคร้ังยากท่ีจะตัดสินวาสิ่งใดจริงหรือ
สิ่งใดเท็จ หากลองพิจารณาดี ๆ จะพบวาทุกฝายมีเหตุท่ีตองกระทํา
เชนนั้น แตผูรับขาวสวนใหญมักใชความคิดและประสบการณของ
ตนเองเปนท่ีต้ังในการตัดสินเร่ืองราวเหลานั้น ท้ังท่ีความเปนจริง
แลวไมควรตัดสินใครวาเปนคนดีหรือไมดี เพราะทุกคนในโลกนี้ไมมี
ใครเหมือนกัน มีความแตกตางกันท้ังสภาพแวดลอมท่ีเติบโตมา มี
การอบรมเลี้ยงดูท่ีตางกัน ทุกคนมีคุณคาในแบบฉบับของตนเอง ถา
หากทุกคนในสังคมดวนตัดสินกัน อาจทําใหพลาดโอกาสท่ีจะรับฟง
กัน เขาใจกันและสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน กลายเปนสาเหตุให
เกิดความขัดแยงแตกแยกของคนในสังคม สงผลใหความสุขของคน
ในสังคมลดลง ถาพิจารณาตามบริบทของสังคมไทยถือไดวาเปน
สังคมชาวพุทธมีพุทธศาสนาประจําชาติท่ีหลอหลอมและพัฒนา
จิตใจใหเปนคนดี และยึดม่ันในหลักธรรม พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
ไดใหคําสอนเกี่ยวกับการตัดสินคนอ่ืนจากภายนอกไววา “บางคร้ัง
เราก็ตัดสินอะไรงาย ๆ ดวยตัวของเราเอง โดยไมมีขอมูลประกอบ
ท้ังสิ้น ฟงคําพูดเพียงบางคําเราก็เชื่อ เห็นภาพเพียงบางภาพก็
ตัดสินอะไรงาย ๆ ซ่ึงไมใชวิสัยของปญญาชน นักปราชญกลาวไววา 
สิ่งสําคัญไมอาจเห็นไดดวยตา และคําสําคัญไมอาจฟงไดดวยหู 
เพราะบางครั้งสิ่งท่ีเราเห็นก็หลอกลวงเรา คําพูดท่ีเราไดยินก็มาจาก
คนอ่ืน เปนคําพูดท่ีถูกใสสีตีไขเรียบรอยแลว อยาประเมินคุณคา
ของใครคนใดคนหนึ่งตํ่าจากความเปนจริง อยาเชื่อวาภาพท่ีอยู
ตรงหนาจะเปนอยางท่ีเราเห็นเสมอไป” [1]  
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนเยาวชนของชาติท่ีมีบทบาทตอ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถเปนแรงขับเคลื่อนทางระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การพัฒนาเยาวชนใหเติบโตเปน
ผูใหญท่ีมีคุณภาพและเปนผูนําพาประเทศไปสูความเจริญกาวหนา
ในระยะยาวนั้นเปนเร่ืองท่ีทาทายซ่ึงทุกฝายจําเปนตองรวมมือกัน 
คณะผูวิจัยตองการเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนใหมีคุณธรรม
จริยธรรมดวยการสงเสริมการรับรู เ ร่ืองการไม ตัดสินคนจาก
ภายนอก จะไดนําไปใชเปนแนวทางการประพฤติปฏิบัติตัวใหอยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสุข สรางความเขมแข็งใหสังคมตอไป 
แตการทําใหนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามีความเขาใจตระหนักรู
เห็นความสําคัญเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการตัดสินคนจาก
ภายนอกอาจเปนเร่ืองท่ีนาเบื่อหนาย ไมเกิดความสนใจ และไม
สามารถสรางความตระหนักรูได 
 ดังนั้นการใชสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชันในการปลูกฝงจิตสํานึก
และกระตุนใหเกิดความตระหนักเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ
การไมตัดสินคนจากภายนอกเปนวิธีหนึ่งท่ีนํามาใชเปนแนวทางการ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนท่ีจะชวยลดปญหาดานเนื้อหาและการ
จดจําของผูเรียน เนื่องจากสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชันนี้เปนตัวกลาง
ท่ีชวยใหการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพชวยใหผูเรียนมีความเขาใจความหมายของเนื้อหาได

ตรงกับท่ีผูสอนตองการ สนุกสนาน ไมนาเบื่อ ชวยใหผูเรียนไดคิด
จินตนาการไปพรอมกับการรับชม ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิด
ในการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ เพ่ือสงเสริมการรับรู
เ ร่ื อ ง ก า ร ไ ม ตั ด สิ น ค น จ า ก ภ า ย น อ ก ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น
สถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดชื่อเรื่อง เหม็นนอกหอมใน เปนการ
สื่อถึงการตัดสินคนจากรูปลักษณภายนอก ผลลัพธจะเปนอยางไร 
เม่ือพิจารณา พิสูจนขอเท็จจริงแลวจะเห็นถึงความดีท่ีซอนอยู
ภายใตรูปลักษณภายนอกนั้นได 
 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1) พัฒนาสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ เพ่ือสงเสริมการรับรู
เ ร่ื อ ง ก า ร ไ ม ตั ด สิ น ค น จ า ก ภ า ย น อ ก ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น
สถาบันอุดมศึกษา 
 2) ประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ เพ่ือ
สงเสริมการรับรูเร่ืองการไมตัดสินคนจากภายนอกของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 3) ศึกษาการรับรูเนื้อหาของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อคอมพิวเตอร
แอนิเมชัน 3 มิติ เพ่ือสงเสริมการรับรูเร่ืองการไมตัดสินคนจาก
ภายนอกของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 2.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาชั้นปท่ี 2 สาขา 
แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 42 คน และ
ผูเชี่ยวชาญดานแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย จํานวน 7 คน 
 2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดมาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Random Sampling) ไดแก  
  1) นักศึกษาชั้นปท่ี 2 สาขาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา จํานวน 30 คน สําหรับการประเมินคุณภาพของ
สื่ อคอมพิว เตอรแอนิ เมชัน  และประสิท ธิผลการ รับ รู ของ
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 
  2) ผูเชี่ยวชาญดานแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย สําหรับการ
ประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน จํานวน 7 คน ในดาน
ความเหมาะสามารถนําไปใชงาน 
 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.1 สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ เร่ือง เหม็นนอกหอมใน 
 3.2 แบบประเมินคุณภาพสื่อ ท่ีผานการหาคาสัมประสิทธิ์ความ
สอดคลอง (IOC) ดานเนื้อหา มีคาระหวาง 0.67-1.00  
 3.3 แบบวัดการรับรูเนื้อหาตอสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน ท่ีผาน
การหาคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลอง (IOC) ดานเนื้อหา มีคา
ระหวาง 0.67-1.00 
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4. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการ
ออกแบบและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน และเนื้อหาความรู
เกี่ยวกับการไมตัดสินคนจากภายนอกและจิตวิทยาการสื่อสาร การ
รับรูขอมูลจากสื่อ โดยศึกษาจากหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของ จากนั้นจึงดําเนินการสอบถามผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
จํานวน 3 คน เพ่ือกําหนดเนื้อหาและลําดับการนําเสนอของ
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 
 ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 
มิติ เพ่ือสงเสริมการรับรูเร่ืองการไมตัดสินคนจากภายนอกของ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มี 3 กระบวนการตามแนวทาง 3D 
Animation Pipeline [2] ดังนี้ 

1) ข้ันตอนกอนการผลิต (Pre-Production) เปนข้ันการ
วางแผนงาน โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมมาวิเคราะห
ภาพรวมของสื่อเปนอยางไร ตองการถายทอดเร่ืองราวอะไร 
ตองการสื่อสารอะไรกับผูรับสื่อ และผูรับสื่อจะไดอะไรจากการ
รับชมสื่อ เพ่ือนํามาออกแบบเนื้อเร่ืองเกี่ยวกับการไมมองคนท่ี
ภายนอก มาใชกําหนดเคาโครงเร่ือง กําหนดรูปแบบการเลาเร่ือง 
จัดลําดับเนื้อเร่ืองใหเขาใจไดงาย สนุกสนานนาติดตาม กําหนด
ข้ันตอนการดําเนินงาน และนําเสนอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสม ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ จากนั้น
ทําการออกแบบตัวละครท่ีมีลักษณะเปนตัวการตูน ออกแบบฉาก
หลังและองคประกอบฉากใหสอดคลองกับเนื้อเร่ือง นําเสนอ
ผูเชี่ยวชาญดานแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดียเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมของตัวละคร ฉาก และองคประกอบท่ีเกี่ยวของ ข้ันตอมา
เปนการเขียนบทภาพนิ่ง (Storyboard) ใหเปนไปตามเนื้อเร่ืองท่ี
จัดเตรียมไวจนครบถวนและนําเสนอผูเชี่ยวชาญดานแอนิเมชันและ
ดิจิทัลมีเดียเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของบทภาพนิ่งสอดคลอง
กับเนื้อเร่ือง ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ จากนั้นทําการ
ออกแบบเสียงพากยตัวละคร และนําบทภาพนิ่ง (Storyboard) มา
จัดทําเปนบทภาพเคลื่อนไหว (Animatic) แสดงตัวอยางบทภาพนิ่ง 
(Storyboard) สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ เร่ือง เหม็นนอก
หอมใน ดังรูปท่ี 1 
 

 

 
 

รูปที่ 1 บทภาพนิ่ง (Storyboard) สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ 
เร่ือง เหม็นนอกหอมใน 
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  2) ข้ันตอนการผลิต (Production) เปนข้ันการพัฒนา
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ ไดแก การจัดทําตัวละคร ฉาก 
และองคประกอบฉากสรางเปนโมเดล 3 มิติ ดวยโปรแกรมสราง
งาน 3 มิติ การสรางพ้ืนผิวและลงสีใหกับโมเดล 3 มิติ การใสกระดูก
หรือการสรางตัวควบคุมการเคลื่อนไหวใหกับโมเดล 3 มิติ การขยับ
โมเดลตาม บทภาพเคลื่อนไหว (Animatic) ท่ีกําหนดไว การสราง
เทคนิคพิเศษ การจัดแสงใหกับโมเดลและองคประกอบฉาก การ
เรนเดอรหรือการประมวลผลภาพและการสรางแบบจําลองและ
นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสม ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ แสดงตัวอยางการ
จัดทิศทางแสงใหกับฉาก ดังรูปท่ี 2 และแสดงตัวอยางการ
ประมวลผลภาพ ดังรูปท่ี 3 
  3) ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) เปนการ
เก็บรายละเอียดงานตัดตอเสียงดนตรีหรือเสียงพากย ไดแก การนํา
ภาพท่ีไดจากการเรนเดอรมารวมกันจัดเรียงตามลําดับในโปรแกรม
ตัดตอพรอมใสเสียงประกอบใหสมบูรณ การสรางเอฟเฟกต
บางอยาง การปรับแกไขคาของสีใหเหมาะสม ผลงานเสร็จสมบูรณ 
และจัดเก็บงานในรูปแบบไฟลวิดีโอ และนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
ดานแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
แสดงตัวอยางการตัดตอดวยโปรแกรมสรางงาน 3 มิติ ดังรูปท่ี 4 
และตัวอยางการใสเทคนิคพิเศษ ดังรูปท่ี 5 
 

 
รูปที่ 2 ตัวอยางการจัดทิศทางแสงใหกับฉาก 

 

 
รูปที่ 3 ตัวอยางการประมวลผลภาพ 

 

 
รูปที่ 4 ตัวอยางการตัดตอดวยโปรแกรมสรางงาน 3 มิติ 

 
รูปที่ 5 ตัวอยางการใสเทคนิคพิเศษ 

 ข้ันตอนท่ี 3 ทดสอบคุณภาพสื่ อคอมพิวเตอรแอนิ เมชัน 
คณะผูวิจัยไดนําสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน ไปดําเนินการทดสอบ
เบื้องตนกับกลุมทดลองรายบุคคลท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน 
เพ่ือทดสอบจังหวะการนําเสนอ เวลา การเคลื่อนไหว ขอความ และ
ความรูสึกรวมของผูชม ทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ จากนั้น
คณะผูวิจัยนําสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชันท่ีปรับปรุงดําเนินการทดสอบ
กับกลุมทดลองกลุมเล็กท่ีไมใชกลุมตัวอยางและไมใชกลุมทดลอง
รายบุคคล จํานวน 7 คน เพ่ือทดสอบความสมบูรณในภาพรวมของ
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน พบวามีการเคลื่อนไหวบางฉากยังไม
สมบูรณ มีขอความหลายขอความตองปรับขนาดและปรับสีขอความ
ใหเหมาะสม มีเสียงดนตรีประกอบบางชวงเบาเกินไป บางชวงดัง
เกินไป และนําไปปรับปรุงตามขอเสนอแนะ จากนั้นนําไปประเมิน
คุณภาพกับกลุมทดลองใหญท่ีไมใชกลุมตัวอยางและไมใชกลุมทดลอง
กลุมเล็ก จํานวน 13 คน พบวา คุณภาพอยูในระดับดี และพบการ
เคลื่อนไหวบางฉากยังไมสมบูรณ และเสียงดนตรีประกอบบางชวงยัง
ไมเหมาะสมสําหรับการสื่ออารมณตามฉากนั้น ๆ นําขอเสนอแนะไป
ปรับปรุง และนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญดานแอนิเมชันและ
ดิจิทัลมีเดีย จํานวน 7 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคลอง ดวยแบบประเมินคุณภาพสื่อ สรุปผลการประเมิน
คุณภาพและปรับปรุงแกไข 
 ขั้นตอนท่ี 5 ทดสอบการรับรู เนื้อหาของนักศึกษาท่ีมีตอ
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน คณะผูวิจัยนําสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 
3 มิติ เร่ือง เหม็นนอกหอมใน ไปดําเนินการทดสอบการรับรูเนื้อหา
เ ร่ื อ งก า ร ไม ตั ดสิ นคนจากภายนอกของนั กศึ กษา ท่ี มี ต อ
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือ
ประเมินการรับรูเนื้อหา และนํามาสรุปผลการรับรู 
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รูปที่ 6 สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ เร่ือง เหม็นนอกหอมใน 
 

5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ เพ่ือสงเสริม
การรับรู เ ร่ืองการไม ตัดสินคนจากภายนอกของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตัดสินคนจากรูปลักษณ
ภายนอก ผลลัพธจะเปนอยางไร เม่ือพิจารณา พิสูจนขอเท็จจริงแลว
จะเห็นถึงความดีท่ีซอนอยูภายใตรูปลักษณภายนอกนั้น มีความยาว
ของเร่ือง 4.10 นาที มีความละเอียด 1,980 x 1,080 พิกเซล 
แสดงผลการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ ดังรูปท่ี 6 
 5.2 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ 
เพ่ือสงเสริมการรับรูเร่ืองการไมตัดสินคนจากภายนอกของนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยผูเชี่ยวชาญดานแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย 
จํานวน 7 คน พบวา คุณภาพของสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.32  S.D.= 0.51) เม่ือพิจารณา
เปนรายด านพบว า  ด านฉากและอุปกรณประกอบฉากใน
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน และดานการดําเนินเร่ือง เหมาะสม 
สนุกสนาน มีความเหมาะสมสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.57  
S.D.= 0.53) ลําดับท่ีสองคือ ดานเนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ดานประโยชนท่ีไดจากการรับชมสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน และดาน
ภาพรวมของสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก (�̅�𝑥 = 4.43  S.D.= 0.53) ลําดับท่ีสามคือ ดานตัวละครใน
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน และดานขอความตัวหนังสือถูกตอง 

เหมาะสม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.29  S.D.= 0.49) 
แสดงขอมูลดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 
มิติ เพ่ือสงเสริมการรับรูเร่ืองการไมตัดสินคนจากภายนอกของ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยผูเชี่ยวชาญดานแอนิเมชันและ
ดิจิทัลมีเดีย จํานวน 7 คน 

รายการ �̅�𝑥 S.D. แปลผล 
1 .  ด า น เ นื้ อ ห า ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงค 

4.43 0.53 มาก 

2. ดานตัวละครในสื่อคอมพิวเตอร
แอนิเมชัน 

4.29 0.49 มาก 

3. ดานฉากและอุปกรณประกอบ
ฉากในสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 

4.57 0.53 มาก
ท่ีสุด 

4 .  ด า น ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ข อ ง
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 

4.00 0.00 ปาน
กลาง 

5. ด าน เสี ยง ในสื่ อคอมพิว เตอร
แอนิเมชัน 

3.86 0.90 มาก 

6. ดานขอความตัวหนังสือถูกตอง 
เหมาะสม 

4.29 0.49 มาก 

7. ดานการดําเนินเร่ือง เหมาะสม 
สนุกสนาน 

4.57 0.53 มาก
ท่ีสุด 
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8. ดานประโยชนท่ีไดจากการรับชม
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 

4.43 0.53 มาก 

9. ดานภาพรวมของสื่อคอมพิวเตอร
แอนิเมชัน 

4.43 0.53 มาก 

คาเฉลี่ย 4.32 0.51 มาก 

  
 5 . 3  ผ ล ท ด ส อ บ ก า ร รั บ รู เ นื้ อ ห า ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ท่ี มี ต อ
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน จากนักศึกษาชั้นปท่ี 2 สาขาวิชาแอนิ
เมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาจํานวน 30 คน พบวาผลการทดสอบ
การรับรูเนื้อหาของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน มีการ
รับรูเนื้อหาอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.36  S.D.= 0.63) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา นักศึกษาจําจดเนื้อเร่ืองของสื่อคอมพิวเตอร
แอนิเมชัน มีการรับรูสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.57  S.D.= 
0.57) อันดับท่ีสองคือ นักศึกษาเขาใจเนื้อเร่ืองของสื่อคอมพิวเตอร
แอนิเมชัน อยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.53  S.D.= 0.57) อันดับท่ี
สามคือ นักศึกษาเขาใจบทบาทของตัวละครในสื่อคอมพิวเตอร
แอนิเมชัน อยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.47  S.D.= 0.63) แสดงดังตาราง
ท่ี 2  
 
ตาราง ท่ี  2  ผลทดสอบการรับรู เนื้ อหาของนักศึกษา ท่ี มีต อ
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน จากนักศึกษาชั้นปท่ี 2 สาขาวิชาแอนิ
เมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาจํานวน 30 คน (n=30) 
 

รายการ 𝒙𝒙� S.D. ความหมาย 
1) นักศึกษาจําจดเนื้อเร่ืองของ
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 

4.57 0.57 มากท่ีสุด 

2) นักศึกษาเขาใจเนื้อเร่ืองของ
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 

4.53 0.57 มากท่ีสุด 

3) นักศึกษาเขาใจบทบาทของตัว
ล ะ ค ร ใ น สื่ อ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร
แอนิเมชัน 

4.47 0.63 มาก 

4) นักศึกษาเขาใจวัตถุประสงค
ของสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 

4.37 0.56 มาก 

5) นักศึกษา เล า เ ร่ืองราวของ
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 

4.43 0.63 มาก 

6) นักศึกษาวิพากษเหตุการณของ
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชันได  

4.23 0.68 มาก 

7) นักศึกษาประยุกตความรูท่ีได
จากการชมสื่อคอมพิวเตอรแอนิ- 
เมชันไปใชในชีวิตประจําวันได 

4.20 0.76 มาก 

8) นักศึกษาอธิบายความเปนเหตุ
เ ป น ผลขอ งสื่ อ คอม พิ ว เ ตอร
แอนิเมชัน ใหกับผูอ่ืนได 

4.10 0.66 มาก 

คาเฉลี่ยการรับรู 4.36 0.63 มาก 

6. อภิปรายผล 
 6.1 ผลการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ เพ่ือสงเสริม
การรับรู เ ร่ืองการไม ตัดสินคนจากภายนอกของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา มีการออกแบบเปนสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 
มิติ โดยกําหนดชื่อเร่ืองคือ เหม็นนอกหอมใน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ตัดสินคนจากรูปลักษณภายนอก ผลลัพธจะเปนอยางไร เม่ือ
พิจารณา พิสูจนขอเท็จจริงแลวจะเห็นถึงความดีท่ีซอนอยูภายใต
รูปลักษณภายนอกนั้น มีระยะเวลาในการดําเนินเรื่อง 4.10 นาที มี
ความละเอียด 1,980 x 1,080 พิกเซล คณะผู วิจัยไดศึกษาการ
ออกแบบและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน จากตํารา หนังสือ 
เอกสาร งานวิจัย และสื่อออนไลนท่ีเกี่ยวของ และแนวทางจิตวิทยา
ในการสื่อสารของมนุษยในดานการรับรูกับการสื่อสารสามารถ
กระตุนความสนใจท่ีจะเลือกรับรู และสอบถามจากผูเชี่ยวชาญและ
วิเคราะหความสอดคลองของเนื้อหา และวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
เกี่ยวกับการไมตัดสินคนจากภายนอก ซ่ึงเปนคุณธรรมพ้ืนฐานท่ีทุก
คนในสังคมพึงมีโดยเฉพาะเยาวชนอยางนักศึกษาย่ิงในยุคการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็วนั้นสื่อทุกชนิดจึงมีอิทธิพลตอ
เยาวชน สอดคลองกับ ระเบียบ ถิรญาณี [3] ท่ีกลาววาอิทธิพลของ
สื่อทุกชนิดมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของเยาวชน อิทธิพลของสื่อจะมี
บทบาทมากหรือนอยข้ึนอยูกับปริมาณของผูรับสาร และภูมิคุมกัน
จากครอบครัว และการกลอมเกลาสังคมของสื่อในปจจุบัน อิทธิพล
ของสื่อตาง ๆ จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานปจเจกชน และ
สังคม โดยเฉพาะถาสังคม ตระหนักถึงอนาคตของชาติและการ
พัฒนาประเทศแลว ตองรวมกันผลิตสื่อการสงเสริมคุณธรรมสําหรับ
เยาวชนใหมากข้ึน เพ่ือสรางคมแหงสันติธรรมและสันติสุข สําหรับ
การออกแบบตัวละครของสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน เรื่องนี้ใช
ลักษณะการตูนเปนหลักสงผลตอการรับรูของผูชมท่ีเนื้อหาอาจมี
ความซับซอนสามารถอธิบายไดงายขึ้นจึงทําใหลดความสําคัญของสิ่ง
ท่ีเบนความสนใจของผูเรียนออกไปถือเปนความสําเร็จของการรับชม
สื่อสอดคลองกับ กิติพงศ รัตนวงกตและคณะ [4] ท่ีกลาววาการตูน
ชวยใหผู เ รียนเขาใจบทเรียนเร็วย่ิง ข้ึน เพราะการ ตูนชวยสื่อ
ความหมายใหเกิดความเขาใจไดเร็วย่ิงขึ้น ทําใหการเรียนดีขึ้น 
สามารถนําการตูนมาใชไดต้ังแตเด็กในระดับชั้นตน ๆ จนกระท่ังเด็ก
โต และสามารถใชไดกับผูใหญเชนเดียวกัน  
 6.2 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ 
เพ่ือสงเสริมการรับรูเรื่องการไมตัดสินคนจากภายนอกของนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยผูเชี่ยวชาญดานแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย 
จํานวน 7 คน พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.32  S.D.= 0.51) เนื่องจาก
ทุกข้ันตอนไดนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมจึงทําให
การออกแบบและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชันเรื่องนี้มีคุณภาพ 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานฉากและอุปกรณประกอบฉากใน
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน และดานการดําเนินเร่ือง เหมาะสม 
สนุกสนาน มีความเหมาะสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.57  
S.D.= 0.53) เนื่องจากการสรางฉากและอุปกรณประกอบฉาก 
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สามารถบอกถึงสถานท่ี ยุคสมัย และชวงเวลาไดอยางชัดเจน ทําให
เขาใจเนื้อเร่ืองไดงายข้ึน และการดําเนินเร่ือง มีการจัดลําดับ
เหตุการณและชวงเวลาไดชัดเจนทําใหเขาใจเนื้อหาและสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการรับชมสื่อ ตัวละครมีการกระทําท่ีสื่อถึงพฤติกรรม
การตัดสินคนจากภายนอกท่ีชัดเจน สงผลตอการเรียนรูของผูรับชม
สื่อ สอดคลองกับ กานต คุมภัยและคณะ [5] ท่ีกลาววาการสรางตัว
ละครเพ่ือแสดงบทบาท สื่อสารตามเนื้อเรื่องอยางชัดเจนเหมาะสม
ตองออกแบบตัวละครใหมีบุคลิก ลักษณะท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณ
เพ่ือใหตัวละครมีคุณภาพ นาสนใจและนาเชื่อถือ นอกจากนั้นการ
เคลื่อนไหวจําเปนตองสื่อความหมายใหไดอยางชัดเจนวากําลังแสดง
ทาทางอะไรอยูเพ่ือใหคนดูเขาใจไดอยางรวดเร็วและชัดเจน ซ่ึง
สอดคลองกับ อัครพล ดานทองหลาง [6] ท่ีกลาววาการเคลื่อนไหว
สําคัญท่ีสุด เพราะเปรียบเสมือนการเติมเต็มชีวิต และจิตวิญญาณ
ใหกับภาพ หรือวัตถุนั้นๆ ใหเคลื่อนไหว และมีชีวิตข้ึนมา โดยเฉพาะ
การเคลื่อนไหวท่ีสามารถสื่อสารอารมณความรูสึก หรือบอกเลา
เร่ืองราวท่ีตองการนําเสนอไดดวยนั้น จําเปนตองมีความรูความ
เขาใจในหลักการสรางการเคลื่อนไหวท่ีสําคัญ สําหรับดานเสียงใน
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด อยูในระดับ
ปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.86  S.D.= 0.90) เนื่องจากเสียงพากยตัวละครมี
นอย ควรเพ่ิมเติมการสื่อสารดวยเสียงเพ่ือเพ่ิมอรรถรสของการฟง
มากขึ้น 
 6 . 3  ผ ล ท ด ส อ บ ก า ร รั บ รู เ นื้ อ ห า ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ท่ี มี ต อ
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน จากนักศึกษาชั้นปท่ี 2 สาขาวิชาแอนิ
เมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาจํานวน 30 คน พบวาผลการทดสอบ
การรับรูเนื้อหาของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน มี
คาเฉลี่ยการรับรูเนื้อหาอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.36  S.D.= 0.63) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษาจําจดเนื้อเ ร่ืองของ
สื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน มีการรับรูสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 
= 4.57  S.D.= 0.57) สะทอนใหเห็นวานักศึกษาสามารถเขาใจ
วัตถุประสงคของการรับรูเนื้อหาเร่ืองการไมตัดสินคนจากภายนอก 
ทําใหจดจําเนื้อเร่ืองท่ีไดรับชมไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับกิจติ
พงษ ประชาชิตและคณะ [7] ท่ีพัฒนาการตูนแอนิเมชันท่ีสงเสริม
การรับรูและจิตสํานึกดานวัฒนธรรมของชาวจังหวัดศรีสะเกษ โดย
เลาเร่ืองเชื่อมโยงเหตุการณใหสนุกสนาน นาติดตาม และสอดแทรก
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษเขาไป ใชตัวละครแบบการตูน SD การ
เคลื่อนไหวมีความเร็วเหมาะสม การใชโทนสีสื่อถึงความเปนอีสาน 
ใชเสียงพากยเปนภาษาอีสาน สนุกสนาน สงผลใหการรับรูของชาว
ศรีสะเกษทางดานวัฒนธรรม สําหรับดานนักศึกษาอธิบายความเปน
เหตุเปนผลของสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน ใหกับผูอ่ืนได มีการรับรู
นอยท่ีสุด อยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.10  S.D.= 0.66) เนื่องจากควร
เพ่ิมตัวอยางพฤติกรรมดานตรงขามกันเพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกตางของผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนท้ังดานบวกและดานลบไดชัดเจน
มากขึ้น 
 

7. บทสรุป 
 การวิจัยคร้ังนี้คณะผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร
แอนิเมชัน 3 มิติ เพ่ือสงเสริมการรับรูเร่ืองการไมตัดสินคนจาก
ภายนอกของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยออกแบบเปน
สื่อคอมพิวเตอร 3 มิติ มีการกําหนดชื่อเร่ืองคือ เหม็นนอกหอมใน มี
เนื้อหากลาวถึงการไมตัดสินคนจากภายนอก มีความยาวของเร่ือง 
4.10 นาที ความละเอียด 1,980 x 1,080 พิกเซล จากนั้นนําไป
ประเมินคุณภาพสื่อโดยผูเชี่ยวดานดานแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย 
จํานวน 7 คน พบวาผลประเมินคุณภาพสื่อมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.32  S.D.= 0.51) เนื่องจากทุกข้ันตอนไดนําเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมจึงทําใหการออกแบบและ
พัฒนาสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชันเร่ืองนี้มีคุณภาพ จากนั้นนําไป
ทดสอบการรับรูเนื้อหาของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 
จากกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน พบวามีคาเฉลี่ยการรับรูเนื้อหา อยู
ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.36  S.D.= 0.63) เนื่องจากสื่อคอมพิวเตอร
แอนิเมชัน 3 มิติ เร่ือง เหม็นนอกหอมใจ ใชตัวการตูน 3 มิติ เปนตัว
ดําเนินเร่ืองทําใหนาสนใจ และเลาเร่ืองผานการแสดงพฤติกรรม
กรรมการตัดสินคนจากภายนอกของตัวละครไดอยางชัดเจน 
สอดแทรกขอคิดดวยความสนุกสนาน สามารถสะทอนใหเห็นวาผู
รับชมสื่อสามารถรับรู  เขาใจเนื้อหาเรื่องการไมตัดสินคนจาก
ภายนอกผานการรับชมสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน  
 

8. ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1) การติดตามผลสัมฤทธ์ิหลังการรับชมสื่อคอมพิวเตอร
แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง เหม็นนอกหอมใน เปนระยะ ๆ เพ่ือสังเกตการ
เรียนรูของผูรับชมสื่อ 
 2) การประเมินประสิทธิผลการเรียนรูสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 
3 มิติ เร่ือง เหม็นนอกหอมใน เพ่ือสงเสริมการรับรูเร่ืองการไมตัดสิน
คนจากภายนอกของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1) ใชเปนแนวทางในการผลิตสื่อในลักษณะอ่ืน เชน เกม 
คอมพิวเตอร สงเสริมการรับรูเรื่องการไมติดสินคนจากภายนอก 
 2) ศึกษาการรับรูของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 
3 มิติ เร่ือง เหม็นนอกหอมใน เพ่ือสงเสริมการรับรูเร่ืองการไมตัดสิน
คนจากภายนอกของนักศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนหรือคณะอ่ืน ๆ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีความตระหนัก 

ถึงผลกระทบของการกลั่นแกลงกันในวัยเรียน (Bully) 2) ประเมินประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ 3) ศึกษาการรับรูของเยาวชนตอสื่อ 

แอนิเมชัน 2 มิติ ในดานผลของการกลั่นแกลงเพ่ือน 4) ศกึษาความพึงพอใจที่มีตอสื่อแอนเิมชัน 2 มิติ ในดานผลของการกลั่นแกลงเพื่อน กลุม 

ตัวอยาง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จำนวน 30  คน โดยใชวิธีการเลือก 

อยางแบบบังเอิญ และเครื่องมือท่ีใช คือ สื่อแอนิเมชัน 2 มิติเพื่อใหเยาวชนมีความตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกลงกันในวัยเรียน 

(Bully) แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแบบมีโครงสราง แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการออกแบบและ 

เนื้อหา  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานประสิทธิภาพ  แบบวิเคราะหความสอดคลองของเนื้อหาและการออกแบบ 

แบบสอบถามผูทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองประสิทธิภาพ แบบวัดการรับรูของนักเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา สื่อแอนิเมชันสองมิติเพ่ือใหเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีความตระหนักถึง 

ผลกระทบของการกลั่นแกลงกันในวัยเรียน (Bully) สำหรับกลุมเปาหมายเยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 12 -15 ปที่พัฒนาข้ึนดวยตัวละครลักษณะ 

อิงแนวญี่ปุน และการสรางฉากแบบเนนอารมณดวยแสงเงาก่ึงสมจริง ที่มีขนาด 1920 x 1082 pixel ความยาว 8.54 นาทีนั้นใหผลลัพธ 

ดังตอไปนี้ 1) การประเมินประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 2) ผลการรับรูตอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ือใหเยาวชน 

ระดับมัธยมตนมีความตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกลงมีการรับรูอยูในระดับมาก  3) ผลความพึงพอใจที่มีตอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติอยูใน 

ระดับดีมาก  

คำสำคัญ : แอนิเมชัน 2 มิติ  สื่อ มัธยมศึกษาตอนตน การแกลงกันในวัยเรียน 

Abstract 
This research has the following purposes: 1) to design and development 2D Animation to raise the awareness 

of bullying; 2) to ensure effective animation media for raising the awareness of bullying; 3) to study the recognition of 

student’s effective animation media for raising the awareness of bullying; and 4) to satisfaction with effective animation 

media for raising the awareness of bullying. The samples of the research were selected by accident from 30 primary 

school students whose age are between 12-15 years old in The Secondary Demonstration School of 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The tools of this research are the 2D animation media to promote awareness 

of bullying in school, the Structured Interview for expert, the questionnaire for expert in contents and designs, the 

media efficiency questionnaire, the content, and design appropriate analysis from, the information evaluation from and 

the satisfaction form for sample’s evaluation. The statistics for this research are mean and standard deviation. The 
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results found that the 2D animation media which aim to promote awareness of bullying in school in the format of 1920 

x 1080 pixels which is 8.54 minutes long in Japan animation character style and semi realistic environment design give 

the results as following. 1) The specialists guaranteed the suitability of this media is at a high level. 2) The recognition of 

secondary school students is at a high level. 3) The student’s satisfaction for the media is at a high level. 

Keyword: 2D animation, media, secondary school, bully 

 

1. บทนำ 

 เยาวชนคือผูที่เปนตัวแทนของอนาคตขางหนาของสังคมเพ่ือ

พัฒนาประเทศใหมีความเจริญ แตการเติบโตเปนผูใหญท่ีดีจะตองมี

ทั้งความเจริญท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา ทวาปญหาหนึ่งซึ่งมีมา

ยาวนานคือการที่เยาวชนสวนหนึ่งถูกรังแกไมวาทางรางกายหรือ

จิตใจ ไมวาจะเปนทางตรงหรอืทางออม ซึ่งการกระทำดังกลาวหากมี

ระยะเวลาที่ยาวนานยอมสงผลเสียตอเยาวชนเหลานั้น ไมวาจะเปน

การกอใหเกิดความหวาดกลัว จนเกิดพัฒนาการท่ีไมสมบูรณได 

ปญหาการกลั่นแกลงในโรงเรียนสามารถจำแนกผูที่ เกี่ยวของกับ

เหตุการณ ได เปน 4 กลุมไดแก 1) ผู ท่ี เขารวมการรังแก 2) ผูที่

สนับสนุนการรังแก 3) ผูที่เห็นเหตุการณแตมองเฉย และ 4) ผูใหการ

ชวยเหลือผูถูกรังแก โดยผูที่เขารวมรังแกจะมีความคิดวาสิ่งที่ทำจะ

ทำใหตนมีอำนาจไปดวย สวนกลุมผูมองเฉยมักคิดวาการหามใหหยุด

รังแกไมไดชวยแกปญหา แมผูถูกกลั่นแกลงจะรูสึกดีที่มีการหาม

เกิดขึ้น สวนผูท่ีมีความรูสึกสงสารเห็นใจผูถูกรังแกมีแนวโนมที่จะเขา

ไปใหการชวยเหลือ [1] ซึ่งหากเยาวชนตระหนักถึงปญหาการกลั่น

แกลงและมีแนวโนมหยุดการกระทำ หรือใหการชวยเหลือก็จะลด

ปญหาการกลั่นแกลงลงได การใหความสนใจกับพัฒนาทางดาน

สุขภาพกาย ใจ อารมณ และสังคมของเยาวชนมีความสำคัญและ

สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตสูชวงวัยอ่ืน ๆ ดังท่ีกลาวไวในทฤษฎี

จิตสังคม (Psychosocial theory) ของอีริค อิริคสันถึงพัฒนาการ

แปดข้ันในขอพัฒนาการความรูสึก ความเปนเอกลักษณของตนเอง 

ซึ่งเด็กวัยเรียนหรือชวงอายุ 13-17 ปจะเริ่มมีความมั่นใจในตัวเอง

และตองการการยอมรับจากเพ่ือน แตสำหรับผลเสียของการถูกกลั่น

แกลงเปนประจำในวัยเรียนนอกจากสรางบาดแผลทางใจแลวยังมี

ผลกระทบดานสังคมอีกดวย โดยเร่ิมจากการสะสมความรูสึกนอยใจ 

เสียใจ แปลกแยกจากกลุม มองโลกในแงลบ สูญเสียความมั่นใจและ

คุณคาในตนเอง เมื่อมากขึ้นอาจนำสูภาวะซึมเศราและฆาตัวตายได  

[2] ไมเพียงแตผูถูกรังแก แตผูรังแกก็ยังสรางปญหาสังคมในวัยผูใหญ 

เชน การมีบุคลิกกาวราว ชอบใชความรุนแรง เปนอันธพาล รวมถึง

การเก่ียวของกับยาเสพติด [3] ปญหาการกลั่นแกลงกันนั้นพบไดทั่ว

โลก แตสำหรับประเทศไทยพบพฤติกรรมรังแกกันในกลุมเด็กวัยรุน

ถึงรอยละ 10.3 [4] โดยจำนวนที่มากท่ีสุดคือกลุมอายุ 11-15 ป 

หรือระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนตน  และ

พบวามีถึงรอยละ 40 ที่ถูกรังแก 2-3 ครั้งตอเดือนหรือมากกวานั้น 

การใหการศึกษาและรณรงคใหเยาวชนตระหนักถึงปญหาการกลั่น

แกลงจึงเปนเรื่องท่ีควรใหความสำคัญเปนอยางยิ่ง  

 นอกจากการใหความรูทางการเรียนการอบรมสั่งสอนแลว ดวย

เยาวชนเปนวัยท่ีบริโภคสื่อประเภทสรางความสนุกสนานประเภท

การตูนหรือภาพยนตรแอนิเมชันเปนสวนใหญ ดังน้ันการแทรกการ

สั่งสอนหรือทัศนคติท่ีดี ตระหนักถึงปญหาของการกลั่นแกลงจึงเปน

อีกหนึ่งชองทางที่สมควรไดรับการพัฒนา โดยเฉพาะรูปแบบ

แอนิเมชันและมังงะญี่ปุนน้ันถือเปนหนึ่งในวัฒนธรรมสมัยนิยมของ

ประเทศไทย ดังที่สุรีรัตน เรืองประยูรกลาวไว [10] ดังนั้นการใหตัว

ละครที่มีลักษณะสไตลเปนแนวแอนิเมะหรือมังงะนาจะชวยดึงดูด

ความสนใจกับเยาวชนไดมากข้ึน งานวิจัยครั้งนี้จึงใชแอนิเมชันที่มี

กลิ่นอายความเปนแอนิ เมะญี่ปุน เปนสื่อเพื่อให เยาวชนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนมีความตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกลง

กันในวัยเรียน อีกประเด็นที่สำคัญการของการใชแอนิเมชันเปน

สื่อกลางสื่อสาร น้ันเพราะการเลาเรื่องท่ีสนุกสนานผ านการ

เคลื่อนไหวที่โนมนาวใจผูชมใหคลอยตามความสวยงาม ความนารัก

ของตัวละครดังที่กรภัทร จิตตจำนง [5] กลาววาไว  รวมถึงการสราง

เรื่องราวในโครงสรางภาพยนตรที่เนนความสนุกสนานแบงสัดสวนให

เหมาะสม ไดแก ที่มาของเรื่อง โครงเรื่อง แกนความคิด ความขัดแยง 

เปนตน ดังปยะฉัตร วัฒนพานิช [6] กลาวไว  

 ดังนั้นผูวิจัยจึงนำสื่อแอนิเมชันแบบ 2 มิติมาใชเพื่อสงเสริมการ

ตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกลงในวัยเรียนมาทดลองวัด

ความรูความเขาใจกับกลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

  

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนา สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ สงเสริมความ

ตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกลงกันในวัยเรียน 

 2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพ สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ สงเสริม

ความตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกลงกันในวัยเรียน 

 2.3 เพ่ือศึกษาการรับรู สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ สงเสริมการความ

ตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกลงกันในวัยเรยีน 
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 2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีตอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ สงเสริม

ความตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกลงกันในวัยเรียน 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยคือ 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      3.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน 
      3.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน 

 3.2 ดานตัวแปรที่ศกึษา  

     3.2.1 ตัวแปรตน คือ สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ 

     3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจและการ

รับรูของนักเรียนมัธยมศึกษา 

     3.2.3 เนื้อหาที่ศึกษา คือ ปญหาที่เกิดขึ้นจากการกลั่นแกลง

ในวัยเรียน  

 

4. เครื่องมือที่ใช 

     4.1.1 สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ สงเสริมการความตระหนักถึง

ผลกระทบของการกลั่นแกลงเพ่ือน 

     4.1.2 แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแบบมี

โครงสราง ที่ผานการหาคาสัมประสิทธิความสอดคลอง (IOC) มี

คาเฉลี่ย 0.82 

     4.1.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการ

ออกแบบและเนื้อหา  ที่ผานการหาคาสัมประสิทธิความสอดคลอง 

(IOC) มีคาเฉลี่ย 0.86 

     4.1.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการ

ออกแบบและเนื้อหา  ที่ผานการหาคาสัมประสิทธิความสอดคลอง 

(IOC) มีคาเฉลี่ย 0.85 

     4.1.5 แบบสอบถามผูทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองประสิทธิภาพ

ของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ือสงเสริมการความตระหนักถึงผลกระทบ

ของการกลั่นแกลงเพ่ือนท่ีผานการหาคาสัมประสิทธิความสอดคลอง 

(IOC) มีคาเฉลี่ย 0.86  

     4.1.6 แบบวิเคราะหความสอดคลองของเนื้อหาและการ

ออกแบบคาแรกเตอรสำหรับแอนิเมชัน 2 มิติ โดยใชกระบวนการ

ออกแบบ ท่ีประยุกตจาก เทคนิ ค  Super Manga Matrix ของ 

Tsukamoto [7] ที่ผานการหาคาสัมประสิทธิความสอดคลอง (IOC) 

มีคาเฉลี่ย 0.82 

     4.1.7 แบบวัดการรับรูตอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เปนลักษณะ

คำถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ที่ผานการหาคาสัมประสิทธิ

ความสอดคลอง (IOC) มีคาเฉลี่ย 0.75 

      4.1.8 แบบประเมินความพึงพอใจตอสื่อแอนิเมชัน  2 มิติ 

เพื่อสงเสริมการตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกลงกันในวัย

เรียน โดยมีลักษณะเปนขอคำถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ที่

ผานการหาคาสัมประสิทธิความสอดคลอง (IOC) มีคาเฉลี่ย 0.75 

 

5. วธิีดำเนินการวิจัย 

     การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอนิเมชัน  2 มิติ เพื่อสงเสริมการ

ตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกลงกันในวัยเรียน เปนการวิจัย

เชิงทดลอง (Experimental Research) และมีขั้นตอนวิธีดำเนินการ

วิจัย ดังน้ี 
     5.1 ขั้นเตรียมการ 

  การเก็บขอมูลไดแบงเปน 2 ระดับคือ  

  5.1.1 ระดับปฐมภูมิ ไดแก การศึกษาขอมูลและทฤษฎีที่

เก่ียวของกับการกลั่นแกลงกันในวัยเรยีน โรคผิวเผือกที่เปนสาเหตใุห

ตัวละครเอกถูกรังแก จิตวิทยาของเด็กและวัยรุน หลักการผลิตสื่อ

ดานแอนิเมชัน การเขาสังคมของเด็กจากหนังสือ บทความ และ

วรรณกรรมที่เก่ียวของ  

  5.1.2 ระดับทุติยภูมิ ไดแก การเก็บขอมูลจากการให

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา และนำขอมูลที่ ไดมาเปนแนวทางในการ

ออกแบบสื่อแอนิเมชัน  

     5.2 ขั้นตอนการออกแบบเคร่ืองมือ 

  5.2.1 วิเคราะหขอมูล นำขอมูลดานเนื้อหา ดานการ

ออกแบบตัวละคร และฉากจากขั้นเตรียมการมาวิเคราะห  

  5.2.2 พัฒนาแอนิเมชัน แบงเปนข้ันตอนการพัฒนาตาม

มาตรฐานการผลิตสื่อ ไดแก 

       5.2.2.1 ข้ันตอนกอนการผลิต (Pre-Production) เปน

ขั้นตอนการเขียนบทภาพยนตร (Script-Writing) การวาดลำดับเร่ือง 

(Storyboard) การพัฒนาตัวละคร (Character Sheet) การจัดทำ

วิดีโอภาพรวมแอนเิมชันเบื้องตน (Animatic)  

       5.2.2.2 ข้ันตอนตรวจสอบโดยผูเชียวชาญกอนการ

ผลิต เปนข้ันตอนที่นำผลลัพธจากข้ันกอนการผลิต ไดแก  บท

ภาพยนตร การออกแบบตัวละคร ฉากและแอนิเมติกนำเสนอตอ

ผูเชี่ยวชาญแอนิเมชันจำนวน 3 ทาน และนำคำวิพากษมาปรับปรุง 

       5.2.2.3 ขั้นตอนการผลิตงานแอนิเมชัน (Production) 

เปนการพัฒนางานแอนิเมชนั  ข้ันตอนนี้จะแยกการวาดฉากและการ

วาดคียหลักตัวละครกอนวาดซอยยอยสรางการเคลื่อนไหว จากน้ัน

จึงนำมาซอนกันเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและเก็บรายละเอียด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

56
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

       5.2.2.4 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post Production)

เปนขั้นตอนการนำภาพเคลื่อนไหวแตละเซ็ตของมุมกลองที่

ตอเนื่องกันมาทำการตัดตอ ใสเสียงตาง ๆ เชน เสียงพากย  เสียง

บรรยากาศ เสียงประกอบการกระทำ และประมวลผลวิดีทัศน 

  5.2.3 ขั้นการทดสอบประสิทธิภาพ นำผลงานแอนิเมชัน 

2 มิติ  ให ผู เชี่ ย วชาญ จำนวน 5 คนตรวจสอบประเมิน จาก

แบบสอบถามความคิดเห็นและนำขอมูลที่ไดรับมาแกไข กอนนำ

ผลงานที่ปรับปรุงแลวรับการรับรองประสิทธิภาพจากผูเชี่ยวชาญ

จำนวน 5 คน  

  5.2.4 ขั้นนำไปใช นำแอนิเมชัน  2 มิติเพ่ือสงเสริมการ

ตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกลงกันในวัยเรียนไปใชกับกลุม

ตัวอยางจำนวน 30  คน  โดยใชแบบวัดการรับรู และแบบสอบถาม

ออนไลนตอนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตนและสุมคัดเลือกมาวัด

ความพึงพอใจสรุปผลดวยหลักทางสถิติ  ไดแก คาเฉลี่ย  และสวน

เบีย่งเบนมาตรฐาน  

 

6. ผลการวิจัย 

 6.1 ผลการออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชันแบบ 2 มิติ สงเสริม

การความตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกลงเพื่อน มีผลการ

วิเคราะหความสอดคลองของเนื้อหาและออกแบบท่ีไดจากความ

คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีดังนี ้

 

ตารางที่ 1  การวิเคราะหการออกแบบเนื้อหาและออกแบบ 

 

รายการ     S.D. แปลผล 

แนวเรื่อง 

แนวเรื่อง Drama   4.60 0.49    มากที่สุด 

แนวเรื่อง Romantic  4.40 0.49    มากที่สุด 

แนวเรื่อง Comedy   3.60 0.49   ปานกลาง 

แนวเรื่อง Sci-fi   1.60 0.49    นอยที่สุด 

ทิศทางการออกแบบ 

แบบตะวันตกแนวดิสนีย  2.80 1.47    ปานกลาง 

แบบตะวันตกแนว DC  1.20 0.40    นอยที่สุด 

แบบตะวันออกแนวแอนิเมะญี่ปุน 4.20 0.75       มาก  

แบบตะวันออกแนวลดทอน (Chibi) 3.00 0.64    ปานกลาง 

 

 ผลการออกแบบเนื้อหาของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ สงเสริมการ

ความตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกลงเพ่ือนมี เนื้อหา

เกี่ยวกับการที่เด็กวัยรุนหญิงผูหน่ึงมีความแตกตางทางดานผิวพรรณ

เนื่องจากเปนโรคที่ทำใหโดนแสงแดดไมไดและมีผิวขาวเผือก จนเปน

เปาหมายของการกลั่นแกลงของเพื่อนรวมชั้นอยูเสมอ แตสุดทาย

เด็กผูหญิงคนดังกลาวก็แสดงใหทุกคนเห็นถึงการเสียสละชวยเพ่ือน

จากอุบัติเหตุ เหตุการณนั้นทำใหเพื่อน ๆ เริ่มสำนึกผิดวาไมควร

แกลงเพ่ือน นอกจากการนำเสนอแงมุมของผูโดนรังแกแลว ยังสื่อถึง

ตัวละครหลักฝายชายที่คลอยตามการกลั่นแกลงโดยมีเหตุผลจาก

การตองการมีอำนาจหรือการยอมรนับโดยกลุมเพื่อนอีกดวย โดยสื่อ

แอนิเมชันนี้มีขนาดภาพ 1920 x 1080 pixel ความยาว 8.54 นาที 

 การออกแบบใชวิธีการนำเสนอ 3 ตัวอยางในแตละหัวขอเพ่ือให

กรรมการผูทรงคณุวุฒใิหคะแนน ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  การวิเคราะหดานการออกแบบตัวละครหลัก 

 

รายการ     S.D. แปลผล 

ลักษณะทางจิตใจ 

ตัวละครราเริงสดใส   1.33 0.58    นอยที่สุด 

ตัวละครจิตใจแข็งแกรง  1.33 0.58    นอยที่สุด 

ตัวละครออนโยน   4.33 0.58       มาก 

ลักษณะทางกายภาพ 

ตัวละครผอมบอบบาง  4.62 0.65    มากที่สุด 

ตัวละครรูปรางดีสมสวน  1.33 0.58    นอยที่สุด 

ตัวละครรูปรางหนาทวม  2.33 1.15 นอย 

 

 ผลการวิเคราะหขอมลูการออกแบบตัวละครหลัก พัฒนาเปน

ภาพตัวละครเด็กหญิงที่มีนิสัยออนโยน รักเพ่ือน โดยมีสผิีวขาวเผือก 

แตงตวัเรียบรอย ไดรูปที่ 1 

 

 

 
รูปที่ 1 แผนภาพผลการออกแบบ มะลิ ตัวละครหลัก 

 

 ผลการออกแบบตัวละครรอง การออกแบบใชวิธีการนำเสนอ 3 

ตัวอยางเพ่ือใหกรรมการผูทรงคุณวุฒใิหคะแนน ดังตารางท่ี 3 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

57
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

ตารางที่ 3  การวิเคราะหดานการออกแบบตัวละครรอง 

 

รายการ     S.D. แปลผล 

ลักษณะทางจิตใจ 

ตัวละครทาทางแข็งกระดาง  3.00 1.00    ปานกลาง 

ตัวละครรักความสนุกสนาน  4.33 0.58       มาก 

ตัวละครอบอุนออนโยน  1.33 0.58 นอย 

ลักษณะทางกายภาพ 

ตัวละครรูปรางดีสมสวน  4.67 0.58    มากที่สุด 

ตัวละครรูปรางหนาทวม  1.20 0.40    นอยที่สุด 

ตัวละครผอมบอบบาง  2.33 1.15 นอย 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลการออกแบบตัวละครรอง สามารถพัฒนา

เปนแผนภาพตัวละครเด็กวัยรุนชายที่มีนสิัยรักสนุก รักเพ่ือน รูปราง

หนาตาดดีังนี ้

 
รูปที่ 2 แผนภาพผลการออกแบบ ตะวัน ตัวละครรอง 

 

ตารางที่ 4  การวิเคราะหดานการออกแบบฉาก 

 

รายการ     S.D. แปลผล 

ลักษณะของฉาก 

ลดทอนรายละเอียด เนนรูปทรงหลัก 4.33 0.58     มากที่สุด 

แสดงรายละเอียดสมจริง  3.00 1.00    ปานกลาง 

ลักษณะของโครงสีที่ใช 

Analogue   4.33 0.58     มากที่สุด 

Monochrome   2.33 1.15       นอย 

Complementary   4.20 0.40  มาก 

Split Complimentary  4.33 0.58     มากที่สุด 

Triad    4.33 0.58     มากที่สุด 

 

 
รูปที่ 3 ภาพฉากหองวาดภาพของมะล ิ

 

 
รูปที่ 4 ภาพฉากหองเรียน 

 

 6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชัน   2 มิติ 

สงเสริมความตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกลงเพ่ือน โดย

ผูเช่ียวชาญจำนวน 5 คน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อ สรุปได

ดังตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5  แสดงผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในการประเมิน

ประสิทธิภาพของแอนิ เมชัน  2 มิติ  ส งเสริมการตระหนัก ถึง

ผลกระทบของการกลั่นแกลงกันในวัยเรียน (n=5) 

 

รายการ     S.D. แปลผล 

เนื้อหา      4.80 0.49   มากที่สุด 

ตัวละครเหมาะสม     4.40 0.49   มากที่สุด 

ฉากหลังเหมาะสม      4.60 0.49   มากที่สุด 

การเคลื่อนไหวเหมาะสม     4.20 0.75   ปานกลาง 

ดานเสยีงเหมาะสม      3.40 0.49 มาก 

ดานความยาวของสื่อ    4.40 0.80   มากที่สุด 

ดานประโยชนจากการรับชม     4.40 0.49   มากที่สุด 

คาเฉลี่ยความเหมาะสม     4.31 0.55   มากที่สุด 

 

 ผลการรบัรองแอนิเมชัน 2 มิติของผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ 

สามารถจำแนกเปนรายการตามตารางท่ี 6 
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ตารางที่ 6  แสดงผลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิในการรับรอง 

แอนเิมชัน 2 มิติ สงเสริมการรักษาสุขอนามัยของเดก็วัยเรียน (n=5) 

 

รายการ     รอยละ แปลผล 

ดานเนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค  100 รับรอง 

ดานตัวละครในงานแอนิเมชัน 2 มิติ  100 รับรอง 

ดานฉากหลังในงานแอนิเมชัน 2 มิติ  100 รับรอง 

ดานการเคลื่อนไหวแอนเิมชัน  2 มิต ิ  100 รับรอง 

ดานเสยีงในงานแอนิเมชัน 2 มิติ  100 รับรอง 

ดานความยาวของสื่อเหมาะสม  100 รับรอง 

คาเฉลี่ยรับรอง    100 รับรอง 

 

 6.3 ผลการรับรูของเด็กวัยเรียนที่มีตอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ 

สงเสริมการความตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกลง ของกลุม

ตัวอยางจำนวน 30 คน สรุปไดตามตารางที่ 7 

 

ตาราง 7 แสดงผลการรับรูของเด็กวัยเรียนตอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ 

สงเสรมิการตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกลง (n=30) 

 

รายการ     S.D. แปลผล 

การจดจำเนื้อเรื่อง   4.20 0.75       มาก 

ความเขาใจเนื้อเรื่อง  3.60 0.80    ปานกลาง 

ความเขาใจบทบาทของตัวละคร 4.00 0.64 มาก 

ความเขาใจวัตถุประสงคของสื่อ 3.80 0.75    ปานกลาง 

ความสามารถถายทอดสูบุคคลอ่ืน 3.60 0.80    ปานกลาง 

ความสามารถวิพากษเหตุการณได 4.80 0.40    มากที่สุด 

ความสามารถประยุกตความรู  4.20 0.40      มาก 

คาเฉลี่ยการรับรู   4.00 0.64 มาก 

 

 6.4 ผลความพึงพอใจที่มีตอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ สงเสริมการ

ความตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกลงเพื่อน กลุมตัวอยาง

จำนวน 30 คน สรปุไดตามตารางที่ 8 

 

ตาราง 8 แสดงผลความพึงพอใจของสื่อแอนิเมชัน  2 มิติ สงเสริม

การความตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกลงกันในวัยเรียน 

(n=30) 

 

รายการ     S.D. แปลผล 

ฉากมีความสวยงาม   4.60 0.49   มากท่ีสุด 

ตัวละครสวยงามนาสนใจ  4.80 0.40   มากที่สุด 

ความเหมาะสมของสีและแสงเงา 4.60 0.49   มากที่สุด 

ความเหมาะสมของเสียง  3.60 0.49 มาก 

ความเหมาะสมของการตัดตอ  3.80 0.75 มาก 

ความเหมาะสมของระยะเวลา  2.80 0.49 มาก 

ความเหมาะสมของการดำเนินเรื่อง 3.20 0.75  มาก 

เนือ้เรื่องรณรงคการไมกลั่นแกลง 4.40 0.80   มากที่สุด 

ไดรับประโยชนของแอนิเมชัน  3.80 0.49 มาก 

เขาใจเน้ือหาของแอนิเมชัน  4.44 0.49   มากที่สุด 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ  4.00 0.56 มาก 

 

7. สรุปและอภิปรายผล 

 7.1 ผลการออกแบบและพัฒนา การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ 

เพ่ือสงเสริมการตระหนักถึงการไมกลั่นแกลงของเด็กวัยเรียน มี

เนื้อหาเก่ียวกับการที่เด็กผูหญิงผูมีความผิดปกติของรางกายไดถูก

เพ่ือนกลั่นแกลง ไดใหแงคิดและบทสรุปในการสอนผูชมซึ่งเปน

เยาวชนในวัยรุนตอนตน โดยมีระยะเวลาการดำเนินเรื่อง 8.54 นาที 

แนวทางของเรื่องเนนความดรามาเปนแนวหลัก และปดทายดวย

มิตรภาพของเพ่ือน เนื้อเรื่องมีความใกลเคียงกับประสบการณของ

เยาวชนทำใหสามารถเขาถึงงาย ลักษณะตัวละครท่ีเหมาะกับเด็กวัย

เรียนคือตัวละครแนวญี่ปุน เน่ืองจากเด็กสรางความรูสึกคุนเคยและ

ดึงดูดความสนใจได การใหรายละเอียดของฉากใชวิธีการลงสีและ

แสงเงาแบบกึ่งสมจริง มีการใชโครงสีท่ีหลากหลาย โดยเนนตาม

อารมณของภาพในแตละฉาก หากตองการความสดใสหรือดึงดูด

ความสนใจจะใชสีคูตรงขาม (Complementary color) สอดคลอง

กับเอกราช วรสมุทรปราการ  [8] ที่กลาวเรื่องของในทฤษฎีสีและ

องคประกอบศิลป ถึงการใชสัดสวนใหกับโครงสีแบบตาง ๆ  

 

 7.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู เชี่ยวชาญ ในการ

ประเมินประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติเพ่ือสงเสริมการความ

ตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่ นแกลงกันในวัยเรียนโดย

ผูเชี่ยวชาญ 5 คน มีคาเฉลี่ยประเมินดานความเหมาะสมอยูในระดับ

มากที่สุด (4.31    0.55)  มีประสิทธิภาพสูงในดานของเนื้อหาที่

เหมาะสม มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของปยะฉัตร วัฒนพานิช 

[11] ท่ีกลาววาโครงเรื่องของแอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จ

ประกอบดวย ท่ีมาของเรื่อง โครงเรื่อง แกนความคิด ความขัดแยง 

ตัวละคร และมุมมองการเลาเรื่อง ฉาก สัญลักษณพิเศษ เปนตน 

 

 7.3 ผลการรับรูของเด็กวัยเรียนตอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ในการ

ประเมินผลการรับรูของเด็กวัยเรียนตอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ สงเสริม

การความตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกลงกันในวัยเรียนดวย

กลุมตัวอยางจำนวน 30 คน พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
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(4.00     0.64)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความสามารถใน

การวิพากษเหตุการณมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (4.80     0.40) รองลงมาคือ

นักเรียนสามารถจดจำเนื้อเรื่องอยูในระดับมาก (4.20      0.75) 

และสามารถประยุกตความรู ได ในระดับมาก (4.20    0.40) 

สอดคลองกับที่คุณานนต มงคลสิน [11] ไดกลาววาปจจัยที่ทำให

เยาวชนมีพฤติกรรมการเลียนแบบแอนิเมชัน มี 2 ปจจัย ไดแก การ

ออกแบบคุณลักษณะของตัวการตูนที่มีเอกลักษณและการออกแบบ

การเลาที่ดึงดูดใจ 

 

 7.4 ผลความพึงพอใจของเด็กวัยเรียนตอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ 

ในการประเมินผลการรับรูของเด็กวัยเรียนกลุมตัวอยางจำนวน 30 

คน โดยรวมอยูในระดับมาก (4.00     0.56) โดยจำแนกเปนดาน

ตาง ๆ ไดดังนี้ ดานที่ไดคะแนนเปนอันดับสูงสุดไดแก ความสวยงาม

ของตัวละครอยูในระดับมากท่ีสุด (4.80    0.40) ซึ่งการออกแบบตัว

ละครที่ดีไดใช  Mind mapping เพื่อสรางแนวคิด รวมถึงการใช 

Character Design Process Model [9] ท่ีชวยใหการออกแบบตัว

ละครสมบูรณแบบมากขึ้น มีการใชตัวละครในเชงิการตูนที่ออกแบบ

แนวทางเดียวกับตัวละครญี่ปุนทำใหเด็กนักเรียนรูสึกคุนเคย ลำดับ

รองลงมาคือความสวยงามของฉากและความเหมาะสมของสีแสงเงา

ทีอ่ยูในระดับมากที่สุดเทากันคือ (4.60    0.49) โดยการออกแบบได

ทำการศึกษาจากแหลงขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมเิพื่อสรางฉากให

มีความนาสนใจและสมเหตุสมผล ประกอบกับ การใหสีอิงไปตาม

บรรยากาศและความรูสึกของตัวละครชวยกระตุนอารมณรวมตอ

ผูชม  ซึ่งเปนการจูงใจตอสิ่งเราตามพื้นฐานตามแนวคิดสิ่งลอใจ และ

การกระตุนใหผูชมเกิดรูสึกความสบายใจในการชมสื่อ สอดคลองกับ

สุรีรัตน เรืองประยูร [10] ท่ีกลาววาแอนิเมชันและมังงะญี่ปุนนั้นถือ

เปนหนึ่งในวัฒนธรรมสมัยนิยมของประเทศไทย 

 

8. ขอเสนอแนะ 

 สามารถนำไปทดลองกับกลุมเปาหมายใหมท่ีมีชวงอายุใกลเคียง 

เชน ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมปลาย โดยปรับเนื้อหา

ใหกระชับขึ้นสำหรับระดับประถมศึกษาตอนตน และสรางเรื่องราว

ใหตื่นเตนนาสนใจสำหรับระดับอายุท่ีสูงข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี และ 2) เปรียบเทียบการด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ ต าแหน่ง ระดับการศึกษาและขนาดของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร 
และครูในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ในปีการศึกษา 2564 จ านวน 243 คน โดยการสุ่มแบบ
ช้ันภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่น 0.972 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของฟิชเชอร์ (Fisher’s) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย ด้านครู/ผู้ดูแล
เด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  และด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย      
2) การด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ 
ต าแหน่ง และขนาดของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย, ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย, ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย  
 

Abstract 
 This research is aimed to : 1) study the operation through standards of the National Early Childhood 
Developing Center under the Saraburi Local Government Organization; and 2) compare the operation through 
standards of the National Early Childhood Developing Center under the Saraburi Local Government Organization 
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classified by gender, age, position, educational background, and Early Childhood Development Center size. Drawn by 
stratified random sampling, the sample group includes 243 administrators and teachers under Saraburi Local 
Government Organization during the academic year of 2020. The research tool was a questionnaire with a reliability 
level of 0.972. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and 
Fisher’s LSD method. The finding indicated that: 1) The operation through standards of the National Early Childhood 
Developing Center under the Saraburi Local Government Organization in overall and every aspect were rated at a 
high level ranking from: management of Early Childhood Development Centers, quality of early childhood, and 
teachers/caregivers  who provide care, learning, and play experiences for early childhood development. The 
comparisons of the operation through standards of the National Early Childhood Developing Center under the 
Saraburi Local Government Organization when classified by gender, age, position, and early childhood development 
center size, there were not different, and when classified by education background showed overall difference at the 
statistically significant level of .05. 
 
Keywords: standards of the national early childhood developing center, management of early childhood 
development centers, quality of early childhood, and teachers/caregivers who provide care, learning, and play 
experiences for early childhood development 
 

1. บทน า 
 การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ -จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ ไปสู่ความเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กล่าวไว้ว่า รัฐต้องด าเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐ
ต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้วย อีกทั้ง รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ และมาตรา 258 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อย
ในด้านต่างๆให้เกิดผล ด้านการศึกษา ให้สามารถเริ่มด าเนินการ

ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้
เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย [1] 
 การวางรากฐานการพัฒนาเด็กจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
และยกระดับในทุกมิติให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมี
คุณภาพ ซึ่งเด็กในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่จะต้องมี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีการพัฒนาที่ดีรอบด้านและมี
สุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย ในการพัฒนาศักยภาพนั้น มุ่งเน้นการ
พัฒนาเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัย
เด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะในช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย มีการส่งเสริมอนามัยแม่
และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน [2] โดยการพัฒนา
ศักยภาพคนในทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ใน
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ระบุไว้ว่า
สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวช้ีวัดที่
ส าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาท่ีจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/
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สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เช่ือมโยงกับมาตรฐานคุณภาพ
เด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพิ่มขึ้น [3]  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ด้านการจัดการศึกษา โดยมีการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมาก ในปี
การศึกษา 2563 มีจ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 18,696 
แห่ง ทั่วประเทศ [4] นอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพยิ่งขึ้น และมีการน า
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติมาใช้แทนมาตรฐาน
การศึกษา(ขั้นพื้นฐาน) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นมาตรฐาน
ส าหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมถึงเป็นการ
ยกระดับการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาบุคลากรที่มีความ
เช่ียวชาญทางด้านการพัฒนาเด็ก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือท้องถิ่นที่มีศักยภาพทาง
การเงินในการจัดสร้างศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ และการพัฒนาเด็ก
ในระดับมาตรฐานสากลในทุกจังหวัด และเทียบเคียงหลักสูตรจิต
ศึกษา ซึ่งมีวิสัยทัศน์ให้ผู้เรียนมีความสุขเติมเต็มศักยภาพ เป็นคน
ดี คนเก่ง สอดคล้องกับวิถีชีวิต กลมกลืนกับวิทยากรสมัยใหม่มา
ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง [5] 
 การด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวั ย
แห่งชาติ เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแล พัฒนา
และจัดการศึ กษาส าหรับ เด็ กตั้ งแต่ แรก เกิดถึ งก่ อน เข้ า
ประถมศึกษา เป็นการปรับกระบวนทัศน์ให้ใช้เด็กเป็นที่ตั้งของ
การก าหนดมาตรฐาน ค านึงถึงการตอบสนองต่อสิทธิพื้นฐานท่ีเด็ก  
ทุกคนพึงได้รับ ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนามนุษย์แทน

การใช้บริบทหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นที่ตั้ง ถ้าสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใดไม่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน คือ ต้องปรับปรุง 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในทุกระดับชุมชนและสังคมจะต้อง
ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือให้การด าเนินการได้ตามมาตรฐานข้ันต้น
เป็นอย่างน้อย แต่ไม่ควรปรับลดเกณฑ์ให้ต่ าลง เนื่องจาก
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยถือเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่จ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาเด็กของประเทศ และเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพ 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานและจัดบริการให้เด็กปฐมวัยได้
มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า เป็นการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญในการน า
ประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน [6] 
 จากรายงานของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) พบว่า ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ 
ในภาพรวมทุกตัวบ่งช้ี อยู่ในระดับพอใช้ และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ต้องปรับปรุง และต้องปรับปรุงเร่งด่วน ร้อยละ 10.78 หรือ 
2,266 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดผลของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กปฐมวัยอย่างไม่เท่าเทียมกัน [7] ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาการด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานและให้ผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับดีถึงดีมากในทุกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กที่สมวัยรอบด้านอย่างมี
คุณภาพและต่อเนื่อง 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
 2.1 ขอบเขตการวิจัย 
  
 2.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการด าเนินงานตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี โดยยึดกรอบแนวคิดมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   
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2) ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 3) ด้านคุณภาพของเด็ก
ปฐมวัย 
 
 2.1.2 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครู สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี จ านวน 618 คน 
จ าแนกเป็น ผู้บริหาร จ านวน 238 คน และครูในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย จ านวน 380 คน [8] 
 
 2.1.3 ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 
 2.2 วิธีด าเนินการวิจัย 
 2.2.1 ประชากร  
 ได้แก่ ผู้บริหารและครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2564 จ านวนทั้งสิ้น 618 คน จ าแนก
เป็น ผู้บริหาร จ านวน 238 คน และครู จ านวน 380 คน [8]  
 
 2.2.2 กลุ่มตัวอย่างและขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน 0.05 
ในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 243 คน โดยมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ค านวณหาความเหมาะสมเป็นตัวแทนที่ดีในแต่
ละต าแหน่ง โดยเป็นผู้บริหาร จ านวน 93 คน และครู จ านวน 
150 คน 
 ขั้นตอนที่ 2 ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ ตามขนาด
ของสถานศึกษา แล้วค านวณหากลุ่มตัวอย่างในแต่ละขนาดของ
สถานศึกษาโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
 ผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 
จ านวน 73 คน สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 14 คน และ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 93 คน 
 ครู ประกอบด้วย สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 96 คน 
สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 35 คน และสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ จ านวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน 

 ขั้นตอนที่ 3 ใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย 
โดยการจับฉลากให้ได้ครบตามจ านวนตัวอย่างท่ีก าหนด 
 
 2.2.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้จัดท าเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ประเภทปลายปิด 
ที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดสร้าง
ขึ้น โดยได้ศึกษาจากกรอบแนวคิดตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อ
น ามาประกอบในการสร้างแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน 
ประกอบด้วย 
 ตอนที่  1 แบบสอบถามด้ านข้อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไปของผู้บริหาร เป็น
แบบตรวจสอบรายการ  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า มี 5 ระดับ จ านวน 50 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
รายข้อเท่ากับ 0.80 – 1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.972 ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และได้แบบสอบถาม
กลับคืนมา จ านวน 243 ฉบับ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ความถี่ และร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ทดสอบที (T-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) โดยใช้สถิติทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อมี
นัยส าคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีแอลเอสดี (LSD) 
ของฟิชเชอร์ (Fisher’s) 
 

3. ผลการวิจัย 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
95.1 อายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.9 ต าแหน่งครู คิดเป็น
ร้อยละ 61.7 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 44.0 
ปฏิบัติงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 
69.1 
 สถานภาพของผู้บริหารมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท                      
คิดเป็นร้อยละ 79.0  ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น คิดเป็น
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ร้อยละ 57.2 ระดับต้น  คิดเป็นร้อยละ 48.1 ประสบการณ์ใน   
การท างาน 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.1 
 การด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี สรุปใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้  1) ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย 2) ด้านครู/
ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 3) ด้านการบริหารจัดการสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ 1) จัดท าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
2) จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเป็นปัจจุบัน 3) น าหลักสูตรสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยไปใช้ ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้ายคือ
ประเมินผลการใช้แผนการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความ
ปลอดภัย  
 ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์เรียนรู้
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ
แรก ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือ 
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 2) 
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กยอมรับความคิดเห็นและผลงานที่
แตกต่างกัน 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านตาม
ธรรมชาติของเด็ก ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้ายคือ 1) จัด
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
และ 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น  
 ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมที่พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็ก 2) จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดี 3) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เด็กรู้จักการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ล าดับสุดท้ายคือติดตามเด็กให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการหาก
สงสัยว่ามีพัฒนาการล่าช้า  

 ผู้บริหารและครูที่มี เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมและทุกรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
 ผู้บริหารและครูที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ        
การด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมไม่แตกต่างกันและ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล
และจัดประสบการณก์ารเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยั
และด้านคุณภาพเด็กปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ไม่แตกต่างกัน   
 ผู้บริหารและครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีในภาพรวมและทุกราย
ด้านไม่แตกต่างกัน 
 ผู้บริหารและครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีในภาพรวมและ
ทุกรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผู้บริหารและครูที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ด้าน
การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแตกต่างกันทุกคู่ ดังนี้ 
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกต่างจาก
ระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่ าปริญญาตรี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผู้บริหารและครูที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ด้าน
ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการ
เล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยแตกต่างกัน ดังนี้ 1) ระดับการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกต่างจากระดับการศึกษา
ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
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 ผู้บริหารและครูที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ด้าน
คุณภาพเด็กปฐมวัยแตกต่างกัน ดังนี้ ระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกต่างจากระดับการศึกษาปริญญา
ตรีและสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในขนาดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสระบุรีในภาพรวมและทุกรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 

4. อภิปรายผล 
 การด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยในจังหวัดสระบุรีให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการบริการและความ
ต่อเนื่องของการพัฒนาเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับตัวช้ีวัดของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใน
กระทรวงสาธารณสุขและของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาที่
ร่วมสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับท้องถิ่น [5] 
 ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีความรู้ มีกระบวนการ
ในการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การบริหารจัดการ
หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูล การบริหารจัดการบุคลากร 
การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย การจัดการ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชน ซึ่งตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ [6] 
 ด้านครู/ผู้ดูแลเดก็ให้การดแูลและจัดประสบการณ์การเรยีนรู้
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับมาก อาจเป็น
เพราะว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ซึ่งครู/

ผู้ดูแลเด็กจะต้องดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกายและสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี มีการ
ส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเช่ือมต่อในขั้น
ถัดไป [6] 
 ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็น
เพราะว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ได้คุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยที่
เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน เพื่อให้เด็ก
มีคุณภาพและเรียนรู้ต่อไปในระดับที่สูงขึ้น [9] 
 ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสระบุรี พบว่า 
 ผู้บริหารและครูที่มี เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมและทุกรายด้านไม่
แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันท้ังเพศชายหรือเพศหญิง มี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานไม่ต่างกัน มีสิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมีความสามารถในการหาความรู้
เพื่อให้ตนเองประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานไม่ต่างกัน 
 ผู้บริหารและครูที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารและครูมีการท างานแบบบูรณาการร่วมกัน มี
การวางแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ท าให้
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 ผู้บริหารและครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีในภาพรวมและทุกราย
ด้านไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มีความรู้ความสามารถและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานบรรลุเป้าหมายและ
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร บุคลากรมีความสามัคคีและปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ผู้บริหารและครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีในภาพรวม
แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า การศึกษาที่ได้จากการเรียนรู้จาก
สถาบันการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ อีกทั้งการวางแผนการแก้ไขปัญหาซึ่งแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกันตามระดับการศึกษา  
 ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี่
ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีในภาพรวมและทุกรายด้านไม่แตกต่างกัน 
อาจเป็นเพราะว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละแห่งมีมาตรฐาน
การด าเนินงานท่ีเหมือนกัน ซึ่งจะต้องปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  
 ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก ภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้  1) จัดกิจกรรมที่พัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กและจัดกิจกรรม
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดี 2) จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น และ 
3) จัดกิจกรรมที่พัฒนาด้านการสื่อสารอย่างเหมาะสมโดยใช้
ภาษาไทยเป็นหลักและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กปรับตัวและท า
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ 
ติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ หากสงสัยว่ามีพัฒนาการ
ล่าช้า 
 ด้านครู/ผู้ดูแลเดก็ให้การดแูลและจัดประสบการณ์การเรยีนรู้
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่สอง 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม 
สติปัญญา ภาษาและการสื่อสารและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก
ยอมรับความคิดเห็นและผลงานที่แตกต่างกัน 2) จัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านตามธรรมชาติของเด็ก และ 3) จัด
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก 
 ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยสูง
เป็นอันดับที่สาม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ 1) จัดท า

หลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2) จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
เป็นปัจจุบัน และ 3) น าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไปใช้ 
ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ประเมินผลการใช้
แผนการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 
 

5. สรุปผล 
 การด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี สรุปใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมาไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย 2) ด้านครู/
ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและ 3) ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
 ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก ภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้  1) จัดกิจกรรมที่พัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กและจัดกิจกรรม
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดี 2) จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น และ 
3) จัดกิจกรรมที่พัฒนาด้านการสื่อสารอย่างเหมาะสมโดยใช้
ภาษาไทยเป็นหลักและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กปรับตัวและท า
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ 
ติดตามเด็กให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ หากสงสั ยว่ามี
พัฒนาการล่าช้า 
 ด้านครู/ผู้ดูแลเดก็ให้การดแูลและจัดประสบการณ์การเรยีนรู้
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่สอง 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม 
สติปัญญา ภาษาและการสื่อสารและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก
ยอมรับความคิดเห็นและผลงานที่แตกต่างกัน 2) จัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านตามธรรมชาติของเด็ก และ 3) จัด
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก 
 ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยสูง
เป็นอันดับที่สาม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ 1) จัดท า
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หลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2) จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
เป็นปัจจุบัน และ 3) น าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไปใช้ 
ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ประเมินผลการใช้
แผนการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 
 ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสระบุรี พบว่า 
 ผู้บริหารและครูที่มี เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมและทุกรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
 ผู้บริหารและครูที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเลน่เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่
แตกต่างกัน 
 ผู้บริหารและครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีในภาพรวมและทุกราย
ด้านไม่แตกต่างกัน 
 ผู้บริหารและครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีในภาพรวม
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหาร
จัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเลน่เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี่
ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีในภาพรวมและทุกรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยการบริหาร 2) ศึกษาระดับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จ านวน 
297 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถ ามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
แบบสอบถามปัจจัยการบริหารมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .380 -.890 ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .979 และการเป็นองค์กรนวัตกรรม                 
ของสถานศึกษา มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .536-.939 ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .990 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย                 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในรายด้านมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์  และปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมา คือ ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารจัดการ                       
ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านงบประมาณ ตามล าดับ 2) การเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในรายด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านบรรยากาศองค์กร ด้านวัฒนธรรม
องค์กร ด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างขององค์กร ตามล าดับ 3) ปัจจัยการบริหารกับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายมีความสัมพันธ์ทางบวก    
ค าส าคัญ: ปัจจัยการบริหาร, การเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) study level of Administrative Factors. 2) study the level of Innovative 

Organizations of school. 3) study the relationship between Administrative Factors of school and Innovative Organizations 
of school under the Nongkhai Secondary Educational Service Area Office. The sample consisted of teachers in the to 
297 people selected by using stratified random sampling technique. The research instrument was a 5 level-rating-scale 
questionnaire on the the Administrative Factors .380-.890, reliability at .979 and Innovative Organizations of school with 
a discriminative power between. .536-.939 and reliability at .990. The statistical techniques employed in this analysis 
were frequency percentage, mean, standard deviation, Pearson product moment correlation coefficient. The result were 
as follows: 1) Overall, the level of Administrative Factors was found at a high level each aspect has the highest average 
is Material factors and Information technology factors, followed by Management process factors, Personal factors, 
Budget factor, respectively. 2) Overall, the level of Innovative Organizations of school, was found at a high leve was 
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found at a high level each aspect has the highest average is The leadership of the school administrators was followed 
by Teamwork, Communication corporate, Atmosphere corporate, Culture, Vision and Strategy in terms of organizational 
and Structure, respectively. 3) The relationship between Administrative Factors of school and Innovative Organizations 
of school were positive relationship. 
Keywords: Administrative Factors, Innovative Organizations of school 
 

1. บทน า 
 โลกในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ          
ต่าง ๆ เป็นปัจจัยที่จะผลักดันท าให้เกิดการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็ว
ไร้ขอบข่ายจ ากัด น าไปสู่การผสมผสานความคิด ค่านิยม ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างประชากรโลกและท าให้เกิดการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติมากขึ้น ในทุกประเทศต่างพัฒนาศักยภาพของ
พลเมืองตนเองให้เป็นผู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทันต่อยุคสมัย 
เพื่อให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความสามารถและศักยภาพ
ที่หลากหลาย [1] ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปสู่ความ “มั่งคั่ง 
มั่นคง และยั่งยืน” เน้นภาคการผลิตไปสู่ภาคบริการมากขึ้นและ
ประชากรมีรายได้สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยจะต้องมีการ
สร้างนวัตกรรมเป็นของตนเองประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องมีการ
วางแผนพัฒนาก าลังคนที่เหมาะสมและจัดการศึกษาให้สอดรับกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลง โดยร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 มีจุดมุ่งหมาย คือ การมุ่งเน้นการ
ประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การศึกษาเพื่อการมีงานท า สร้างงานได้ 
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความ
เป็นพลวัตภายใต้สังคมแห่งปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้พลเมืองสามารถแสวงหา
ความรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้ประเทศ
ไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มี รายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว [2] “นวัตกรรม” เป็นการท าสิ่งต่าง ๆ ด้วย
วิธีใหม่  ๆ แล้วยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด                  
การผลิต กระบวนการหรือองค์กรได้อีกด้วย ซึ่งการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
กลายเป็นนวัตกรรมได้ จ าเป็นต้องมีความแปลกใหม่ที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน [3] องค์กรนวัตกรรม เป็นการรวมองค์ประกอบทุกสิ่งภาย 
ในองค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรไปสูรู่ปแบบใหม ่
ซึ่งเน้นเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศภายในองค์กรให้เหมาะต่อการ
สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา และเอื้อต่อการสร้าง
นวัตกรรมในการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์  ด้านการบริการหรือ

กระบวนการท างานให้ดีขึ้น ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร [4] 
หากพิจารณาในมุมมองขององค์กรทางการศึกษาหรือสถาน ศึกษา 
การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม คือ การที่สถานศึกษาน าความรู้ 
ทักษะ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ มาผสมผสานกับ 
ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการของผู้น าองค์กรเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งการตอบ 
สนองความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง [5] 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีภารกิจในการ
ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จึงมีนโยบายและจุดเน้น คือ การ
สร้างนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลใช้
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นราย
หน่วยการเรียนรู้โดยเน้นโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย [6]  
 จากความเป็นมาและความส าคัญข้างต้น ถึงแม้ว่าสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จะมี
การสร้างและน าเอานวัตกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ 
วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ ๆ มาใช้ในสถานศึกษาแต่ยังขาด
ข้อมูลทีจ่ะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานของสถานศึกษา ทีไ่ปสู่การ
เป็นการเป็นองค์กรนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจ
ที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการเป็น
องค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการบริหารของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 2.2 เพื่อศึกษาระดับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการ
เป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
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3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน ในสถานศึกษาส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจ าปีการศึกษา 2564 
รวมจ านวน 1,289 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน ในสถานศึกษาส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจ าปีการศึกษา 2564 
จ านวน 297 คน ได้มาโดยการก าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างจากตาราง
ของ เครซซี่และมอร์แกน [7] ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูม ิ
(Stratified Random Sampling) โดยจ าแนกตามขนาดของสถาน 
ศึกษา ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่
พิเศษ เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความกระจายและครอบคลุมตาม
ขนาดของสถานศึกษา 
 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยการบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย 5 
ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัย
ด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารจัดการ และปัจจัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  ตัวแปรตาม คือ การเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา
ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ด้าน คือ ด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ด้าน
โครงสร้างองค์กร ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านบรรยากาศองค์กร 
ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการท างานเป็นทีม 
และด้านการติดต่อสื่อสาร 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่ง 
ออกเป็น 3 ตอนดังต่อไปนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ซึ่งประกอบ 
ด้วยค าถามเกี่ยวกับเพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การ
ท างานและขนาดสถานศึกษา  
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารของสถาน 
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วน 5 ระดับ มีค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง .380-.890 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .979 
  ตอนที่ 3 แบบสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นองค์กร
นวัตกรรมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .536-.939  
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .990 
 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
  2. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏอุดรธานี เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาหนองคาย เพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือ 
บุคลากรครูผู้สอนในสังกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์พรอ้มซองติดแสตมป์
ที่มีช่ือที่อยู่ของผู้วิจัย พร้อมด้วยหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย         
ถึงกลุ่มตัวอย่างจ านวน 297 ฉบับ และให้ส่งกลับคืนแก่ผู้วิจัยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 1 สัปดาห์ บางส่วนผู้วิจัยขอรับแบบสอบถามคืน
ด้วยตนเองโดยการนัดหมายวัน เวลาในการรับแบบสอบถามคืน 
  4. ผู้วิจัยรับแบบสอบถามทางไปรษณีย์และโทรประสาน
ขอรับแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ในการวิเคราะห์หาค่าสถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ดังนี้ 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การท างานและขนาดสถานศึกษา 
โดย ใช้ วิ ธี แจกแจงความถี่  (Frequency) และหาค่ าร้ อยละ 
(Percentage) 
  2. การวิเคราะห์ระดับปัจจัยการบริหาร ผู้วิจัยด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
แล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ [8] เพื่อแปรความหมาย 
  3. การวิเคราะห์ระดับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถาน 
ศึกษา ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) แล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพื่อ
แปรความหมาย 
  4. น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก ข้อ 2 และ 3 มา
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารสถานศึกษา              
กับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ด้วยการหาค่า 
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพันธ์ (r) [9] แล้วแปลความหมาย 

5. ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการเป็น
องค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาหนองคายปรากฏผล ดังนี้ 
 5.1 ผลวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ผู้ที่ ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 297 คน ผู้ที่ตอบแบบ 
สอบถาม มีจ านวน 297 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 197 คน (ร้อยละ  

66.30) และเป็นเพศชาย 100 คน (ร้อยละ 33.70) ด้านระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี จ านวน 170 คน (ร้อยละ 
57.20) รองลงมาจบระดับปริญญาโทจ านวน 124 คน (ร้อยละ 41.80) 
และระดับปริญญาเอกจ านวน 3 คน (ร้อยละ 1.00) ประสบการณ์ใน
การท างาน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 – 20 ปีจ านวน  
106 คน (ร้อยละ 35.70) รองลงมา น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 102 คน 
(ร้อยละ 34.30) และ มากกว่า 20 ปีจ านวน 89 คน (ร้อยละ 30.00)  
ด้านขนาดสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กจ านวน 110 คน (ร้อย
ละ 37.00) รองลงมาเป็นขนาดใหญ่พิเศษจ านวน 82 คน (ร้อยละ 
27.60) ขนาดกลาง จ านวน 76 คน (ร้อยละ 25.60) และขนาดใหญ่
จ านวน 29 คน (ร้อยละ 9.80) 

ตารางที่ 1  ระดับปัจจัยการบริหารของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย (n=297) 
ข้อที ่ ปัจจัยการบริหารสถานศึกษา  S.D. แปลผล 

1 ปัจจัยด้านบุคคล 3.76 0.17 มาก 
  2 ปัจจัยปัจจัยด้านงบประมาณ 3.71 0.18 มาก 

3 ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ 3.97 0.23 มาก 
  4 ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารจัดการ 3.94 0.23 มาก 

5 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.97 0.22 มาก 
รวม 3.87 0.12 มาก 

   

 

 

 

 
 

 

 5.2 การวิเคราะห์ระดับปัจจัยการบริหารของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จากตารางที่ 1  
พบว่า ปัจจัยการบริหารของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก                

( x̄ = 3.87, S.D. = 0.12) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยปัจจัยการบริหารด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด          

คือ ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์  ( x̄ = 3.97, S.D. = 0.23)  และปัจจัย             

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x̄ = 3.97, S.D. = 0.22)  มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากัน รองลงมา คือ ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารจัดการ                       

( x̄ = 3.94, S.D. = 0.23)  ปัจจัยด้านบุคคล ( x̄ = 3.76, S.D. = 0.17)  

และปัจจัยปัจจัยด้านงบประมาณ ( x̄ = 3.71, S.D. = 0.18)  ตามล าดับ 
                 

 
ตารางที่ 2  ระดับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย (n=297)  
ข้อที ่ การเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา  S.D. แปลผล 

1 ด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 3.81 0.26 มาก 
  2 ด้านโครงสร้างขององค์กร 3.80 0.25 มาก 

3 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 3.87 0.23 มาก 
  4 ด้านบรรยากาศองค์กร 3.89 0.27 มาก 

5 ด้านภาวะผู้น าของผู้บรหิารสถานศึกษา 4.00 0.33 มาก 
6 ด้านการท างานเป็นทีม 3.97 0.27 มาก 
7 ด้านการตดิต่อสื่อสาร 3.91 0.25 มาก 

รวม 3.89 0.18 มาก 
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 5.3 การวิเคราะห์ระดับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถาน 
ศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
จากตารางที่ 2 พบว่า การเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.89, S.D. = 0.18) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยการเป็นองค์กร
นวัตกรรมของสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภาวะผู้น า 
 

ของผู้บริหารสถานศึกษา ( x̄ = 4.00, S.D. = 0.33)  ล าดับถัดมา คือ 

ด้านการท างานเป็นทีม ( x̄ = 3.97, S.D. = 0.27) ด้านการติดต่อ 

สื่อสาร ( x̄ = 3.91, S.D. = 0.25) ด้านบรรยากาศองค์กร ( x̄ = 3.89, S.D. 

= 0.27)  ด้านวัฒนธรรมองค์กร ( x̄ = 3.87, S.D. = 0.23) ด้านวิสัยทัศน์ 

และกลยุทธ์ ( x̄ = 3.81,S.D. = 0.26) และด้านโครงสร้างขององค์กร                         

( x̄ = 3.80, S.D. = 0.25)  ตามล าดับ  

 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
             มัธยมศึกษาหนองคาย 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 Y Tolerance VIF 
X1 1.000 .093 .001 .045 .042 .120* .990 1.010 
X2  1.000 .051 .266** .108 .213** .919 1.088 
X3   1.000 .396** .386** .436** .779 1.284 
X4    1.000 .404** .602** .720 1.388 
X5     1.000 .490** .775 1.290 
Y      1.000   

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

  
 5.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาร
สถานศึกษากับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จากตารางที่ 3 
พบว่า ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา (Y) โดยมีปัจจัยด้าน
กระบวนการบริหารจัดการ (X4) (r = 0.602)  มีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รองลงมา คือ ปัจจัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X5) (r = 0.490) , ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ 
(X3) (r = 0.436) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ถัดมาคือ ปัจจัยด้านงบประมาณ (X2) 
(r = 0.213) มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ ปัจจัยด้านบุคคลในองค์กร (X1) (r = 
0.120) มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์
ด้วยกันแล้วความสัมพันธ์ (r) ระหว่าง X1- X5 มีความสัมพันธ์ (r) 
ระหว่าง 0.120 – 0.602 ปัจจัยด้านบุคคล (X1) ปัจจัยด้านงบ 
ประมาณ (X2) ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (X3) ปัจจัยด้านกระบวนการ
บริหารจัดการ (X4) และปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X5) มี 
Tolerance มากกว่า 0.1 แสดงว่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity  

 
และ  Variance  Inflation Factor (VIF) ไม่เกิน 10 แสดงว่าทุกตัว
แปรไม่มีความสัมพันธ์กันเองจึงท าให้ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 
[10]   
 

6. อภิปรายผล 
 6.1 ผลการศึกษาปัจจัยการบริหารของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีประเด็นที่
น่าสนใจและน ามาอภิปรายผล ดังนี้  
 ปัจจัยการบริหารของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากและ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกัน ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยการ
บริหารด้านต่าง ๆ มีการวางแผนในการบริหารสถานศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารจัดการเรื่องงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ ท่ีมีอยู่ให้เกิดความคุ้มค้าและมีประสิทธิภาพ โดยการ
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีการติดตามประเมินผลในการบริหารปัจจัยการ
บริหารต่าง ๆ ของสถานศึกษเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับแนวคิดของ          
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ธีระ รุญเจริญ [11] ที่ได้ให้ทัศนะไว้ว่า เมื่อพิจารณาภารกิจของ
สถานศึกษาจะเห็นได้ว่าสถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการ
ศึกษาและการบริหารซึ่งต้องใช้ทั้งกระบวนการและปัจจัยจึง
บรรลุผลในกระบวนการจะต้องอาศัยทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครู
ผู้บริหารจะต้องมีศักยภาพหลายด้านจึงจะน าสถานศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จได้ ซึ่งปัจจัยการบริหารสถานศึกษาประกอบไปด้วย 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่หน่วยงานและ
องค์กร และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรัชญา เวสารัชช์ [12]            
ที่ได้ให้ทัศนะไว้ว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นการจัดการที่มีระบบ
และด าเนินการอย่างต่อเนื่ อง ต้องมีบุคคลและหน่วยงานที่
รับผิดชอบเข้าร่วมด าเนินการมีรูปแบบ ขั้นตอน กติกา และ
วิธีด า เนิ นการ มีทรัพยากรสนับสนุ น  และมีกระบวนการ 
ประเมินผลการศึกษาเที่ยงตรงและเช่ือถือได้ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ
ของผลผลิตทางการศึกษาความเจริญก้าวหน้าของสังคมและ
ประเทศชาติ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ทิพวรรณ ส าเภาแก้ว [13] ที่ ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 
พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วริศรา อรุณกิตติพร [14] ที่ได้ศึกษา
ปัจจัยการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาตราด ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 6.2 ผลการศึกษาการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย                 
มีประเด็นที่น่าสนใจและน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 การเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่น 
เดียวกัน ทั้ งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษามีวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายที่ชัดเจนสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว น าเอา
นวัตกรรมเข้ามาใช้ในการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบใหม่ 
ทางด้านการบริหารจัดการ ทางด้านความคิด เน้นเป็นการสร้าง 
บรรยากาศและวัฒนธรรมภายในองค์กร ให้ เหมาะต่อการ
สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อการบริหารองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดของ 

McKeown [15] ที่ให้ทัศนะว่า เนื่องจากสถานศึกษามีการเปลี่ยน 

แปลงและปรับตั วสู่ ความ เป็นองค์ กรแห่ งนวัตกรรมที่ ได้ มี                 
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการทางความคิด              
เพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่แตกต่างและเป็นประโยชน์ขึ้นมา ผลการวิจัย
ครั้งนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อนุพงษ์ ชุมมแวงวาปี [16] 
ศึกษาการพัฒนารูปแบบองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบันขององค์การแห่งนวัตกรรมของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในภาพรวมมีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปานชนก ด้วงอุดม [17] ศึกษาสภาพ
การเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริห ารสถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า 
สภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาตามความคิดเห็น 
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 6.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาร
สถานศึกษากับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีประเด็นที่
น่าสนใจและน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาสถานศึกษากับการเปน็
องค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย พบว่า ปัจจัยการบริหารทุกด้านมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา 
ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการบริหารสถานศึกษานั้น มีส่วนช่วยให้
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคายมีการเป็นองค์กรนวัตกรรม ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัจจัยการบริหาร ด าเนินการวาง แผนจัดสรรพัฒนาปัจจัยการ
บริหารให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิด
ของ สมาน  อัศวภูมิ [18] ที่ได้กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้สูงขึ้น การได้
ผลผลิตที่ดีต้องมีตัวป้อนที่ดีด้วย ซึ่ งได้แก่ปัจจัยการบริหาร
สถานศึกษาประกอบไปด้วย คน เงิน  เทคโนโลยีสารสนเทศ                
การบริหารจัดการและเวลา ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการ 
วิจัยของ Siengthai and Bechter [19] ที่ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรมองค์การ โดยศึกษาจาก
องค์การในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า นโยบายและการปฏิบัติ
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีบทบาทส าคัญในการเพิ่มขีด
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ความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์การ คือ มีความสัมพันธ์กันกับ
ระดับนวัตกรรมขององค์การ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
      7.1.1 สถานศึ กษาควรมี การจั ดสรรและการระดม
ทรัพยากร เพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา มีการวางแผนงบ ประมาณ ควบคุม ตรวจสอบ และมี
การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้การใช้งบประมาณมี
ระบบและประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
        7.1.2 สถานศึกษาควรการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลโดยการจัดสายงาน การกระจายอ านาจและโครงสร้างองค์กร
ต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว          
     7.1.3 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ สถานศึกษาควร
วางแผน จัดสรร ส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยการบริหารของ
สถานศึกษาให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม โดยการน าเอานวัตกรรม
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษามากข้ึน 
 7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
     7.2.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจั ยด้านงบประมาณ             
เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับปัจจัยด้านอื่น
ด้านอื่น ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปจึงควรหาแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานงบประมาณ เพื่อให้น าไปสู่การเป็นองค์กร
นวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ 
     7.2.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า การเป็นองค์กรนวัตกรรมของ
สถานศึกษา โครงสร้างองค์กรณ์อยู่ในระดับต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับ
ด้านอื่น ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ตอ่โครงสร้างองค์กร เพื่อหาแนวทางการพัฒนาโครสร้างสถานศึกษา
ให้น าไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม 
     7.2.3 การวิจัยครั้งต่อไปอาจท าการวิจัยในลักษณะของการ
วิเคราะห์เส้นทางหรือการหาโมเดลสมการโครงสร้าง 
  

8. เอกสารอ้างอิง 
 [1] กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการน ามาตรฐานการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ , กระทรวงศึกษาธิการ , 
2550. 

 [2] ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, (ร่าง) กรอบทิศทาง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574, ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2559. 

 [3] ปรีดา  ยังสุขสถาพร, บริการนวัตกรรม, กรุงเทพธุรกิจ, 
2556.  

 [4] จันทนา  อุดม, “การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรม.,” วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, ปีท่ี 3, ฉบับท่ี 1 หน้า 81-90, 2563.  

 [5] สุกัญญา แช่มช้อย, “แนวคิดเชิงนวัตกรรมส าหรับการ
บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ,” วารสารศึกษา 
ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร , ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, หน้า 
117-128, 2555. 

 [6] ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย, รายงานผลการ
ด าเนินงานปีงบประมาณ 2564, ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย, 2564 

 [7] สมชาย วรกิจเกษมสกุล , กระเบียบวิธีการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 5 อักษร
ศิลป์การพิมพ,์ 2558. 

 [8] บุญชม ศรีสะอาด, วิธีการทางสถิติสาหรับการวิจัย เล่ม 1, 
พิมพ์ครั้งท่ี 5 สุวีริยาสาส์น, 2556. 

 [9] บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุงใหม่), 
พิมพ์ครั้งท่ี 10 สุวีริยาสาส์น, 2560. 

 [10] ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, วิการใช้SPSS เพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , 
2548. 

 [11] ธีระ รุญเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหาร
การศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เพื่อปฏิรูป
รอบ 2 และประเมินภายนอก รอบ 3 , พิมพ์ครั้งที่  9             
ข้าวฟ่าง, 2557. 

 [12] ปรัชญา เวสารัชช์, หลักการจัดการศึกษา , ภาพพิมพ์, 
2554. 

 [13] ทิพวรรณ ส าเภาแก้ว , “ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ,”วิทยานิพนธ์ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2560. 
 [14] วริศรา อรุณกิตติพร, “ปัจจัยการบริหารของผู้บริหาร

สถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ,”
วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

76
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

 [15] McKeown, M, The truth about innovation, Prentice 
Hall , 2008. 

 [16] อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี, “การพัฒนารูปแบบองค์การแห่ง
นวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,”ดุษฎีนิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 
มหาวทิยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา, 2560. 

 [17] ปานชนก ด้วงอุดม, “การศึกษาสภาพการเป็นองค์กร
นวัตกรรมของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2,”วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2562. 

 [18] สมาน  อัศวภูมิ, การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ : แนวคิด
ทฤษฎีและการปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 4 อุบลกิจ ออฟเซท 
การพิมพ,์ 2551. 

 [19] Siengthai, S. & Bechter, C, “Strategic human 
resource management and firm innovation,” 
Research and Practice in Human Resource 
Management, 9, (1), p 35-57, 2001. 

  
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

77
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี 

The Effects of Using Guidance Activities Package to Develop  
Self-Adjustment of The Mathayom suksa 4 Students of Uthaiwittayakom 

School in Uthai Thani Province 

ศิริพร วรรธนาศร1ี และ ลัดดาวรรณ ณ ระนอง2 

1แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
1Email: siriporn@apw.ac.th; 2Email: bkctcp@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบการปรับตัวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้ชุด 

กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัว และ (2) เปรียบเทียบการปรับตัวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะ 
แนวเพื่อพัฒนาการปรับตัวกับระยะติดตามผล   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี 
จำนวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม มีจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) ชุด 
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัว และ (2) แบบวัดการปรับตัว ที่มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับ เท่ากับ .86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี

ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัวมีการปรับตัวหลังการ 
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ 
พัฒนาการปรับตัว หลังการทดลองกับระยะติดตามผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมแนะแนว, การปรับตัว, มัธยมศึกษา 

Abstract 
The objectives of this research were (1) to compare the levels of self-adjustment of Mathayom 

Suksa 4 students before and after using a guidance activities package to develop self-adjustment; and (2) to 
compare the levels of self-adjustment of Mathayom Suksa 4 students at the completion of the experiment and 
during the follow up period. 

The research sample consisted of 40 Mathayom Suksa 4 students in an intact classroom of Uthai 
Wittayakom School in Uthai Thani province during the 2019 academic year, obtained by cluster random 
sampling.  The employed research instruments were (1) a guidance activities package to develop self-adjustment, 
and (2) a scale to assess self-adjustment, with reliability coefficient of .86. Statistics employed for data analysis 
were the percentage, mean, standard deviation, and t-test. 

The research results showed that (1) the post-experiment self-adjustment level of the experimental 
group students was significantly higher than their pre-experiment counterpart level at the .05 level of statistical 
significance; and (2) the self-adjustment level at the completion of the experiment of the experimental group 
students was not significantly different from its counterpart level during the follow up period.  

Keywords: Guidance activities package , Self-adjustment , Mathayom Suksa 
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1. บทนำ
ในสภาวะสังคมปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี บุคคลให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าคุณธรรม 
จริยธรรมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต แบบแผนความเป็นอยู่ และ
สภาพการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบุคคลจึงต้องแสวงหาหนทาง
ทีจ่ะตอบสนองความต้องการทั้งส่วนตนเองและสังคมอยู่ตลอดเวลา
เมื่อคนเรามีปัญหาหรืออุปสรรคก็จะพยายามหาทางแก้ไขเพื่อ
เอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคนั้น ๆ แต่ในความเป็นจริงการดำรงชีวิต
ในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ หรือ
ความอยู่รอดในสังคม การดำรงชีวิตในแต่ละวันจึงมีความวุ่นวาย 
สับสน วิตกกังวล ไม่มีความสุขไม่ได้รับการตอบสนองในสิ่งที่
ต้องการ ดังนั้น วิถีทางที่จะไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตนั้น
จะต้องอาศัยการปรับตัว ลาซารัส (Lazarus อ้างใน วารินทร์ ราม
ฤทธิ์) [1] กล่าวไว้ว่า มนุษย์ต้องมีการปรับตัวและพฤติกรรมของ
ตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการภายในของตนเอง และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม   

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้กำหนดให้การจัดกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งในด้าน
การเรียนและอาชีพ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน มี
องค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ รู้จักแสวงหาและใช้
ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียน หรือการศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวิธีการเรียนรู้ และสามารถวาง
แผนการเรียน หรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 2) ด้านอาชีพ 
ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้จักและเข้าใจโลกของงานอาชีพ
อย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่
อาเซียน สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความ
ถนัดและสนใจ และ 3) ด้านส่วนตัวและสังคม ให้ผู้เรียนรู้จักและ
เข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดี มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  [2] 
จากการสั งเกตพฤติกรรมในการดำรงชีวิตของนั ก เรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พบว่า นักเรียนมีทักษะการปรับตัวใน
การดำรงชีวิตค่อนข้างน้อย เนื่องจากโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่ประจำจังหวัดอุทัยธานี และเป็นโรงเรียนยอด
นิยมของนักเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง จึงทำให้นักเรียนมาจาก
สถานที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพราะมีทั้งนักเรียนที่จบช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม และนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก
โรงเรียนอื่น ๆ ซึ่งสอบเข้าเรียนต่อได้ เมื่อมาอยู่รวมกันเป็นสังคม

ใหญ่ ทำให้หลายคนมีปัญหาเรื่องการปรับตัวในการดำรงชีวิต เห็น
ได้จากนักเรียนที่มาขอรับบริการให้คำปรึกษาจากงานแนะแนว 
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องส่วนตัว การเรียนและสังคมค่อนข้างมาก ซึ่ง
ปัญหาที่พบมากก็คือปัญหาการปรับตัวของนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
เช่น การปรับตัวกับเพื่อน ที่เป็นเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การเข้าใจและยอมรับในศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล การสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น การจัดการกับอารมณ์
และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี [3] และ
จากการสอบถาม สัมภาษณ์ครูผู้สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พบว่า นักเรียนค่อนข้างขาด
ทักษะการปรับตัวในการดำรงชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่น ความสามารถในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การมี
วุฒิภาวะทางอารมณ์ ภาวะผู้นำผู้ตามที่เหมาะสม และจากการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐาน 
ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคมนั้น ปรากฏว่า 
ผลการพัฒนาด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวช้ีวัดที่ เป็นเรื่อง
ของความสามารถในการคาดการณ์ การกำหนดเป้าหมาย แนว
ทางการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ มองโลกในแง่ดี และมี
จินตนาการ ผลการประเมินยังอยู่ในระดับพอใช้ ดังนั้นจึงต้องมีการ
พัฒนานักเรียนให้อยู่ในระดับดีต่อไป 

การพัฒนาการปรับตัวทางสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญในการ
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ถึงพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสมเป็นการ
ช่วยบุคคลในการปรับตัวได้สอดคล้องกับบุคคลอื่นและสถานการณ์
ต่างๆ และเนื่องจากทักษะการสื่อสาร การพูด การฟัง การทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม รวมทั้งความสามารถในการเข้าใจถึงสถานการณ์ที่
หลากหลาย กฎกติกาพื้นฐานต่าง ๆ ในสังคม ความสามารถในการ
รู้จักผู้อื่น และการคิดคำนึงถึงบุคคลรอบข้างอย่างเข้าอกเข้าใจ ซึ่ง
เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับทุกเพศทุกวัย ทั้งวัยเด็กที่
ต้องการพึ่งพา การเรียนรู้สิ่งใหม่ในชีวิต การต้องการการยอมรับ
จากคนรอบข้าง [4] บุคคลที่ขาดทักษะทางสังคมจะมีความรู้อึดอัด 
เมื่อต้องเข้าเกี่ยวข้องกับสังคม มีความยุ่งยากใจในการตอบสนองที่
ไม่เหมาะสม ดังนั้นบุคคลที่ขาดทักษะการปรับตัวทางสังคมจึงไม่
สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมักมี
แนวโน้มเป็นคนเงียบหลีกเลี่ยงสังคมไม่มีความมั่นใจในการแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ออกมาเมื่อเข้าสังคม [5] อีกทั้งการปรับตัวทาง
สังคมยังมีส่วนสัมพันธ์กับปัญหาทางอารมณ์เด็ก กล่าวคือ เด็กที่มี
ปัญหาทางอารมณ์จะส่งผลให้เกิดปัญหาทางการปรับตัวทางสังคม 
เช่น ขาดความเช่ือมั่นในตนเองไม่กล้าแสดงออก ไม่ได้รับการ
ยอมรับจากเพื่อนและบุคคลอื่น ก้าวร้าว รุนแรง เป็นต้น การที่เด็ก
มีการปรับตัวทางสังคมจะส่งผลให้เด็กประสบความสำเร็จ ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าเด็กขาดทักษะการปรับตัวทางสังคมจะทำให้เด็กไม่ได้
รับการยอมรับและส่งผลถึงการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับปัญหาที่พบในนักเรียนของโรงเรียนต่างๆในปัจจุบัน 
ดั งนั้ นการพัฒ นาการปรับตั วทางสั งคมจึ งเป็ นการพัฒ นา
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ความสามารถ การแสดงพฤติกรรมต่อบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อม ให้
สอดคล้องกับแบบแผนที่สังคมยอมรับได้ พฤติกรรมแสดงออกจะบ่ง
บอกให้เห็นถึงเจตคติและค่านิยมเฉพาะตนของบุคคลคนนั้น ผู้ที่มี
การพัฒนาการปรับตัวทางสังคมดีจะมีสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นเข้าใจ
ความรู้สกึของผู้อืน่เช่นเดียวกบัตนเอง 

ชุดกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาการ
ปรับตัวของนักเรียนได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าการปรับตัว
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัด
อุทัยธานี  โดยนำชุดกิจกรรมแนะแนวมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการปรับตัวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุทัย
วิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้นักเรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น 
ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัว ในด้านส่วนตัว ด้านการ
เรียน และด้านสังคม สามารถใช้ชีวิตในการเรียนและดำรงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ งานวิจัยของมนัส แก้วแดง [6] 
พบว่า นักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว มีการปรับตัวทางสังคมใน
ระยะหลังการทดลองดีขึ้นกว่าระยะก่อนการทดลอง และนักเรียนที่
ใช้ชุดกิจกรรมการแนะแนวมีการปรับตัวทางสังคมดีขึ้นกว่านักเรียน
ที่ใช้กิจกรรมแนะแนวแบบปกติ และงานวิจัยของเพ็ญประภา ลูก
อินทร์ [7] นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการปรับตัว
ทางสังคมมีการปรับตัวทางสังคม หลังการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
การปรับตัวทางสังคม โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินตนเองอยู่
ในระดับมาก หลังการจัดกิจกรรมมีการปรับตัวทางสังคมสูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคม นักเรียนที่
ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมมีการปรับตัว
ทางสังคมสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมตามปกติ  

ด้วยเหตุผลตามทีก่ล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่
จะพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาการปรับตัวของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมทีช่่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในปัจจุบันได้ เช่น เมื่อโตขึ้นต้องเปลี่ยน
ระดับช้ัน เปลี่ยนห้องเรียน เปลี่ยนเพื่อนร่วมห้อง เปลี่ยนครูที่
ปรึกษา ซึ่งนักเรียนจะต้องปรับตัว รับผิดชอบตัวเองและช่วยเหลือ
ตัวเองมากขึ้นและเพื่อให้มีพัฒนาการด้านการปรับตัวทางด้านต่าง 
ๆ เช่น ด้านส่วนตัว ด้านการเรียน และด้านสังคม อันจะเป็น
แนวทางสำหรับครูผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องจะได้นำข้อมูล
เพื่อนำไปพัฒนาการปรับตัวของนักเรียนและสามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว 
เพื่อพัฒนาการปรับตัว 

2. เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังการใช้ชุดกจิกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาการ
ปรับตัวกับระยะติดตามผล 

3. สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทีใ่ช้ชุดกิจกรรมแนะ

แนวเพื่อพัฒนาการปรับตัว มีการปรับตัวหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง  

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะ
แนวเพ่ือพัฒนาการปรับตัว มีการปรับตัวหลังการทดลองกับะระยะ
ติดตามผลไม่แตกต่างกัน 
 
4. ขอบเขตการวจิัย 

4.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
  4.1.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธาน ี
จำนวน 7 ห้องเรียน มีจำนวนนกัเรียนทั้งสิ้น 260 คน 
  4.1.2 ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  คื อ  นั ก เ รี ย น ช้ั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัด
อุทัยธานี จำนวน 1 ห้องเรียน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม มีจำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 40 คน 

4.2 ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกลุ่มเดียว วัดก่อน

และหลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Design) 
โดยกำหนดเนื้อหาการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาการ
ปรับตัวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
จังหวัดอุทัยธานี  

4.3 ตัวแปรทีศ่ึกษา  
4.3.1 ตัวแปรต้น คือ ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อ 

พัฒนาการปรับตัวของนักเรยีน 
      4.3.2 ตัวแปรตาม คือ การปรับตัว  
 
5. วิธีดำเนินการวิจัย 

5.1 ประเภทและแบบของการวิจยั  
   การวิจัยเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อพัฒนาการปรับตัวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
อุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกลุ่ม
เดี ย ว  วั ด ก่ อน และห ลั งก ารทด ลอ ง (One Group Pretest 
Posttest Design) ซึ่งเขียนเป็นแบบแผนได้ตามตาราง ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 รูปแบบการวิจัย 
 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ทดสอบก่อน 
การทดลอง 

ทดลอง ทดสอบหลัง 
การทดลอง 

ระยะ
ติดตามผล 

E TE1 X TE2 TE3 
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5.2 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย 
1. ชุดกิจกรรมแนะแนว ที่ผู้วจิัยพฒันาขึ้น เพื่อ 

พัฒนาการปรับตัว มีทั้งหมด 12 กิจกรรม 
            2. แบบวัดการปรับตั วที่ ผู้ วิจั ยสร้างขึ้ น เพื่ อ

พัฒนาการปรับตัว ก่อนการทดลอง หลังการทดลองกับระยะ
ตดิตามผล 

  5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อทำการวิจัย โดยทำ

หนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรยีนเพือ่ขออนุญาตทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
จังหวัดอุทัยธาน ีเพื่อขอจัดกิจกรรมแนะแนวทางการวิจัยที่ห้องแนะ
แนว   
   2) ผู้วิจัยดำเนินการนำแบบวัดท่ีผูว้ิจัย พัฒนา
และสร้างขึ้นไปให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มทดลองเพื่อทำ
แบบวัดการปรบัตัว คะแนนท่ีได้เปน็คะแนนก่อนการทดลอง 
(Pretest)  
   3) ผู้ศึกษาดำเนินการทดลองกับกลุ่มทดลอง
โดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัว ทดลองสัปดาห์
ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที รวมทัง้สิ้น 12 กิจกรรม เริม่เดือน 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562  

4) หลังดำเนนิการทดลอง (Posttest) โดยใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัว ครบ 12 กิจกรรมแล้ว  
ให้นักเรียนกลุม่ทดลองทำแบบวัดการปรับตัว โดยใช้แบบวัดฉบับ
เดียวกับก่อนเรยีน เพือ่วัดการปรบัตัวของกลุ่มทดลองที่ใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัว 

5) นำคะแนนท่ีได้จากการทำแบบวัดการ
ปรับตัว ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง ทำการวิเคราะห์
ตามวิธีการทางสถติิเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป  

6) เมื่อระยะเวลาผ่านไป 4 สัปดาห์ ผู้วิจัยนำ
แบบวัดการปรบัตัวมาทดสอบอีกครั้งกับกลุ่มทดลองเพื่อติดตามผล 
(Follow - up) ซึ่งเป็นแบบวัดฉบบัเดิม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

7) นำคะแนนท่ีได้จากการทำแบบวัดการ
ปรับตัว ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผลมา
วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบด้วยวิธีทางสถิตเิพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยันำผลทีไ่ด้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมา 

วิเคราะหโ์ดยใช้โปรแกรมวเิคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู มีดังน้ี 

1) สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   

2) สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ 
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC Index of  
Consistency) ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ 

3) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  
   3.1) การวิเคราะห์เปรียบเทยีบความ 

แตกต่างของค่าเฉลี่ยการปรบัตัวของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและ
หลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาการปรับตัว โดยใช้ t–
test for Dependent Sample 
   3.2) การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยการปรับตัวของนักเรยีนกลุ่มทดลอง หลังการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัวและระยะตดิตามผล  
โดยใช้ t–test for Dependent Sample 
 
6. ผลการวิจัย 
  1. แสดงการเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
การปรับตัวของนักเรียนกลุม่ทดลอง ก่อนและหลังการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัว   
   ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยการปรับตัวของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาการปรับตัว   

การทดลอง 𝑛 𝑥̅  S.D. 
t 

Sig. (2-
tailed) 

ก่อนการทดลอง 40 3.44 .37 -3.97* 
 

.00 
 

หลังการทดลอง 40 3.81 .44 

*p< .05 
  จากตารางที ่2 พบว่า นักเรียนกลุม่ทดลองทีใ่ช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัว มีการปรับตัวหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .37 และหลังการทดลองมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .44 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 นักเรียนกลุม่
ทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาการปรับตัวมีการปรบัตัว
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

2. แสดงการเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการ
ปรับตัวของนักเรียนกลุ่มทดลอง หลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวกับ
ระยะตดิตามผล   
  ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยการปรับตัวของนักเรียน กลุ่มทดลองหลังการใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนวเพือ่พัฒนาการปรับตัว และระยะติดตามผล 

การทดลอง 𝑛 𝑥̅  S.D. 
t 

Sig. (2-
tailed) 

หลังการทดลอง 40 3.81 .44 1.00* 
 

.323 
 

ระยะติดตามผล 40 3.80 .42 

*ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัสำคญัทางสถติิที่ระดับ .05 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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  จากตารางที่  3 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ ใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัว หลังการทดลองและระยะ
ติดตามผลไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  โดยหลังการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .44 และระยะติดตามผล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .42 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 2 นักเรียนกลุ่มทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
พัฒนาการปรับตัวมีการปรับตัวหลังการทดลองกับระยะติดตามผล
ไม่แตกต่างกัน 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
พัฒนาการปรับตัวของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุทัย
วิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี  ได้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
  1. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
พัฒนาการปรับตัว มีการปรับตัวหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1 นักเรียนกลุ่มทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
พัฒนาการปรับตัวมีการปรับตัวหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง 
  2. นักเรียนกลุ่มทดลองทีใ่ช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
พัฒนาการปรับตัวหลังการทดลองและระยะติดตามผลไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ ซึ่งเปน็ไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 
นักเรียนกลุม่ทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัวมี
การปรับตัวหลังการทดลองและระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน 
 
8. อภิปรายผล 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 2.1  นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
พัฒนาการปรับตัว มีการปรับตัวหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัว มีการปรับตัวที่ดีขึ้น 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ ด้านส่วนตัว ด้านสังคม และด้านการเรียน ตามลำดับ ที่เป็น
เช่นนี้เพราะชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัวที่ผู้วิจัยได้
พัฒนา สร้างขึ้นนั้นประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและมีการ
ออกแบบกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของนักเรียน กิจกรรม
เหล่านี้ได้พัฒนาขึ้นตามหลักการจัดกิจกรรมแนะแนว [8] ซึ่งในชุด
กิจกรรมแนะแนว ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการปรับตัวของนักเรียนให้
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ดังน้ี  

ด้านส่วนตัว เป็นกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
สำรวจค้นหาความต้องการของตนเอง คุณลักษณะ ทัศนคติเชิงบวก
ต่อตนเอง ให้นักเรียนเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล แสดงความรู้สึกและความต้องการของตนเอง วิเคราะห์
คุณค่าในตนเองและเป้าหมายชีวิตของตนเองได้ โดยใช้เทคนิคเกม 
การทำกิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การบรรยายประกอบสื่อ 
เพื่ อให้นักเรียนได้ เข้าใจและเกิดการเรียนรู้ ได้มากยิ่ งขึ้น  ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปาจารีย์ จันช่ืน [9] ที่ได้ศึกษา ผล
ของโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อการปรับตัวของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรราชาทิ
นัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี มีคะแนนการปรับตัวสูงขึ้น 
ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียน ภายหลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนการปรับตัวสูงกว่าก่อนการทดลอง ภายหลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนการปรับตัวสูงกว่ากลุ่มควบคมุ 

ด้ านสั งคม เป็นการเน้นกิจกรรมที่ ส ร้ างมิ ตรภาพ 
ก่อให้เกิดการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดยเริ่มจากการผูกมิตรและหยิบ
ยื่น ไมตรี ให้กับผู้อื่ นก่อนเสมอ ทั้ งต่อเพื่ อนฝู ง ครู  อาจารย์  
เสริมสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน แสดงให้เห็นถึง
ความสำคัญและตระหนักถึงประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม และ
อย่างยิ่งในการใช้เทคนิคกิจกรรมเกม การลงมือปฏิบัติ การระดม
สมอง สถานการณ์จำลอง ยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนุกในการทำ
กิจกรรมและได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ฮาวิกเฮิร์ส (Havighurst อ้างใน อัชรา เอิบสุขสิริ) [10] 
ที่อธิบายความสามารถและศักยภาพโดยรวมของวัยรุ่นอายุ 12-18 
ปี ว่าอยู่ในช่วงที่สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกายและดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้  สามารถสร้าง
สัมพันธภาพอันดีกับบุคคลอื่นทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล และคณะ 
[11] ที่ศึกษา การปรับตัวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนราชินีบูรณะ พบว่า การปรับตัวของนักเรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยด้านสังคมอยู่ในอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ ด้านอารมณ์ 
ด้านการเรียน และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม ตามลำดับ 2) การ
ปรับตัวของนักเรียนจำแนกตามที่อยู่อาศัยและระยะเวลาที่
ทำการศึกษาในโรงเรียนไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เขมณัฏฐ์  จันทรแสงนาวี [12] 
ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนเพื่ อพัฒนาการปรับตัวทางสั งคมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย 
พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคนิค
การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีระดับการปรับตัวทางสังคมสูงขึ้น
กว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนว
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนมีระดับการปรับตัว
ทางสังคมสูงกว่าของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ทำกิจกรรมแนะแนว
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ปกติ ในด้านการอยู่ร่วมกัน ด้านการควบคุมอารมณ์ตนเอง ส่วน
ด้านการเคารพกฎกติกานั้นทั้งสองกลุ่มมีระดับการปรับตัวไม่
แตกต่างกัน  

ด้านการเรียน กิจกรรมจะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีความรู้
เกี่ยวกับแผนการเรียนที่ตนเองเลือก ตระหนักถึงคุณค่าและมี
ความสุขในการเรียน มีอุปนิสัยที่ดีในการเรียนรู้ ประเมินตนเองและ
พัฒนาตนเอง มีการวางแผนการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึง
การให้นักเรียนได้สำรวจถึงปัญหาในการเรียนและร่วมกันหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา ผ่านกระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ เช่น 
การบรรยายประกอบสื่อ การอภิปราย การทำกิจกรรมกลุ่มและการ
ลงมือปฏิบัติ จากการสังเกตการทำกิจกรรม นักเรียนมีความสนใจ 
มีความพยายาม และกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีให้
ประสบความสำเร็จ ดังแนวคิดของ ชลันดา หนูหล่ำ [13] ที่ได้กล่าว
ว่า การปรับตัวด้านการเรียน มีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียนให้
ประสบความสำเร็จ เพราะหากมีความสามารถในการปรับตัวให้
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอน ตลอดจนมีความเพียร
พยายามมานะอดทนต่อการเรียน รู้จักแบ่งเวลาภาระหน้าที่ของ
ตนเองให้เป็นระบบ ย่อมทำให้ประสบความสำเร็จในด้านการเรียน
ตาม และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วารินทร์ รามฤทธิ์ [1] ที่
ศึกษา ผลของการจัดโปรแกรมการปรับตัวเพื่อพัฒนาการปรับตัว
ด้านการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่  1 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
การปรับตัวด้านการเรียน นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะวิทยาการจัดการ 
มีคะแนนการปรับตัวด้านการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเข้าร่วม
โปรแกรมการปรับตัวด้านการเรียน โปรแกรมการปรับตัวด้านการ
เรียนมีอิทธิพลต่อการปรับตัวด้านการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
คณะวิทยาการจัดการ ทั้งที่มีและไม่มีการทดสอบก่อนการให้
โปรแกรมการปรับตัวด้านการเรียน โปรแกรมการปรับตัวด้านการ
เรียนมีอิทธิพลต่อการปรับตัวการเรียนของนักศึกษา ในขณะที่การ
ทดสอบก่อนไม่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวด้านการเรียนของนักศึกษา 
โปรแกรมการปรับตัวด้านการเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อการปรับตัวการ
เรียนของนักศึกษา  
  ผลการวิจัยนี ้แสดงให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมแนะแนวซึ่งเป็น
เครื่องมือทางการแนะแนวหรือนวัตกรรมการสอนที่ประกอบด้วย
กิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมที่นำมารวมกันเป็นระบบ ทำให้การเรียน
การสอนบรรลุผล เป้าหมายของการเรียนรู้ทั้งทางด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ดีต่อการทำกิจกรรม  และเมื่อ
นำมาใช้ใหต้รงกับสิ่งท่ีต้องการพัฒนา จะเป็นเครื่องมือท่ีมีประโยชน์
เป็นอย่างยิ่ง 
  2.2 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
พัฒนาการปรับตัวหลังการทดลองกับระยะติดตามผลไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   
  จากผลการวิจัย แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นกัเรียนกลุ่ม
ทดลอง หลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัว 
จำนวน 12 กิจกรรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นอย่างครอบคลุมทั้งหมด 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านส่วนตัว ด้านการเรียน ด้านสังคม ในแต่ละด้านแต่

ละกิจกรรมมีขั้นตอนการทำกิจกรรมและเทคนิคที่เน้นให้นักเรียนได้
การลงมือปฏิบัติ ทำกิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม ระดมสมอง 
เกม สถานการณ์จำลองและการบรรยายประกอบสื่อต่าง ๆ ช่วยให้
นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น จากการสังเกตในระหว่างการ
ทำกิจกรรม พบว่า นักเรียนให้ความสนใจ กระตือรือร้น สนุกสนาน
ในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี อาจเป็นเพราะมีการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและมีสว่นร่วมได้อยา่งเสรี ด้วยเหตผุล
นี้จึงส่งผลให้มีการปรับตัวที่ดีขึ้นภายหลังการทดลอง และยัง
สามารถคงระดับการปรับตัวไว้ได้ในระยะติดตามผล ซึ่งมีช่วงเวลา
ห่างกันประมาณ 4 สัปดาห์ ทั้งนี้เนื่องจากชุดกิจกรรมดังกล่าวมีปะ
สิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ วราภรณ์  ตระกูลสฤษดิ์ [14] ที่ได้กล่าว
ว่า การได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะการปรับตัวด้วยชุดกิจกรรมที่
เหมาะสมอยู่เสมอนั้นจะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการปรับตวัท่ีดขีึน้ 
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เขมณัฏฐ์  จันทรแสงนาว ี[12] 
ที่ได้ศึกษา ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนนั้นสามารถนำไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของ
นักเรียนได้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สารภี  นที
หลวง [15] ที่ได้ศึกษา ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการตัว
แบบสัญลักษณ์และการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการ
ปรับตัวของผู้ปกครองเด็กออทิสติก กล่าวว่า ชุดกิจกรรมแนะแนว
บูรณาการตัวแบบสัญลักษณ์และการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อ
พัฒนาการปรับตัวของผู้ปกครองเด็กออทิสติกจะสามารถช่วยให้
ผู้ปกครองเด็กออทิสติกมีระดับการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นหลังจาก
ได้รับชุดกิจกรรมแล้ว ยังสามารถคงระดับการปรับตัวดังกล่าวไว้ได้
ในระยะติดตามผลซึ่งมีช่วงเวลาห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์ ทั้งนี้สืบ
เนื่องจากชุดกิจกรรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนกลุ่มทดลอง หลัง
การทดลองและระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัว มีประสิทธิภาพสามารถทำ
ให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีพัฒนาการปรับตัวไปในทิศทางที่
ดีขึ้นและยังคงผลอยู่ ในระยะติดตามผลซึ่งมี ช่วงเวลาห่างกัน
ประมาณ 4 สัปดาห์ สอดคล้องกับทฤษฎีเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ 
(Thorndike อ้างใน ณัฏฐิกานต์ ชมศิริ) [16] ที่กล่าวว่า การเรียนรู้
เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง โดยแสดงใน
รูปแบบต่างๆจนเป็นที่น่าพอใจเหมาะสมที่สุด เมื่อเกิดการเรียนรู้
แล้วมีการฝึกหัดกระทำซ้ำบ่อย ๆ ย่อมทำให้การเรียนรู้นั้นคงทน
ถาวร  
 
9. ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัว
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
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4 หากต้องการนำชดกิจกรรมแนะแนวดังกล่าวนี้ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างอื่น ควรมีการปรับปรุงและประยุกต์ให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่าง รวมถึงควรมีการทดลองก่อนนำไปใช้จริง  

    1.2 ค ว ร น ำ ชุ ด กิ จ ก ร ร ม แ น ะ แ น ว เพื่ อ
พัฒนาการปรับตัวไปประยุกต์ใช้สอดแทรกในการเรียนการสอน
รายวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีมากยิ่งขึ้น 

  1.3 ผู้ ที่ จ ะน ำ ชุ ด กิ จ ก รรม แน ะแ น ว เพื่ อ
พัฒนาการปรับตัว ไปใช้ควรศึกษาเพื่อทำความเข้าใจ และสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของการปรับตัว และเทคนิคการจัด
กิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อให้การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการ
ปรับตัว บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแต่ละชุดกิจกรรมตามที่
กำหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป  
   จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ชุดกิจกรรมแนะ
แนวเพื่ อพัฒนการปรับตัวเป็นการ ช่วยให้นั กเรียนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายมีการปรับตัวที่ดีขึ้น ผู้วิจัยจึงคิดว่า น่าจะ
นำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ เข้ามาศึกษาใหม่ด้วย ดังนั้นจึง
เสนอแนะ ดังนี ้

   2.1 ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาและ
เปรียบเทียบผลในระดับช้ันอื่น ๆ ด้วย เช่น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 เพื่อเป็นการปรับพฤติกรรมนักเรียนเมื่อข้ามาศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
   2.2 จากการสังเกต ศึกษาเอกสารจากแนวคิด 
ทฤษฎีต่าง ๆ ในการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ยังมีอีกหลายเทคนิคที่
ผู้วิจัยยังไม่ได้นำมาปรับใช้ ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไป ควรเลือก
เทคนิคและวิธีการอื่น ๆ เพิ่มเติมเข้ามาผนวกให้สอดคล้องเข้ากับ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวัย เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร
และสามารถนำไปพัฒนาการปรับตัวได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น  
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การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูง 
The Development Of Mathematical Reasoning skill and Mathematics 

Learning Achievement On Complex Numbers for Grade 11 students By 
Concept Attainment Model with Higher-Order Question 

ปิติภัทร แสงสวัสดิ1์ และ ปวริศ นันทรัตน์กุล2 

1,2โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
1Email: pitipat.s@ku.ac.th ; 2Email: pawaritku67@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้การจัดการเรยีนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูง 2) เพื่อ 

เปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ 
แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถามระดบัสูงกับเกณฑ์ร้อยละ 70 3) เพื่อศึกษาระดับของทักษะการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ในเรื่อง 
จำนวนเชิงซ้อน ที่ได้รับการจดัการเรยีนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูง กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 จำนวน 39 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก โดยการวิจัยในครัง้นี้เป็นการวิจัยก่อนมีแบบการวิจยั 

เชิงทดลอง (Pre-experimental Design) ใช้รูปแบบการวิจัยแบบศึกษากลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลงัเรียน (One Group Pretest – 
Posttest  Design) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถาม 

ระดับสูง เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ก่อนและหลงั 
เรียน เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน และแบบวัดทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี ้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าทีแบบการทดลองกลุม่เดยีว และวัดผลการทดลอง 2 ครั้ง 
(Dependent Samples t–test) การทดสอบค่าทีแบบการทดลองกลุ่มเดียว และวัดผลการทดลอง 1 ครั้งเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 
(One-sample t-test) 

ผลการวิจัย พบว่า 
1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการจัดการ

เรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์
ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ทักษะการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงอยู่ในระดับพอใช้ (ระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40 -
59) 

คำสำคัญ: รูปแบบการสอนมโนทัศน์, การใช้คำถามระดับสูง, ทักษะการให้เหตุผล 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to compare the learning achievement of Complex number of Grade 
11 students between before and after learning by using Concept Attainment Model with Higher-Order Questions. 
2) to compare the learning achievement of Complex number after learning by using Concept Attainment Model 
with Higher-Order Questions of Grade 11 students with a 70 percent criterion. 3) to study the mathematics reasoning 
ability of Complex number of Grade 11 students by using Concept Attainment Model with Higher-Order Questions. 
The sample group was 39 students of Grade 11 students from simple random sampling. The design of this research 
is Pre-experimental Design and One Group Pretest – Posttest Design. The research instrument were lesson plan by 
using Concept Attainment Model with Higher-Order Question, Complex number achievement test and Reasoning 
skills test. The data was analyzed by Mean, Standard Deviation, Dependent Samples T–Test and One-Sample T-
Test. 
 The results were 1) The learning achievement of Complex number of Grade 11 students after learning by 
using Concept Attainment Model with Higher-Order Questions were higher than before learning at a .05 level of 
significance. 2) The learning achievement of Complex number of Grade 11 students after learning by using Concept 
Attainment Model with Higher-Order Questions were less than a 70 percent criterion at a .05 level of significance. 
3) The mathematics reasoning ability of Complex number of Grade 11 students by using Concept Attainment Model 
with Higher-Order Questions were fair (40-59 percentage). 
 
Keywords: Concept Attainment Model, Higher-Order Questions, Mathematical Reasoning skill 
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1.บทนำ 
ในปัจจุบันเพื ่อให้ทันการเปลี ่ยนแปลงของโลกทั้ง

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นให้การศึกษา
และการเรียนรู้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล พัฒนาคนไทยให้มี
ทักษะการคิดสังเคราะห์ ต่อยอดสู่นวัตกรรม มีทักษะชีวิตและ
อาชีพ ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558) 

ทักษะการให้เหตุผลเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญในวิชา
คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นความสามารถในการโต้แย้งเพื่อนำไปสู่การ
สรุปโดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ ซึ่งการให้เหตุผล 
สามารถสร้างข้อสรุปจากความสัมพันธ์ของข้อมูล และสร้าง
ข้อความคาดการณ์ทางคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ หรือทฤษฎี
บทได้ (ภูมิฤทัย วิทยวิจิน, 2556) 

ในการพัฒนาผู้เรียนจึงต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่
ตรงประเด็นจึงจะทำให้การเรียนการสอนดีขึ้นได้ ซึ่งจะมีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (อัมพร ม้าคะนอง , 2536) 
หรือส่งผลต่อการศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้นซึ่งในการเรียนเนื้อหา
ระดับสูงจะต้องมีความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับนิยามหรือทฤษฎี
บท ดังนั้น ผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจในนิยามที่ชัดเจนเพื่อลด
ปัญหาความผิดพลาดในด้านนิยามหรือความเข้าใจหรือที่
เรียกว่ามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน หากผู้เรียนมีความเข้าใจใน
น ิยามหร ือกฎที ่ถ ูกต ้องผ ู ้ เร ียนจะสามารถให ้ เหตุผลถึง
ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์หรือสามารถตรวจสอบความเข้าใจ
ที่ถูกต้องของตนเองด้วยการเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลจาก
มโนท ัศน ์ท ี ่ม ี  มโนท ัศน ์ท ี ่ถ ูกต ้องจ ึงม ีความจำเป ็นกับ
ความสามารถในการให้เหตุผลเป็นอย่างยิ่ง  

การจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์เป็นการจัดการเรียนรู้
ซึ ่งสามารถปลูกฝังมโนทัศน์ที ่ถูกต้องให้นักเรียนได้ โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ซึ่ง จอยซ์และเวล (1992, อ้างถึงใน 
นาสียะห์ สาหาด (2559)) ได้กล่าวว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบมโนทัศน์ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั ้นตอนที่ 1 การนําเสนอข้อมูลและการระบุมโนทัศน์ เป็น
ขั้นตอนนำเสนอมโนทัศน์ให้นักเรียนเบื้องต้นจากนั้นยกตัวอย่าง
ที่เป็นมโนทัศน์และตัวอย่างที่ไม่เป็นมโนทัศน์ให้ผู้เรียนพิจารณา 
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเข้าใจมโนทัศน์ ผู้สอนนำเสนอ
มโนทัศน์เพิ่มเติมทั้งที่เป็นมโนทัศน์และไม่เป็นมโนทัศน์เพื่อให้
ผู้เรียนตั้งสมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นมโนทัศน์ ขั้นตอน

ที ่ 3 การวิเคราะห์กลยุทธ์การคิด ผู ้สอนให้ผู ้เร ียนอธิบาย
ลักษณะของมโนทัศน์ท่ีสังเกตได้  

การมีมโนทัศน์ที ่ถูกต้องควรจะมีการเชื ่อมโยงกับ
เนื้อหาหรือการนำไปใช้ได้จึงจำเป็นจะต้องมีการให้ผู้เรียนได้นำ
มโนทัศน์ที่ถูกต้องไปใช้เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในมโนทัศน์ที่
ถูกต้องโดยผู้วิจัยได้ศึกษาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้น
ความคิดของผู้เรียนนั่นคือ เทคนิคการใช้คำถามระดับสูงโดยโร
เจอร์ คันนิ่งแฮม (1971, อ้างถึงใน ปรุง อินทมาตร์ (2541)) 
กล่าวว่า คำถามคือ ข้อความที่ผู้พูดต้องการตอบคำถามจากผู้
ถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือเร้าความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียน 
ความสำคัญของคำถามจึงอยู่ที่ คุณค่าของการกระตุ้นหรือชี้นำ
ความคิดของนักเรียน ซึ่งเป็นการบูรณาการเพื่อพัฒนาไปสู่การ
คิดไตร่ตรองและโครงสร้างกระบวนการคิดทำให้ผู้เรียนสามารถ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการเรียนรู้ 

จากการสอบถามอาจารย์ผู้ที่ได้ทำการสอน ในเรื่อง 
จำนวนเชิงซ้อน พบว่า นักเรียนมักจะพบปัญหาความเข้าใจ

เกี ่ยวกับจำนวนจินตภาพซึ ่ง เข้าใจว่า 1i = − ทำให้เกิด

ปัญหา ( )( )2 1 1 1 1i = − − = = จึงทำให้ผู้เรียนเกิด

ความสับสนว่า 2 1i = หรือ 2 1i = − ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจาก
การที่มีมโนทัศน์เกี่ยวกับค่า i  อีกทั้งยังพบว่านักเรียนมีปัญหา
เกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องของราก ซึ่งหาได้เฉพาะรากที่เป็น
จำนวนจริงเท่านั ้นและ เมื ่อกำหนดรากที ่ n  ของจำนวน
เชิงซ้อนให้หนึ่งราก ผู้เรียนไม่สามารถหารากท่ีเหลอืได ้อีกทั้งยัง
พบว่า ผู ้เรียนบางกลุ่ม สามารถหาคำตอบได้แต่ไม่สามารถ
แสดงวิธีทำละเอียด อย่างเป็นขั้นตอนได้ ซึ่งจะส่งผลเมื่อผู้เรียน
จะต้องเจอกับปัญหาที่ซับซ้อน เพราะทักษะการให้เหตุผลเป็น
ทักษะพื้นฐานของการคิดในขั้นสูงซึ ่งจะเป็นสวนหนึ่งที่ทำให้
กระบวนการแก้ปัญหาสมบูรณ์ (ทรรศมน วินัยโกศล, 2561) 
จากสาเหตุปัญหาในการเรียน เรื่องจำนวนเชิงซ้อน ผู้วิจยัได้เหน็
ว่า จะต้องใช้วิธีการสอนที่สามรถปลูกฝังมโนทัศน์ที ่ถูกต้อง
พร้อมทั้งให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้มโนทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อที่จะ
สามารถแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นได้ หากผู้สอนทำการ
กระตุ ้นความคิดของผู ้เร ียนด้วยคำถามระดับสูงที่ สามารถ
เชื ่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลได้จะช่วยพัฒนาทักษะการให้
เหตุผลของผู้เรียน และอาจทำให้ผู ้สอนตรวจพบมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนที่ควรได้รับการแก้ไขก่อนที่จะเกิดปัญหาในขั้นสูง
ได้  ซึ่งในเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน เป็นเนื้อหาท่ีมีความซับซ้อนจึงมี
ความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีทักษะการให้เหตุผลในการ
แก้ปัญหาเรื่องดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
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มโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูง จะช่วยพัฒนาทักษะการ
ให้เหตุผลและผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนได้ 
  
1.1 ขอบเขตการวิจัย 
1.1.1.ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

ประชากรของการวิจัยเป็นนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 จำนวน 4 ห้องเรียน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กลุม่ตัวอย่าง 
ได้แก่ นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 2 จำนวน 39 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการสุม่อย่างง่ายโดยการจับฉลาก 
1.1.2 ตัวแปรในการวิจัย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ การจดัการเรียนรู้แบบมโนทัศน์
ร่วมกับการใช้คำถามระดบัสูง 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน และ ทักษะการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ 
1.1.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื ้อหาที ่ใช้ในการวิจ ัยในครั ้งนี ้ เป็นเนื ้อหาตาม         
หล ักส ูตรแกนกลางการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน ในระด ับ ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน 
1.1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โดยทำการสอนโดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถาม
ระดับสูง จำนวน 10 คาบ รวมทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ 
 
1.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการวิจัย ไดแ้ก่ 

1.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูง เรื ่อง จำนวน
เชิงซ้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 10 แผน 

1.2.2 แบบทดสอบว ัดผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน
คณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน เรื ่อง จำนวนเชิงซ้อน แบบ
ปรนัย จำนวน 16 ข้อ  

1.2.3 แบบวัดทักษะการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์
หลังเรียนชนิดอตันัย จำนวน 4 ข้อ  
 
2.รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยก่อนมีแบบการวิจัยเชิง
ทดลอง (Pre-Experimental Design)  รูปแบบที ่ใช้ว ิจ ัยคือ 

แบบศึกษากลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังเรียน (One Group 
Pretest – Posttest  Design) 

 
กลุ่ม Pretest Treatment Posttest 

ทดลอง T1 X T2, R1 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
 T1 แทน การทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรยีนชนิดปรนัย 16 ข้อ 
 X แทน การจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้
คำถามระดับสูง เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน จำนวน 10 แผน (10 
คาบ) 
 T2 แทน การทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนชนิดปรนัย 16 ข้อ 
 R1 แทน การทดสอบหลังเรยีนด้วยทักษะการให้
เหตุผลทางคณติศาสตร์ ด้วยแบบวัดทักษะการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์หลังเรียนชนิดอตันัยจำนวน 4 ข้อ 
 
3.การดำเนินการวิจัย 

3.1 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื ่อง จำนวน
เชิงซ้อน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
จำนวน 16 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 55 นาที   
   3.2 ดำเนินการจัดการเรียนรู ้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบมโน
ทัศน์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูง  
 3.3 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื ่อง จำนวน
เชิงซ้อน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
ซึ่งเป็นข้อสอบแบบคู่ขนานกับแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 
16 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 55 นาที   
   3.4 การวัดทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ด้วย
แบบวัดทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนชนิด
อัตนัยจำนวน 4 ข้อ ใช้เวลา 55 นาที 
 
4.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เร ื ่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเร ียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
มโนทัศน์ร่วมกับคำถามระดับสูง โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่
อิสระจากกัน (T-Test for Dependent Samples) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

88
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เร ื ่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเร ียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถาม
ระดับสูง กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยการทดสอบค่าที (T – Test 
One Samples) 
 4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบมโนทัศน์ร่วมกับคำถามระดับสูงกับเกณฑ์ 
โดยมีเกณฑ์การแบ่งระดับของทักษะการให้เหตุผล (การวัดผล
และประเมินผลคณิตศาสตร์, 2555) ดังนี ้

ระดับดีมาก หมายถึง ได้คะแนน ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
ระดับดี     หมายถึง ได้คะแนน ร้อยละ 60 - 79 
ระดับพอใช้ หมายถึง ได้คะแนน ร้อยละ 40 - 59 
ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 40 
 
5. ผลการวิจัย 

5.1.1. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื ่อง จำนวนเชิงซ้อน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูง แสดงดังตารางท่ี 1

 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการจัดการเรยีนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูง 

คะแนน n  คะแนนเตม็ x  . .S D  t  sig  

ก่อนเรียน 39 16 4.3846 1.58   

หลังเรียน 39 16 9.8718 1.44 17.743 0.00* 

*sig <.05 
 

จากการวิเคราะห์พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที ่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้
คำถามระดับสูงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์เปร ียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื ่อง จำนวนเชิงซ้อน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
มโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
แสดงดังตารางที่ 2

 

ตารางที่ 2  ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงกับเกณฑ์ร้อยละ 70 

คะแนน n  คะแนนเตม็ ( )70%  x  . .S D  t  sig  

หลังเรียน 39 16 11.2 9.87 1.58 -5.264 .000* 

*sig<.05 
จากการวิเคราะห์พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที ่ 5 หลังการจัดการเรียนรู ้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้
คำถามระดับสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ร ้อยละ 70 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.1.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที ่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู ้แบบมโนทัศน์
ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ผล
การประเมินเทียบกับเกณฑ์ระดับของทักษะการให้เหตุผลตาม
ค่าเฉลี่ย แสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที ่3  ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงเทียบกับเกณฑ์ 

คะแนน n  คะแนนเต็ม x  . .S D  
หลังเรียน 39 10 5.05 1.90 

 

จากการวิเคราะห์พบว่า นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 มีทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงอยู่ในระดับ
พอใช้ 
 
5.2 สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้
 5.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู ้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถาม
ระดับสูงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 5.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู ้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถาม
ระดับสูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 5.2.3 ทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู ้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถาม
ระดับสูงอยู่ในระดับพอใช้ (ระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40 -59) 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องจำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับ
การใช้คำถามระดับสูง ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผลดังนี้ 

 6.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการ
ใช้คำถามระดับสูง ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เร ื ่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเร ียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบมโน

ทัศน์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างม ีน ัยสำคัญทางสถิต ิท ี ่ระดับ .05 ซึ ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
แบบมโนทัศน์เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีแนวคิด
และความเข้าใจในมโนทัศน์ด้วยตนเอง และมีผู้สอนช่วยช้ีแนะ
ให้ผู ้เรียนมีมโนทัศน์ที ่ถูกต้องโดยผู้เรียนสามารถนิยามมโน
ทัศน์ตามความเข้าใจในแบบของตนเองจากการทำตัวอย่างที่
สอดคล้องกับมโนทัศน์หลาย ๆ ตัวอย่างและคำถามระดบัสูงที่
ใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นคำถามที่ให้นักเรียนได้นำมโนทัศนท์ี่
มีนำไปใช้ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ใช้มโนทัศน์และเข้าใจได้มากขึ้น
จากคำถามระดับสูงอีกทั้งยังทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจมโนทัศน์ที่
ผู้สอนต้องการสื่อมากข้ึนโดยเมื่อผู้เรียนเข้าใจและมีมโนทัศน์ที่
ถูกต้องจะสามารถคิดและแก้ปัญหาได้หลากหลายรูปแบบซึ่ง
ในการใช้คำถามระดับสูงผู้สอนจะได้เห็นว่าผู้เรียนมีแนวคิด
หรือความเข้าใจอย่างไรซึ่งผู้เรียนอาจมีแนวคิดที่แปลกใหม่
หรือแตกต่าง ผู้สอนจะคอยชี้แนะให้ถูกต้องและให้ผู้เรียนได้
อภิปรายวิธีของตนเองทำให้เห็นแนวคิดที่หลากหลาย ดังนั้น 
เมื่อผู้เรียนมีมโนทัศน์ที่ถูกต้องจึงส่งผลต่อการเรียนรู้ ทำให้
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของผู ้เรียนสูงขึ ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภมรเมษย์ เลาหวิรุฬห์กุล(2554) ซึ่ง
ทำการว ิจ ัยเร ื ่อง  “ผลของการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตรท์ี่เนน้
ความเข้มข้นของมโนทัศน์ท่ีมีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการเชื ่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเร ียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4” ผลการวิจ ัยพบว่า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่
เน้นความเข้มข้นของมโนทัศน์มีความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู ้ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับ เวชฤทธิ์ อังกนะภัทร
ขจร(2556) ที่ทำการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงสถติและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ไปสู่
ชีวิตจริงโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู ้คิด
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(CGI) ร ่ วมก ับการใช ้คำถามระด ับส ู งของน ัก เร ียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6” ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการ
ให้เหตุผลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับชวิทธิ์ เทศดี(2557) ที่ทำการ
วิจัยเรื ่อง “ผลการใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์ในการสอน
คณิตศาสตร์เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้โดยใช้
รูปแบบการสอนมโนทัศน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซต
สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
ของสสวท. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที ่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู ้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้
คำถามระดับส ูงก ับเกณฑ์ร ้อยละ  70 ผลการวิจ ัยพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูง ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ไม ่เป ็นไปตามสมมติฐานของผ ู ้ว ิจ ัย ทั ้งน ี ้  เน ื ่องมาจาก
สถานการณ์โรค COVID-19 ระบาดทำให้มีการเร ียนที่ ไม่
ต่อเนื่อง เวลาเรียนน้อยลง และทำให้จะต้องจัดกิจกรรมการ
สอนผ่านทางออนไลน์ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ไม่เหมาะสมที่จะตรวจสอบมโนทัศน์ของผู้เรียนได้เท่าที่ควรจึง
ทำให้มีผู้เรียนบางส่วนอาจมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและยังทำ
ให้ผู ้เร ียนขาดการแสดงออกผ่านการอภิปรายคำตอบของ
คำถามระดับสูงหน้าชั้นเรียนทำให้การจัดการเรียนการสอน
โดยภาพรวมผู้สอนล้วนเป็นผู้ดำเนินการจึงทำให้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ไม่เต็มที่ อีกทั้งผู้เรียนบางคนขาดความพร้อมในการ
เรียนออนไลน์ ซึ่งมีปัญหาในด้านสถานท่ีเรียน ความพร้อมของ
อุปกรณ์และความรับผิดชอบต่อการเรียนเมื่อเรียนออนไลน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับมนธิชา ทองหัตถา(2564) ซึ่งทำการวิจัยเรื ่อง 
“สภาพการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครู
กลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ ่งผลการวิจัยพบว่าปัญหาการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ของผู้เรียนมักเกิดจากการบริหาร
จัดการเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองของผู้เรียน อีกทั้งยัง
มีปัญหาด้านครอบครัวซึ่งผู้เรียนบางส่วนต้องทำงานแบ่งเบา
ภาระครอบครัวขณะอยู่บ้าน  

 6.3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที ่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู ้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้
คำถามระดับสูงกับเกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมโน
ทัศน์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงอยู่ในระดับพอใช้ (ระดับ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40 -59) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ
ผู้วิจัย ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานการณ์โรค COVID-19 ระบาดทำ
ให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ ผู้เรียนต้องหยุด
เรียนเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้ต้องจัดกิจกรรมการ
สอนผ่านทางออนไลน์ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผ่านทางออนไลน์ทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่
เป็นไปตามที่คาดหวังเช่น ปัญหาเรื่องของการตอบคำถามหรือ
การแสดงออกซึ่งบรรยากาศในการเรียนการสอนต่างจากใน
ห้องเรียนอีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องความพร้อมในการเรียนของ
ผู้เรียนเนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่มีข้อจำกัดในด้านสถานที่เรียน
และความพร้อมซึ่งสอดคล้องกับ วิทยา วาโย(2563) ที่ได้ทำ
การวิจ ัยเร ื ่อง “การเร ียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19: แนวคิดและ
การประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน”ซึ่งพบว่ามีผู้เรียนจำนวน
ไม่น้อยที ่อยู ่ในพื ้นที ่ห ่างไกล ซึ ่งมีข ้อจำกัดในการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศหรืออาจมีปัญหาทางด้านภาระค่าใช้จ่าย 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

7.1.1 ในการจัดกิจกรรมด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
มโนทัศน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาได้หลากหลายโดย
ผู ้สอนจะต้องชี ้แนะและตรวจสอบมโนทัศน์ของผู้ เร ียนให้
ถูกต้องเพื่อป้องกันคลาดเคลื่อนของมโนทัศน์ 

7.1.2 ผู้สอนควรมีการพูดคุยกันระหว่างผู ้สอนใน
ระดับชั ้นอื ่นเพื ่อทราบถึงปัญหาด้านมโนทัศน์ของผู ้เรียน
เนื่องจากเมื่อผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันจากผู้สอน
สองคนที่ชี้แนะมโนทัศน์ในลักษณะที่ต่างกันอาจทำให้ผู้เรียน
สับสนได้ 

7.1.3 ในการเลือกคำถามระดับสูงสำหรับการจัดการ
เรียนรู้ผู้สอนจะต้องคำนึงถึงความยากของคำถามให้เหมาะสม
กับระดับของผู ้เรียนเนื่องจากถ้าคำถามที่ผู ้สอนเลือกยาก
เกินไปจะทำให้ผู ้เร ียนไม่สามารถเข้าถึงคำถามทำให้การ
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กระตุ้นความคิดผ่านคำถามไม่เป็นผล จึงแนะนำให้ผู้สอนทำ
การทดสอบความรู้พื้นฐานท่ีมีเสียก่อน 
  
7.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป  

7.2.1 ในการจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการ
ใช ้คำถามระดับส ู งสามารถพ ัฒนาท ักษะต ่ าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์ได้ ขึ ้นอยู ่กับการเลือกใช้คำถามระดับสูงเพื่อ
พัฒนาทักษะนั้น ๆ 
 7.2.2 ในการแสดงแนวคิดและวิธีการให้เหตผุลโดย
ส่วนใหญ่จะเกิดจากการถาม - ตอบในช้ันเรียน ซึ่งใน
สถานการณ์ COVID-19 ทำให้บรรยากาศการถาม – ตอบ
เปลี่ยนไป ผู้วิจัยอาจใช้เทคโนโลยหีรือแอพพลิเคชั่นเพ่ิมเติมที่
แสดงเหตุผลแบบเป็นรูปธรรม เชน่ การใช้โปรแกรม 
Geogebra ในการแสดงจำนวนรากทุกรากให้เห็นชัด  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข) ของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 3) ความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหน่ึง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 32 คน เก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ แบบทดสอบทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข) และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD วิเคราะห์ 
ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ มี 
ประสิทธิภาพในระดับ 82.41/82.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน 
(ทักษะการใช้ตัวเลข) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ อยู่ในระดับมาก 
คำสำคัญ: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน, ทักษะการใช้ตัวเลข, การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

Abstract 
This research was a quantitative research. The objectives of this research were 1) to study the effectiveness of 

the learning management plans using the cooperative learning strategy STAD on force and movement. 2) to study the 
basic science process skills in numerical skills of Mathayomsuksa 2 students using the cooperative learning strategy 
STAD on force and movement and 3) to study the satisfaction towards the cooperative learning strategy STAD. This 
study was carried out with 32 Mathayomsuksa 2 students in a school of Phranakhon Si Ayutthaya Province. Data 
collection was done by using learning management plans using the cooperative learning strategy STAD on force and 
movement, the basic science process skills in numerical skills test and the satisfaction questionnaire towards the 
cooperative learning strategy STAD on force and movement. Data analyzed with descriptive statistic such as frequency, 
percentage, mean and standard deviation.  

The result of the research revealed that 1) the effectiveness of the learning management plans using the 
cooperative learning strategy STAD on force and movement on 82.41/82.86 criteria 2) Mathayomsuksa 2 students had 
after learning higher the basic science process skills in numerical skills than that before learning and 3) Mathayomsuksa 
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2 students had the satisfaction towards the cooperative learning strategy STAD on force and movement was at a high 
level. 
Keywords: Basic science process skills, Numerical skills, Cooperative learning strategy STAD 

1. บทนำ 
 วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์พัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็น
ผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ ซึ่งวิธีคิดมีความสำคัญต่อ
การค้นคว้าหาความรู้ นำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และ
การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ดังน้ัน
ผู้ เรียนทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้ วิทยาศาสตร์  
เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างสรรค์ข้ึน สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล และสร้างสรรค์ 
กระทรวงศึกษาธิการ. [1]. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนเป็นพ้ืนฐาน โดยจัดเน้ือหาในแต่ละสาระ
ของแต่ละระดับชั้นให้มีการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 
และการจั ดกิ จกรรมการเรียนรู้ที่ ส่ ง เสริมให้ ผู้ เรียนมีทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 ใช้ในการ
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ โดย
ใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) [2]. 
 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์พบปัญหาที่
สำคัญ คือ ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จากการ
ประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจากภายนอก สถาบันทดสอบทางการศึกษา. [3]. 
ปัจจุบันพบว่า ในระดับบุคคลผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ทักษะการคิด
วิเคราะห์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน 
(ทักษะการใช้ตัวเลข) ซึ่งเป็นทักษะข้ันพ้ืนฐานที่จำเป็นสำหรับการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ และเมื่อพิจารณาระดับ
โรงเรียนพบว่าโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 90 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับที่ต้องปรับปรุง นอกจากน้ียังพบว่าในการทำงานกลุ่ม นักเรียน
ไม่เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกกลุ่ม ไม่มีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน และไม่ทำงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ท้ังน้ีสืบเน่ืองมาจาก
สภาพสังคมในปัจจุบันมีภาวะของการแข่งขันอย่างสูงในทุก ๆ ด้าน 
นักเรียนจึงมุ่งหวังให้ตนเองเป็นที่หน่ึง รวมไปถึงครูผู้สอนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในรูปแบบเดิมไม่มีความหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนไม่
เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่ม นักเรียนจึงขาดทักษะ
ในการทำงานกลุ่มและขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ปัญหา

ดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ อยู่ใน
ระดับต่ำ เน่ืองด้วยนักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะ
การใช้ตัวเลข ไม่สามารถคำนวณหาคำตอบจากสูตรต่าง ๆ ได้ ส่งผล
ให้นักเรียนไม่ต้ังใจเรียน และทำแบบทดสอบไม่ผ่านจึงมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขหรือพัฒนาอย่าง
เร่งด่วน ดังน้ันครูผู้สอนจำเป็นต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  โดยปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้
เหมาะสมกับเน้ือหา ความต้องการของผู้เรียน เพ่ือให้การศึกษา
เป็นไปตามแนวพระราชบัญญัติ การศึกษา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมี
ความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ พงศธร มหาวิจิตร. 
[4]. 
 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (Cooperative 
Learning Strategy STAD) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงที่
จะ พัฒ นาให้ นัก เรียนมี ทั กษะการคิด วิเค ราะห์  และทักษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข) การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD (Student Teams 
Achievement Divisions) เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีหลักการที่
สำคัญ คือ แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน โดยแต่ละกลุ่มจะมี
นักเรียนคละกันตามระดับความสามารถ เพศ และเชื้อชาติ การ
จัดการเรียนรู้เริ่มจากครูผู้สอนนำเสนอบทเรียน แล้วนักเรียนก็จะ
ทำงานร่วมกันภายในกลุ่มโดยมีข้อกำหนดว่าทุกคนในกลุ่มจะต้อง
เข้าใจในเน้ือหาทั้งหมดที่เรียน จากน้ันนักเรียนจะได้ทำการทดสอบ
เป็นรายบุคคล ซึ่งครูจะนำคะแนนจากการทดสอบของนักเรียนแต่ละ
คนมาเทียบกับคะแนนพ้ืนฐานเดิม แล้วคิดเป็นคะแนนพัฒนาการ 
และนำคะแนนพัฒนาการมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม โดยกลุ่มที่ทำ
คะแนนได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตร 
ซึ่งกิจกรรมการเรียนทั้งหมดต้ังแต่ครูนำเสนอบทเรียนจนถึงการ
ทดสอบจะใช้เวลา 2-3 คาบ จากการสอนตามรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม
คละผลสัมฤทธ์ิข้างต้นจะเห็นว่าการสอนตามรูปแบบกิจกรรมน้ีเป็น
การจัดกลุ่มนักเรียนโดยคละระดับความสามารถ ซึ่งเป็นการทำงาน
ร่วมกันภายในกลุ่มเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และช่วย
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นักเรียนที่เรียนอ่อนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน Slavin. [5]. 
ดังน้ันสมาชิกกลุ่มทุกคนต้องมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เพ่ือความสำเร็จทั้งของตนเองและความสำเร็จของ
กลุ่ม ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม
ร่วมกับสมาชิกคนอื่น ให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันได้
เรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งนักเรียนได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำ ได้ฝึกและ
เรียนรู้ทักษะทางสังคม และทำให้นักเรียนมีความต่ืนเต้น สนุกสนาน
กับการเรียน สุวิทย์ มูลคำ. [6]. 
 ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  ซึ่ งผลจาก
การศึกษาจะทำให้ทราบระดับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ เรื่อง แรง
และการเคลื่อนที่  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ัน
พ้ืนฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข) เพ่ือผู้ วิจัยจะได้นำผลไปปรับปรุง
รูปแบบและวิธีการสอน รวมไปถึงเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิดการ
เรียนรู้จากวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ให้มีความ
สนุกสนานในการเรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมีการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ตลอดจนการประยุกต์
นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตจริงอย่าง
เหมาะสมต่อไป 
 

2. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่  
 2.2 เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน 
(ทักษะการใช้ตัวเลข) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
   

3. ขอบเขตการวิจัย 
     3.1 ประชากร เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 
6 ห้องเรียน โรงเรียนแห่งหน่ึง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 
194 คน 

     3.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
แห่งหน่ึง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 32 คน โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) 
     3.3 เน้ือหาที่ ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  คือ เน้ือหาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 
วิทยาศาสตร์กายภาพ มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงใน
ชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนที่  
 3.4 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.4.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  
 3.4.2 แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ัน
พ้ืนฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข)  
 3.4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD 
 3.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง 
แรงและการเคลื่อนที ่จำนวน 12 ชั่วโมง ประกอบกับแผนการเรียนรู้ 
จำนวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 4.1 การสร้างเครื่องมือวิจัย 
 4.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
 1) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือทำความเข้าใจเก่ียวกับสาระ
การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ วัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน การวัดผล
และประเมินผล  
 2) จัดทำหน่วยการเรียนรู้ กำหนดเวลาเรียนและตารางสอน โดย
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยเลือก หน่วยที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
 3) ศึกษารูปแบบการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD จากตำราและเอกสารต่างๆ โดยกำหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียม ข้ันที่ 2 ข้ัน
จัดทีม ข้ันที่ 3 ข้ันเรียนรู้ ข้ันที่ 4 ข้ันทดสอบ และข้ันที่ 5 ข้ันการ
รับรองผลงานและเผยแพร่ชื่อเสียงของทีม   
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  4) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดย
ใช้ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ทั้ งหมด 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา 12 ชั่วโมง 
 5) นำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ไปให้ ผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรมการเรียนรู้  
 6) นำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มาปรับปรุง 
ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน  
 7) นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 และครั้งที่ 
2 เป็นนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งครั้งที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 9 
คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนที่เรียน เก่ง : ปานกลาง : อ่อน คือ 1: 1 
: 1 ครั้งที่ 2 มีนักเรียนจำนวน 12 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียน เก่ง : 
ปานกลาง : อ่อน คือ 3 : 3 : 3 แล้วนำข้อมูลจากการทดลองมา
วิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และข้อจำกัดของแผนการ
จัดการเรียนรู้ แล้วนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงจน
สมบูรณ์ ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในครั้งที่ 3 
จำนวน 32 คน และหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
E1/E2  
 4.1.2 แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ัน
พ้ืนฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข) 
 1) ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และศึกษาหลักการสร้างแบบทดสอบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข) 
 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้กับ
แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน (ทักษะ
การใช้ตัวเลข) 
 3) สร้ างแบบท ดสอบ ให้ สอดคล้อ งกับตาราง วิ เค ราะห์
ความสัมพันธ์ของเน้ือหา เป็นแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ ใช้จริง 20 
ข้อ 
 4) นำแบบทดสอบที่ ได้ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
 5) นำแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
และพิจารณาประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ โดยใช้สูตร IOC ข้อสอบที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 ถึง 1.00  
 6) นำข้อสอบที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาพิมพ์เป็น
แบบทดสอบ แล้วนำไปทดลองใช้ และวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น ของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ โดยวิธีสูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 

(Kuder Richardson) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
เท่ากับ 0.87 
 7) นำแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเพ่ือ
เก็บข้อมูลต่อไป 
 4.1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD 
 1) ศึกษารายละเอียดและวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึง
พอใจตามวิธีการของลิเคิร์ท และในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 2) กำหนดโครงสร้างของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD    
 3) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD โดยให้เลือกตอบ 5 ระดับ คือเห็นด้วยมาก
ที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วย
น้อยที่สุด  
 4) นำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา และการใช้ภาษา วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
และปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
 5) นำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ที่ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) เพ่ือวิเคราะห์หาคุณภาพความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 6) นำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.2.1 ทดสอบก่อนเรียน นำแบบทดสอบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข) ไปทดสอบกับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการเดิมของนักเรียนก่อน
ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
 4.2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้เวลาท้ังหมด 12 ชั่วโมง 
 4.2.3 ทดสอบหลังเรียน นำแบบทดสอบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข) ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุด
เดียวกับใช้แบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการของ
นักเรียนหลังดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
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 4.2.4 ให้นักเรียนทุกคนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อ
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD แล้วนำมาวิเคราะห์
ผลการศึกษาและนำเสนอผลการศึกษาต่อไป 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตร KR-20 และ ค่า t-test แบบ Dependent 
  

5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
พบว่า มีประสิทธิภาพในระดับ 82.41/82.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80  
 5.2 ผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน (ทักษะ
การใช้ ตัวเลข) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่า คะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน มีคะแนนเรียนรวมก่อนเรียน เท่ากับ 236 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 7.37 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 1.07 และมีคะแนนรวมหลังเรียน เท่ ากับ 403 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 12.59 คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 1.16 
     5.3 ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อ
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
รวม 3 ด้าน เท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 อยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่ 1 บรรยากาศในห้องเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 อยู่ในระดับมาก 
ด้านที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.36 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 อยู่ในระดับมาก และ ด้านที่ 3 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดใน ข้อ 1.4 
มกีารส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ความสนุกและความสุขจากกิจกรรม 
ข้อ 2.1 มีความเหมาะสมกับเน้ือหา ข้อ 2.3 มีการส่งเสริมการแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อ 3.1 ทำให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในบทเรียนมากข้ึน ข้อ 3.2 ทำให้พัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข) และ ข้อ 3.5 ทำ
ให้ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น 
   

ตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการ

เคลื่อนที่ 
(n = 32) 

คะแนน คะแนนเต็ม  S.D. 
ร้อยละของ

คะแนน 
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
E1 40 36.92 1.74 82.41 82.41/82.86 
E2 30 24.86 1.69 82.86 

หมายเหตุ : E1 คือ คะแนนจากแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน, E2 คือ คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน 

 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข) โดยใช้วิธีการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน N  S.D. df t p 

ทดสอบก่อนเรียน 32 7.37 1.07 
31 27.92 0.000** 

ทดสอบหลังเรียน 32 12.59 1.16 

หมายเหตุ : **p < .05 
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท่ีมีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
(n = 32) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด้านที่ 1 บรรยากาศในห้องเรียน 
1.1 มีอิสระในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 4.16 0.36 มาก 
1.2 มีการจัดการชั้นเรียนทีเ่หมาะสมต่อการจัดกิจกรรม 4.13 0.48 มาก 
1.3 มีสื่อ-อุปกรณ์ และเทคโนโลยีน่าสนใจเหมาะสมกับวัยของนักเรียน และกิจกรรม 4.22 0.65 มาก 
1.4 มีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ความสนุกและความสุขจากกิจกรรม 4.56 0.50 มากที่สุด 
1.5 มีความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4.09 0.76 มาก 

รวม 4.23 0.55 มาก 

ด้านที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 มีความเหมาะสมกับเน้ือหา 4.53 0.50 มากทีสุ่ด 
2.2 มีการส่งเสริมการคิดและการตัดสินใจ 4.09 0.58 มาก 

2.3 มีการส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้  4.59 0.55 มากที่สุด 

2.4 มีการส่งเสริมให้ประสบผลสำเร็จในการเรียนรู ้ 4.16 0.36 มาก 

2.5 มีการส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา 4.44 0.70 มาก 

รวม 4.36 0.54 มาก 

ด้านที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 

3.1 ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนมากข้ึน 4.56 0.61 มากที่สุด 

3.2 ทำให้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข) 4.66 0.47 มากที่สุด 

3.3 ทำให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 4.44 0.66 มาก 

3.4 ทำให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4.13 0.43 มาก 

3.5 ทำให้ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น 4.72 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.52 มากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 4.36 0.54 มาก 

 
6. อภิปรายผล 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 82.41/82.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
คือ 80/80 เน่ืองจากการเรียนรู้โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม
เป็นกลุ่ม เล็กๆ ประมาณ 4-5 คน ปฏิบั ติกิจกรรมตามที่ ได้รับ
มอบหมาย มีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีการทดสอบ ซึ่งกิจกรรม
เหล่าน้ีสามารถพัฒนาผลทางการเรียนให้สูงข้ึนได้ ประกอบกับ 

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่ อ ง  แรงและการเคลื่ อนที่  ที่ ผู้ วิ จั ยส ร้าง ข้ึน ได้ ผ่ าน
กระบวนการและข้ันตอนในการทำอย่างเป็นระบบตามแนววิธีการ
จัดการเรียนรู้ มีการศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD หลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  และ การวัดและ
ประเมินผล แล้วนำมาเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
อีกทั้งได้ผ่านการประเมินตรวจสอบ ความถูกต้องและเหมาะสมจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อน
นำไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างเป็นข้ันตอนตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
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โดยการแบ่งกลุ่มจะจัดคละความสามารถ มีการแบ่งหน้าที่กัน
รับผิดชอบ และหมุนเวียนบทบาทที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มเพ่ือให้
งานของกลุ่มสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างชัดเจน เช่น รางวัล 
การได้รับการยกย่อง ซึ่ งจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนแล้วส่งผลให้กลุ่มประสบผลสำเร็จสูงข้ึน 
สอดคล้ องกับผลการศึกษ าของ ฐิ ติม า พรมนาไร่ . [7]. ได้
ทำการศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ผลการศึกษา พบว่า (E2) เท่ากับ 84.47 สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 
และนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพันธ์ 
เดชะคุปต์. [8]. ได้อธิบายไว้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการเรียนรู้
ที่นักเรียนต้องร่วมรับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน โดยที่กลุ่มจะ
ประสบผลสำเร็จได้ เมื่อสมาชิกทุกคนเรียนรู้ บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน น่ันคือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน (ทักษะการใช้
ตัวเลข) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน (ทักษะการใช้
ตัวเลข) เป็นทักษะทางสติปัญญาที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้มโนคติ 
หลักการในการแก้ปัญหา และช่วยในการลงข้อสรุปแบบอุปนัยมี
ความเที่ยงตรงถูกต้องเชื่อถือได้ Artzt. [9]. ; Buroody [10]. เป็น
กระบวนการพ้ืนฐานสำหรับการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ เนตรนภา เกียรติสมกิจ [11]. ได้ศึกษาเรื่องการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี และ
ความสามารถทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
STAD  และเรียนด้วยวิธีปกติ ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
เคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับเรียนด้วยวิธีปกติแตกต่างอย่างมี
นัยส ำคัญ ทางส ถิ ติที่ ร ะดับ  .05 3) ทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง
กลุ่มที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับกลุ่มที่เรียนด้วยวิธี
ปกติแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีคะแนนในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มขนาดเล็กมี
สมาชิก 4-6 คน ที่มีความสามารถแตกต่างกันอยู่ในแต่ละกลุ่ม 
ความสำเร็จของกลุ่มข้ึนอยู่กับสมาชิกทุกคน ดังน้ันทุกคนในกลุ่ม
จะต้องมีความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่จัดในชั้นเรียนมีความสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ทำให้นักเรียนได้ฝึกความเป็นประชาธิปไตยในการรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ทุกคนช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
รู้จักการใช้เหตุผล มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากข้ึน ส่งเสริม
ให้ นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่ม 
คำนึงถึงความสำเร็จของกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสุขในการอยู่
ร่วมกับเพ่ือนๆ เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ดีย่ิงข้ึน และมีความพึง
พอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD นอกจากน้ี
ยังส่งผลให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน 
(ทักษะการใช้ตัวเลข) สูงข้ึนตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ เดือนฉาย พลเย่ียม. [12].  ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง 
อาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค STAD อยู่ในระดับมาก 
 

7. ข้อสรุปและการนำไปใช ้
 7.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 1) การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ควรกำหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ให้ชัดเจน กำหนดปัญหาในข้ันจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เป็นปัญหาที่มีความเก่ียวข้องกับนักเรียน และการแบ่งกลุ่ม
นักเรียนควรมีวิธีการแบ่งกลุ่มที่หลากหลายโดยยึดการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนทุกคน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างทั่วถึง อีกทั้งวิธีการ
วัดและประเมินผลเป็นไปตามสภาพจริง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 2) ครูวิทยาศาสตร์หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ ควรศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD อ ย่างละเอียดก่อนนำไปใช้  อ ธิบายถึงทักษะ ข้ันตอน 
คุณสมบัติ ประโยชน์และความสำคัญของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ให้มีความเข้าใจตรงกัน ให้นักเรียนปฏิบัติ
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กิจกรรมให้ครบทุกข้ันตอน จัดเตรียมสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่มี
ความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ และควรแจ้งคะแนน
ความก้าวหน้าของนักเรียน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนร่วมมือกัน
เรียนรู้และทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม 
 7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข) และความแตกต่าง
ตามลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ คะแนนเฉลี่ยสะสม เจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ และความคงทนในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 2) ควรมีความหลากหลายของรูปแบบในการสร้างแบบทดสอบ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข) 
ให้มีทั้งรูปแบบปรนัย และรูปแบบอัตนัยที่มีทั้งการจับคู่คำตอบ การ
เติมคำตอบ และการแสดงวิธีหาคำตอบ หรือประเมินผลทักษะการ
ใช้ตัวเลขจากการสัมภาษณ์รายบุคคล-รายกลุ่ม และการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้  
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ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นผู้นำของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้ชุด 

กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำ และ (2) เปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นผู้นำระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับชุด 
กิจกรรมแนะแนวและของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการใหข้้อสนเทศ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร  จำนวน 2 ห้องเรียนที่จัดช้ันเรียนแบบคละความสามารถ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  จากนั้นจึงสุ่มอย่างง่าย 
อีกครั้งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 1 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้นำ จำนวน 
ทั้งหมด 49 ข้อ มีค่าความเทีย่งเทา่กับ 0.94  และ(2) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผูน้ำมีทั้งหมด 11 กิจกรรม สถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนกลุ่มทดลองมีคุณลักษณะความเป็นผู้นำเพิ่มขึ้นอย่างมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (2) นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำมีคุณลักษณะ 
ความเป็นผู้นำสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการให้ข้อสนเทศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คำสำคัญ  ชุดกิจกรรมแนะแนว  คุณลักษณะความเป็นผู้นำ  มัธยมศึกษา 

Abstract 
The objectives of this research were (1) to compare the levels of leadership characteristics of the experimental 

group students before and after using a guidance activities package to develop leadership characteristics; and (2) to 
compare the level of leadership characteristics of the experimental group students, who used the guidance activities 
package, with the counterpart level of the control group students who received guidance information. 

The research sample consisted of Mathayom Suksa 3 students in two heterogeneous classrooms of 
Nawaminthrachinuthit Satriwitthaya Phutthamonthon School in Bangkok Metropolis during the 2020 academic year, 
obtained by cluster random sampling.  After that, the two classrooms were randomly assigned into an experimental 
group and a control group.  The employed research instruments were (1) a scale to assess leadership characteristics 
containing 49 items, with reliability coefficient of 0.94; and (2) a guidance activities package to develop leadership 
characteristics containing 11 activities.  Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation, and t-
test. 
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 The research results showed that (1) after using the guidance activities package, the leadership characteristics 
level of the experimental group students increased significantly at the .01 level of statistical significance; and (2) the 
post-experiment leadership characteristics level of the experimental group students, who used the guidance activities 
package, was significantly higher than the post-experiment counterpart level of the control group students who receive 
guidance information at the .01 level of statistical significance. 
 
Keywords: Guidance activities package, Leadership characteristics, Mathayom Suksa 
 
 

1. บทนำ 
 ประเทศชาติจะรุ่งเรืองมั่นคงและสังคมจะร่มเย็นได้ก็ด้วย
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาคน ซึ่งการที่จะทำให้คนเป็นคนดีมี
ความสุขและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อสังคมได้นั้นก็คือ 
การศึกษา[1] การให้การศึกษาที่มีคุณภาพ จะช่วยพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ เช่นกัน คือเป็นทั้งคนเก่งและคนดีสมกับคำนิยามอย่างหนึ่ง
ที่ว่า การศึกษา คือ การเจริญงอกงาม (Education is growth) ซึ่ง
ครูจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคน กล่าวว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  คุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข โดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เป็นคนดี 
มีปัญญา และอยูใ่นสังคมได้อย่าง มีความสุข 
  เพ ราะฉะนั้ นการพัฒ นาประเทศไทยให้ เจริญ นั้ น 
จำเป็นต้องพัฒนาคนก่อนเป็นอันดับแรก โดยทำให้คนเรามีคุณภาพ
ด้วยการปลูกฝัง สร้างเสริมให้มีการศึกษา มีทักษะ มีความรู้ ตาม
นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้า
สู่โลกยุคศตวรรษที่ 21โดยมุ่งส่งเสริมนักเรียนมีคุณธรรม รักความ
เป็นไทยให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์  มีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมโลกได้อย่างสันติ [2] สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็น กำลังสำคัญ
ของชาติให้ เป็นมนุษย์ที่มี ความสมดุลทั้ งด้านร่างกาย ความรู้  
คุณธรรม มีจิตสำนึกใน ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก 
ยึ ด มั่ น ใน ก ารป ก ค รอ งต าม ระบ อบ ป ระ ชาธิ ป ไต ย  อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง
เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

การเป็นผู้นำนั้นอาจจะเกิดจากการแต่งตั้ง หรือเป็นโดย
ธรรมชาติที่มีความคิดกล้าทำ กล้าแสดงออก  กล้าตัดสินใจ ในการ
ทำงาน ที่จะพากลุ่มนั้นประสบความสำเร็จได้เท่าที่ควร ส่วนผู้

ตามนั้นย่อมเกิดมาจากผู้นำที่ดีเหมือนกัน เพราะผู้นำนั้นถือเป็น
ปัจจัยหลักที่จะส่งผลให้ผู้ตามปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ ก็จะทำให้ การทำงานหรือการทำกิจกรรมมี
ประสิทธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น โดยเฉพาะการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่ควรปลูกฝังให้นักเรียนตั้งแต่เด็กๆ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่
เสริมสร้างกำลังคน เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะบทบาทเล็ก
หรือใหญ่ ที่ ต้ อ งอาศั ยผู้ นำในการขับ เคลื่ อน  โดยผู้ นำควรมี
คุณลักษณะบางประการที่ผู้อื่น มองแล้วเกิดการยอมรับ มีทักษะของ
ผู้นำ ทักษะการพูด การวางแผน การแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่างๆ  
การสร้างความสัมพันธ์ การสร้างทีมงาน ความฉลาดทางอารมณ์ 
โรงเรียนสามารถสร้างทักษะเหล่านี้ได้ เป็นทักษะพื้นฐานในการ
ดำเนินชีวิตโดยสอนผ่านสถานการณ์จริง ฝึกนิสัยการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีฐานความคิดที่ดีรอบคอบ และมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ต่าง ๆ ส่งเสริมใหน้ักเรียนแสวงหาความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆทั้งในและ
นอกห้องเรียน เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ ในเรื่องต่างๆที่ เป็นฐาน
ความคิดและความเข้าใจ [3]  

จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร
พบว่านักเรียนยังขาดลักษณะความเป็นผู้นำจากการสังเกตในช่ัวโมง
การเรียนการสอนของครูผู้สอนพบว่านักเรียนไม่มีคุณลักษณะความ
เป็นผู้นำจากการร่วมทำกิจกรรมต่างๆในขณะสอน หรือการเป็นผู้นำ
ในที่สาธารณชุมชน เช่น  ไม่กล้าออกมาเป็นตัวแทนของห้องในการ
ทำกิจกรรมต่างๆเมื่อครูผู้สอนขอตัวแทนห้อง นักเรียนจะไม่มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง ไม่มีปฏิสัมพันธ์ หรือมนษุยสัมพันธ์ท่ีดีเพื่อก่อให้เกิด
ลักษณะความเป็นผู้นำรวมทั้งไม่มีความรับผิดชอบ ซึ่งองค์ประกอบ
พื้นฐานในคุณลักษณะความเป็นผู้นำ ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาที่
จะส่งผลกระทบในอนาคตของนักเรียนได้เนื่องจากในวัยของนักเรียน
เป็นวัยของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่จะต้องมี
การปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้กับนักเรีย เพราะเหตุนี้ผู้วิจัยเห็นว่าในวัย
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต สร้างพัฒนาการ 
ทักษะที่ดี ให้ กับนักเรียนจะได้ เรียนรู้  ปลูกฝังในการส่ งเสริม
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คุณลักษณะความเป็นผู้นำ และจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการ
ดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก 

กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเสริมและพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
กิจกรรมแนะแนวเป็นนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนา ความสามารถของตนเองให้ครบทุกด้ าน ทั้ งร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตามที ่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวไว้
ว่า กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหนึ่ง เป็น
กระบวนการที่ ช่ วย ให้ นั ก เรียน รู้ จั กและ เข้ าใจตน เอ ง รู้ จั ก
สภาพแวดล้อม สามารถเลือกตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  ซึ่งสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 ที่ต้องการให้ผู้ เรียนคือ คนไทย เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตและสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  ซึ่งการดำเนินกิจกรรมแนะแนวนี้เป็นการ
แก้ปัญหาทักษะชีวิตต่างๆ เช่น ปรับตัวในสังคม ความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง และลักษณะความ
เป็นผู้นำ เป็นต้น ดังงานวิจัยของพัชตรา  พรมชาติ [4] ได้ศึกษาผล
การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระแม่มารี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้ใช้ชุดกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อพัฒนาพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงานสูงกว่าก่อนการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับผลการวิจัยของมนัส  
แก้วแดง [5] ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการปรับตัว
ทางสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทับวัง 
จังหวัดชุมพร พบว่านักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมการแนะเเนวมีการ
ปรับตัวทางสังคมดีขึ้นกว่านักเรียนที่ใช้กิจกรรมแนะแนวแบบปกติ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญและ
ต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็น
ผู้นำเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ชุดกิจกรรมเนะแนวมาพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นผู้นำของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนมี
พัฒนาการของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณลักษณะความเป็นผู้
นำไปในทางที่ดีขึ้นให้อันจะส่งให้นักเรียนก้าวสู่ความสำเร็จและ
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นผู้นำของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว 

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นผู้นำระหว่างนักเรียน
กลุ่มทดลองที่ได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวและนักเรียนกลุ่มควบคุมที่
ได้รับการให้ข้อสนเทศ 
 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนกลุ่มทดลองมีคุณลักษณะความเป็นผู้นำเพิ่มขึ้น
ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว 

2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวมีคุณลักษณะ
ความเป็นผู้นำสูงกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการให้ข้อสนเทศ 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร 
ทัง้หมด 14 ห้อง จำนวน 505 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 
2563 โร งเรี ย น น วมิ น ท รา ชินู ทิ ศ  สต รี วิ ท ย า  พุ ท ธม ณ ฑ ล 
กรุงเทพมหานคร  จำนวน 2 ห้องเรียน  ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
เป็นห้องที่มีการจัดช้ันเรียนแบบคละความสามารถ จากนั้นจึงสุ่ม
อย่างง่ายอีกครัง้เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 1 ห้อง 
 4.2 ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ( Quasi Experimental 
Research ) ที่มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วัดก่อนและหลังการ
ท ด ล อ ง  (  Randomized Control Group Pretest-Posttest 
Design) โดยกำหนดเนื้อหาการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นผู้นำของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
  4.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นผู้นำ 
 4.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณลักษณะความเป็นผู้นำของ
นักเรียนไว้  3 ด้าน คือ 
  4.3.2.1 ด้านความรับผิดชอบ 
  4.3.2.2 ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
  4.3.2.3 ด้านความเช่ือมั่นในตนเอง 
 4.4. ระยะเวลาในการวิจัย 
  ทำการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  
 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย 
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 5.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
 1.1 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็น
ผู้นำ ทั้งหมด 11 กิจกรรม กิจกรรมละ 50 นาที โดยแต่ละกิจกรรม
ยึดตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์   4 
ขั้นตอน [6] คือขั้นที่ 1 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Experiencing)  
ขั้นที่ 2 สะท้อนกลับการรับรู้ (Reflecting) ขั้นที่ 3 สรุปสาระสู่ชีวิต 
(Generalizing) และขั้นที่ 4 คิดและนำไปปฏิบัติ (Applying)  
 2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 แบบวัดเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำ จำนวน
ทั้งหมด 49 ข้อ เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมีค่าอำนาจ
จำแนกระหว่าง 0.27 – 0.76 และค่าความเที่ยง (Reliability)               
โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงทั้งฉบับท่ากับ 0.94 
 5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ทำหนังสือขออนุญาตดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ
โรงเรียนนวมินทราชินทิูศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร 
 2. นำแบบวัดเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำให้นักเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ท่ีได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เป็นห้องที่
มีการจัดช้ันเรียนแบบคละความสามารถ จากนั้นจึงสุ่มอย่างง่ายอีก
ครั้งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 1 ห้อง  ทำแล้วบันทึก
ผลเป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) 
 3. ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ                  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร กับกลุ่มทดลองและการให้
ข้อสนเทศกับกลุ่มควบคุม 
 4. นำแบบวัดเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำให้นักเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวกับกลุ่ม
ทดลองและหลังการให้ข้อสนเทศกับกลุ่มควบคุม ทำแล้วบันทึกผล
เป็นคะแนนหลังการทดลอง (Protest) 
 5. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน               
การวิจัย 
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

5.3.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คณุภาพเครื่องมือ 
1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ คา่เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.3.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือการวิจยั 
1) การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC   
2) การหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (Discrimination) ด้วย

วิธีการ หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้ง
ฉบับ (Corrected Item Total Correlation) 

3) การหาค่าความเที่ยง โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Corfficient) 

5.3.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมตุิฐาน 
1) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการ 

ทดลองโดยใช้ค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent) 
2) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนระหวา่งกลุม่ 

ทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยใช้ค่าที่แบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test 
Independent) 

 

6. ผลการวิจัย 
1. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นผู้นำของนักเรียน

กลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว  
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็น

ผู้นำของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะ
แนว (n=20) 

 

คุณลักษณะความ
เป็นผู้นำ 

ก่อนทดลอง 
(n=20) 

หลังทดลอง 
(n=20) t Sig. 

M SD M SD 
ด้านความรับผิดชอบ 3.23 0.33 4.11 0.34 11.77** .000 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ 3.38 0.31 3.98 0.69 3.44** .003 

ด้านความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

3.21 0.26 4.06 0.33 9.13** 
.000 

รวม 3.27 0.16 4.05 0.29 10.82** .000 

**p< .01 
จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนการทดลองคุณลักษณะความ

เป็นผู้นำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 เมื่อพิจารณารายด้าน ประกอบไป

ด้วย ด้านความรับผิดชอบ , ด้านมนุษยสัมพันธ์ , ด้านความเช่ือมั่น

ในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.23 , 3.38 , 3.21 ตามลำดับ และ มีส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 เมื่อพิจารณารายด้าน ประกอบไป

ด้วย ด้านความรับผิดชอบ , ด้านมนุษยสัมพันธ์ , ด้านความเช่ือมั่น

ในตนเอง มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 , 0.31 , 0.26 

ตามลำดับ อีกทั้งพบว่า หลังการทดลองคุณลักษณะความเป็นผู้นำ                        

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณารายด้าน ประกอบไปด้วย             

ด้านความรับผิดชอบ , ด้านมนุษยสัมพันธ์ , ด้านความเช่ือมั่นใน

ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.11 , 3.98 , 4.06 ตามลำดับ และ มีส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 เมื่อพิจารณารายด้าน ประกอบไป

ด้วย ด้านความรับผิดชอบ , ด้านมนุษยสัมพันธ์ , ด้านความเช่ือมั่น

ในตนเอง มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 , 0.69 , 0.33 

ตามลำดับ  

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

105
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



จึงสรุปได้ว่าภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว นักเรียน
ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิ ศ  สตรีวิทยา                    
พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำใน
ภาพรวมและรายด้านสูงขึน้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นผู้นำของนักเรียน
กลุ่มทดลองหลังที่ได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมหลังที่ได้รับการให้ข้อสนเทศ 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็น
ผู้นำของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังที่ได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวและ
นักเรียนกลุ่มควบคุมหลังที่ได้รับการให้ข้อสนเทศ 

ใ 

คุณลักษณะความ
เป็นผู้นำ 

ก่อนทดลอง 
(n=20) 

หลังทดลอง 
(n=20) t Sig. 

M SD M SD 
ด้านความรับผิดชอบ 4.11 0.34 3.30 0.31 7.90** .000 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ 3.98  0.69 3.53 0.27 2.75** .011 
ด้านความเชื่อม่ันใน
ตนเอง 

4.06 0.33 3.47 0.34 5.57** .000 

รวม 4.05 0.29 3.43 0.27 7.05** .000 

**p< .01 
จากตารางที่ 2 พบว่า ภายหลังการทดลองคุณลักษณะ

ความเป็นผู้นำของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณา
รายด้าน ประกอบไปด้วย ด้านความรับผิดชอบ , ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
, ด้ านความเช่ือมั่น ในตนเอง มีค่าเฉลี่ย  4.11 , 3.98 , 4.06 
ตามลำดับ และ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 เมื่อพิจารณา
รายด้าน ประกอบไปด้วย ด้านความรับผิดชอบ , ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
, ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 , 
0.69 , 0.33 ตามลำดับ และคุณลักษณะความเป็นผู้นำของกลุ่ม
ควบคุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 เมื่อพิจารณารายด้าน ประกอบไป
ด้วย ด้านความรับผิดชอบ , ด้านมนุษยสัมพันธ์ , ด้านความเช่ือมั่น
ในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.30 , 3.53 , 3.47 ตามลำดับ และ มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 เมื่อพิจารณารายด้าน ประกอบไป
ด้วย ด้านความรับผิดชอบ , ด้านมนุษยสัมพันธ์ , ด้านความเช่ือมั่น
ในตนเอง มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 , 0.27 , 0.34 
ตามลำดับ  

 ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองที่ ได้รับชุด
กิจกรรมแนะแนวมีคุณลักษณะความเป็นผู้นำในภาพรวมและราย
ด้านสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการรให้ข้อสนเทศอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
 

7. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 

 1. นักเรียนกลุ่มทดลองมีคุณลักษณะความเป็นผู้นำเพิ่มขึ้น หลัง
การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวมีคะแนน
คุณลักษณะความเป็นผู้นำสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการให้
ข้อสนเทศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

8. อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องผลของการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธ
มณฑล กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยที่ได้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ซึ่งอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคุณลกัษณะความ
เป็นผู้นำเพิ่มขึ้น หลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ เนื่องจาก                             
ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ
ความเป็นผู้นำ ทั้งด้านความรับผิดชอบ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้าน
ความเช่ือมั่นในตนเอง  เช่น กิจกรรมคิดอย่างมีเหตุผล ที่เป็นการ
สร้างความเช่ือมั่นในตนเอง โดยการสร้างสถานการณ์ตัวอย่างมาให้
นักเรียนกล้าตัดสินใจด้วยความแน่ใจ มีความมั่นใจ ไม่มีการลังเลใจ
ในสถานกาณ์นั้นๆ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า ชุดกิจกรรมแนะแนวที่
สร้างขึ้นมีคุณภาพ  ตรงตามวัตถุประสงค์ มีขั้นตอน มีหลักการใน
การสร้างเครื่องมือ การสร้างชุดกิจกรรมที่มุ่งประสบการณ์ตรงกับ
นักเรียนด้วยเทคนิค วิธิการที่หลากหลายเช่น การอภิปราย กรณี
ตัวอย่าง สถานการณ์ตัวอย่าง การเล่มเกมส์และการลงมือปฏิบัติจริง   
มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ มีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรม รวมไปถึงมีการออกแบบการวัดและประเมินผลในการทำ
กิจกรรมทุกครั้งที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
จากผลเช่นนี้กล่าวได้ว่า การพัฒนาลักษณะความเป็นผู้ นำของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พัฒนาได้โดยชุดกิจกรรมแนะแนว ซึ่ง
สอดคล้องผลการวิจัยของพัชตรา  พรมชาติ [7] ได้ศึกษาผลการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงานของ
นักเรียน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนพระแม่ มารี  จั งหวัด
กรุงเทพมหานคร พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้ใช้ชุดกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อพัฒนาพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงานสูงกว่าก่อนการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการวิจัยของจักรดุล  มนตรีกุล 
ณ อยุธยา [8] ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา
มนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พบว่าภายหลัง
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การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนามนุษสัมพันธ์กับเพื่อนในช้ัน
เรียน นักเรียนกลุ่มทดลองมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนในช้ันเรียนสูงกว่า
ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  
 ผลการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมแนะแนวซึ่งเป็นเครื่องมือ
ทางการแนะแนวที่ประกอบด้วยแนวคิด วัตถุประสงค์ สื่อ/อุปกรณ์ 
กระบวนการจัดกิจกรรม และการวัดประเมินผล เป็นกิจกรรมแนะ
แนวที่หลากหลาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา โดยครอบคลุมตามขอบข่ายของงานแนะแนวที่ประกอบไป
ด้วย ด้านส่วนตัวสังคม ด้านการศึกษา และด้านอาชีพที่จะเป็นการ
เสริมสร้างพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับนักเรียนก็จะ
สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงแสดงให้เห็นว่า การ
พัฒนาลักษณะความเป็นผู้นำของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
การสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนาลักษณะความเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดี 

 2. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับชุด
กิจกรรมแนะแนวมีคะแนนคุณลักษณะความเป็นผู้นำสูงกว่านักเรียน
กลุ่มควบคุมที่ได้รับการให้ข้อสนเทศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่  2 ที่ตั้งไว้ว่า ภายหลังการ
ทดลองนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นผู้นำมีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่ ได้รับการให้ข้อสนเทศ 
เนื่องจากการให้ข้อสนเทศ ผู้วิจัยไม่ได้เน้นกระบวนการดำเนิน
กิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมประสบการณ์ตรง กิจกรรมกลุ่ม หรือ
บทบาทสมมุติที่จะพัฒนานักเรียนให้มีลักษณะความเป็นผู้นำ แต่จะ
เน้นไปการอภิปราย บรรยาย การทำใบงานที่ให้ข้อสนเทศแก่
นักเรียนแล้วให้กลุ่มควบคุมศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่มี
กิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน ส่วนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นได้ผ่านกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นระบบ มีการทดลอง
ใช้ พัฒนาปรับปรุง แก้ไขชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็นผู้นำตามที่ผู้เช่ียวชาญให้คำแนะนำจนเกิดชุดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำ จำนวน  11 กิจกรรม ที่มี
แ น วคิ ด ต าม  [9 ] ว่ า ขั้ น ที่  1 แ ล ก เป ลี่ ย น ป ร ะ ส บ ก า รณ์  
(Experiencing) ขั้นที่ 2 สะท้อนกลับการรับรู้ (Reflecting) ขั้นที่ 3 
สรุปสาระสู่ ชี วิต  (Generalizing) ขั้ นที่  4 คิดแนะนํ าไปฏิ บั ติ  
(Applying) ที่มุ่ งพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำ ครอบคลุม
องค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ  คือด้านความรับผิดชอบ ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ และด้านความเช่ือมั่นในตนเอง ที่มุ่งให้ประสบการณ์
ตรงกับนักเรียน ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ จนสามารถพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นผู้นำของนักเรียนได้ และได้นำเทคนิคที่ใช้ใน
กิจกรรมแนะแนวมาใช้กับกลุ่มทดลอง เช่น การอภิปราย กรณี

ตัวอย่าง สถานการณ์ตัวอย่าง การเล่มเกมส์และการลงมือปฏิบัติจริง 
เพราะจากการสังเกตในการดำเนินกิจกรรม นักเรียนมีความตั้งใจใน
การทำกิจกรรม ร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าจะเป็นงานกลุ่ม 
หรืองานเดี่ยวก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่สามารถประเมินผลในแต่
ละกิจกรรมได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
เช่น ผลการวิจัยของกาญจนา ไทยลำภู[10] ได้ศึกษาผลการใช้ชุด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่า
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์มีแรงจูงใจมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม สอดคล้องผลการวิจัยของมะลิสา  
สุธารัตน์[11] ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎี
เกสตัลท์เพื่อพัฒนาการมองโลกในแง่ดีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าหลังการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีเกสตัลท์เพ่ือพัฒนาการมองโลกในแง่
ดีนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนการมองโลกในแง่ดีสูงกว่าก่อนการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05และ
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีเกสตัลท์เพ่ือ
พัฒนาการมองโลกในแง่ดีมีคะแนนการมองโลกในแง่ดีสุงกว่าของ
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กลุ่มทดลองที่ได้ใช้ชุดกิจกรรมแนะ
แนวมีคะแนนคุณลักษณะความเป็นผู้นำสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
ที่ได้รับการให้ข้อสนเทศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึง
สามารถกล่าวได้ว่าการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาลักษณะความ
เป็นผู้นำ ใช้ได้ดีและเกิดผลประโยชน์ต่อนักเรียนจริง 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

9.1.1 ผู้ที่นำชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็นผู้นำไปใช้ ควรศึกษาคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมวัตถุประสงค์ในการ
จัดกิจกรรมนั้นๆ ความเข้าใจขององค์ประกอบย่อยของคณุลักษณะ
ความเป็นผู้นำก่อนเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นและดำเนินกิจกรรมได้
อย่างถูกต้อง 

9.1.2 ในการดำเนินชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นผู้นำ ควรตกลงกฎ กติกา วัตถุประสงค์ในการ
จัดกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้นักเรียนให้ความร่วมมือ
ได้เป็นอยา่งด ี
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9.1.3 ในการดำเนินกิจกรรม ครูควรเน้นให้นักเรยีนไดเ้กิดการ
ลงมือปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์เพื่อเกิดการเรียนรูไ้ดด้้วยตนเองโดยครู
คอยกระตุ้นนักเรียนในแตล่ะกจิกรรมให้ครอบคลมุ 

9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
9.2.1 ควรศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา

คุณลักษณะความเป็นผู้นำในช่วงวัยอื่นๆเพราะการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นผู้นำ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่นักเรียน
ควรไดร้ับการพัฒนาทุกช้ันปี 

9.2.2 ควรศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นผู้นำสำหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ
อื่นๆ เช่น นักเรียนท่ีมีปัญหาพฤตกิรรมไม่กล้าแสดงออก  เป็นต้น 

9.2.3 จากผลการวิจยัพบว่าการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำมอีงค์ประกอบ 3 องค์ประกอบท่ี
ผู้วิจัยศึกษาที่สามารถพัฒนานักเรยีนให้มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ
สูงขึ้นจึงสามารถศึกษาองค์ประกอบอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาคุณลกัษณะ
ความเป็นผู้นำเช่น การกลา้แสดงออก  ความคิดสรา้งสรรค์ เป็นต้น 
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

The Development of Mathematics Learning Achievement by using 

Computer-Assisted Instruction on decimals and addition, subtraction of 

decimals of Grade 5 students 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ทศนิยมและการบวก การลบ

ทศนิยม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทศนิยมและการบวก การลบทศนิยม กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื ่องทศนิยมและการบวก การลบทศนิยม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 5 กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 21 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ทศนิยมและการบวก การลบทศนิยม กลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใ ชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละความกาวหนา และประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย

ใชเกณฑ E1/E2 

ผลการศึกษาพบวา 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทศนิยมและการบวก การลบทศนิยม กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 80.38/80.48  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและการบวก การลบทศนิยม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยนักเรียนมีความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคิดเปนรอยละ 23.8 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนด 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทศนิยมและการ

บวก การลบทศนิยม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 

มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 ซึ่งมีรายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด (4.67) คือกิจกรรมการเรียนสงเสริมใหฉันฝกคิด

วิเคราะห และฉันไดเรียนรูหรือลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยความสนใจ รองลงมา (4.57) คือ ฉันเรียนรูอยางมีความสุข และนอยที่สุด 

(4.20) คือ การเรียนดวยชุดกิจกรรมฉันสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความพึงพอใจ, บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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Abstract 

The purposes of this study were 1) to develop the computer-assisted instruction on decimals and 

addition, subtraction of decimals of Grade 5 students to meet the criterion of 80/80, 2) to compare the pre-test 

and the post-test of learning achievement by using the computer-assisted instruction on decimals and addition, 

subtraction of decimals of Grade 5 students, and 3) to study the students' satisfaction with learning by using 

computer-assisted instruction in mathematics on decimals and addition, subtraction of decimals of Grade 5 

students. The subjects were used in this research Grade 5 students in the first semester of the academic year 2021, 

Mutthayompadungwitthaya School under the Office of the Private Education Commission. 21 students were 

obtained by Purposive selection. The instruments used in this research consisted of 1) the computer-assisted 

instruction in mathematics on decimals and addition, subtraction of decimals, 2) the learning achievement test, 

and 3) the student satisfaction questionnaire. The statistics used for analyzing the data were mean, standard 

deviation, percentage progress, and the efficiency of Computer-assisted instruction in accordance with the E1/E2 

criteria. 

The results indicated that 

1. The computer-assisted instruction on decimals and addition, subtraction of decimals in mathematics of 

Grade 5 students developed by the researcher was to meet the criterion of 80.38/80.48. 

2. Learning achievement on decimals and addition, subtraction of decimals in mathematics of Grade 5 

students by using computer-assisted instruction after being taught was higher than before. The students' progress 

in learning achievement was 23.8 percent, which was higher than the specified criteria. 

3. Grade 5 students' satisfaction with the learning by using computer-assisted instruction on decimals and 

addition, subtraction of decimals in mathematics was at a high level. The mean was 4.44 out of a full score of 5, 

with a standard deviation of 0.53, which was the item that the students were most satisfied with (4.67) is I learned 

or carried out activities with interest, followed by (4.57) that I learn happily. And the least (4.20) is learning with a 

set of activities that I can apply in my daily life. 

Keywords: Learning Achievement, Satisfaction, Computer-assisted instruction 

 

1. บทนำ 

 คณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญยิ่งตอความสำเร็จในการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตรชวยใหมนุษยมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถ

วิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางรอบคอบและถี่ถวน ชวยให

คาดการณ วางแผน ตัดสินใจแกปญหา ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

และสามารถนำไปใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

คณิตศาสตรยังเปนเคร ื ่องม ือในการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และศาสตรอื่น ๆ อันเปนรากฐานในการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของชาติใหมีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให

ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตรจึงจำเปนตองมีการ

พัฒนาอยางตอเนื ่อง เพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม และความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่

เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน [1] 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงการสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะที่จำเปน

สำหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนสำคัญ นั่นคือ การเตรียม

นักเรียนใหมีทักษะดานการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

การแกปญหา การคิดสรางสรรค การใชเทคโนโลยี การสื่อสารและ

การรวมมือ ซึ ่งจะสงผลใหนักเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดลอม สามารถ

แขงขันและอยูรวมกับประชาคมโลกได ทั้งนี ้ การจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรที่ประสบความสำเร็จนั้น จะตองเตรียมนักเรียนใหมี

ความพรอมที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ พรอมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบ
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การศึกษา หรือสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษา

ควรจัดการเรียนรูใหเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน [1] 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปร ับปร ุงพุทธศักราช 2560)  กล ุ มสาระการการเร ียนรู

คณิตศาสตร ไดเล็งเห็นความสำคัญจึงไดกำหนดใหมาตรฐานตัวชี้วัด 

ค 1.1 ป.5/1 และตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/8 เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู

เกี่ยวกับทศนิยมรวมถึงการแสดงวิธีการบวกการลบทศนิยมไดอยาง

ถูกตอง แมวาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตรไดใหความสำคัญกับนักเรียนโดยการกำหนดให

นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทศนิยมและการบวกการลบทศนิยมดังที่

กลาวมาขางตน แตยังพบวานักเรียนสวนใหญยังมีระดับคะแนนและ

ผลการประเมินที่คอนขางต่ำโดยเฉพาะในดานของการเรียนเรื ่อง

ทศนิยม  

 จากการเขาสำรวจสภาพปญหาในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตรของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 21 คน 

พบวานักเรียนมีปญหาในการเรียนเรื่อง ทศนิยม เนื่องจากผูวิจัยได

ทำการศึกษาจากผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนจากปการศึกษา 2563 

พบวา การเรียนรูของนักเรียนสวนใหญไมผานเกณฑมาตรฐานตามที่

กำหนด เนื่องจากนักเรียนขาดความสนใจที่จะเรียนในเนื้อหาเรื่อง

ทศนิยม จึงทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ ประกอบกับสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหการ

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนไมสามารถดำเนินการได 

จึงจำเปนตองนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

ดังที ่กลาวมาขางตน ชัยวัฒน สุทธิรัตน [2] ไดกลาวถึงการจัด

กระบวนการเรียนการสอนไววา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

พึงประสงคควรเปนกระบวนการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปน

สำคัญ สามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่โดยเปนกระบวนการ

เรียนรูที่มีความสุข จากการสัมภาษณครูประจำวิชาวิชาคณิตศาสตร

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เกี่ยวกับการสอนเนื้อหาเรื ่อง 

ทศนิยม สามารถสรุปไดวา ปญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

คือ นักเรียนขาดความสนใจในการดวยวิธีการสอนรูปแบบเดิม ที่มัก

ใชการบรรยายเพียงอยางเดียว ดังนั ้นผูวิจัยเห็นวา ครูควรมีการ

จัดการเรียนการสอนที่แปลกใหม ชวยกระตุนนักเรียนไมใหนักเรียน

เกิดความเบื่อหนายในการเรียนรูและสนุกสนานเพลิดเพลินกับการ

เรียน และดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 จึงจำเปนตองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนโดย

นำเทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู  

 ผูวิจัยจึงสนใจที่จะแกไขปญหาดังกลาวและพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน จากการศึกษาคนควาขอคนพบจาก

งานวิจัย พบวา แนวทางหรือนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมที่สามารถ

นำมาพัฒนาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกับนักเรียนใน

เรื ่องทศนิยมและการบวกการลบทศนิยมที่นาสนใจ สามารถเรา

ความสนใจของนักเรียนไดดี และนักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาได

ทุกชวงเวลาตามความถนัดและสนใจ นอกจากน้ีมีความสอดคลองกับ

การจัดการเรียนรูในสถานการณปจจุบัน นั่นคือการจัดการเรียนรูโดย

ใชคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ ่งเปนวิธีจัดการเรียนการสอนที ่เนน

นักเรียนเปนสำคัญและใหนักเรียนลงมือปฏิบัติเรียนรูจากการคนควา

และไดรับประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง ชวยใหนักเรียนมี

ปฏิสัมพันธกับบทเรียนโดยตรง สาเหตุที่ผูวิจัยสนใจนำนวัตกรรมการ

จัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนเรื่อง ทศนิยมและการบวกการลบทศนิยม 

ใหกับนักเรียนเนื่องจากนักเรียนสวนใหญในปจจุบันชอบการเรียน

แบบแปลกใหมและไมจำเจ ทำใหการเรียนแบบธรรมดานักเรียนเกิด

ความเบื่อหนาย ซึ่งสอดคลองกับ สมเกียรติ โพธิ ์ทิพย [3] กลาว 

นอกจากคอมพิวเตอรชวยสอนจะมีลักษณะที่สามารถกระตุนความ

สนใจนักเรียนใหติดตามบทเรียนอยางตอเนื่อง ยังชวยใหนักเรียนเกิด

การเรียนรูไดหลายกรณี เชน กรณีที่เรียนยังไมเขาใจบทเรียนในช้ัน

เรียน นักเรียนจะมีโอกาสไดทบทวนความรูและทดสอบความเขาใจ

จากการทำกิจกรรมหรือแบบฝกหัดดวยตนเอง หรือในกรณีที่

นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรูเพิ่มเติมเปนพิเศษนอกเหนือจากการ

เรียนในชั้นเรียน นักเรียนสามารถเรียนรูเพิ่มเติมไดจากคอมพวิเตอร

ชวยสอน เปนการขยายขอบขายการเรียนรูของตนเองใหกวางยิ่งขึ้น 

คอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนทางเลือกสำหรับผูใฝเรียนใหไดรับ

โอกาสที่จะพัฒนาความรูและทักษะของตนเองไดเปนอยางดี ดังนั้น

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน จึงเปน

นวัตกรรมที่นาสนใจ เนื ่องจากทศนิยมและการบวกลบทศนิยมที่

ผูวิจัยตองการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีเนื้อหาคอนขางมาก ตอง

อาศัยหลักความรู ความจำ และความเขาใจ ดวยเหตุนี้นวัตกรรมการ

จัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน จึงเปนนวัตกรรมที่ชวย

กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหามากขึ้นผานบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน โดยนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองแบบซ้ำ 

ๆ และสามารถวัดและประเมินผลใหกับนักเรียนไดแบบอัตโนมัติ 

และนักเรียนยังไดเรียนรูผานบทเรียนที่มีสีสัน มีภาพเคลื่อนไหว 

เสียงเราใจตางๆที่ทำใหนักเรียนตื่นเตนไมเบื่อหนายในการเรียนรู 

และบทเรียนยังอยูในรูปของเกมที่สอดแทรกในเนื้อหา สามารถทำให

นักเรียนจดจำไดขึ้น  
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 จากการสำรวจปญหาเรื่อง ทศนิยมและการบวก การลบทศนิยม 

เปนปญหาที่สงผลกระทบตอการเรียนของนักเรียนอยางมาก ยัง

สงผลใหนักเรียนไมสามารถเขาใจในเนื้อหาที่เกี่ยวของกัน ทำให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ำกวาเกณฑ ผูวิจัยเห็นวา

นวัตกรรมที่ผูวิจัยไดศึกษาคือ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใช

คอมพิวเตอรชวยสอน มีความเหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาทักษะและ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั ้นประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปการศึกษา 

2564 จำนวน 21 คนมาใชในการสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนเกิด

ทักษะความรูความเขาใจเกี ่ยวกับทศนิยมและการบวกการลบ

ทศนิยม รวมถึงการชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทศนิยมและการ

บวก การลบทศนิยมกลุ มสาระการเร ียนร ู คณิตศาสตร  ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนและหลัง

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทศนิยมและการบวก 

การลบทศนิยม  

 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มี

ตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องทศนิยมและ

การบวก การลบทศนิยม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

 

3. สมมติฐานของการศึกษา 

 1.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องทศนิยม และการบวก การ

ลบทศนิยม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

 2.นักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 5 ที ่เร ียนโดยใชบทเร ียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องทศนิยม และการบวก การลบทศนิยม มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

โดยมีคะแนนความกาวหนาไมต่ำกวารอยละ 20 

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย

ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องทศนิยม และการบวก การลบ

ทศนิยม มีความพึงพอใจในการเรียนไมต่ำกวาระดับมาก 

 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

 งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยกึ่งทดลอง โดยใชรูปแบบ one 

group pretest-posttest design ซึ่งกลุมเปาหมายของการศึกษา

ครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2564 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 21 คน

ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเนื้อหา

ที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ใชหนวยการเรียนรูเรื่อง ทศนิยมและ

การบวกการลบทศนิยม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 (ฉบับ

ปรับปรุงพุทธศักราช 2560) [1] 

 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

6. วิธีดำเนินการวิจัย 

 1. การกำหนดกลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 21 

คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้แบงเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 

 2.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน เรื ่อง ทศนิยมและการบวก การลบทศนิยม กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร ชั ้นประถมศึกษาปที่ 5 และแผนการจัดการ

เรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นำไปใหผูเชี ่ยวชาญ

ตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา จำนวน 3 ทาน และนำไปทดลองใช 

ปรับปรุงความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จนผาน

เกณฑการหาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

 2.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

 2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทศนิยมและ

การบวก การลบทศนิยม 1 ฉบับ มีความยากอยูระหวาง 0.35-0.70 
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มีคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง 0.40-0.60 และมีความเช่ือมั่นท้ังฉบับ

เทากับ 0.71 

  2.2.2 แบบสอบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จำนวน 1 ฉบับ โดย

แบงเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 

scale) โดยคาระดับแบงออกเปน   

   ระดับ 1 หมายถึง ระดับนอยที่สุด  

   ระดับ 2 หมายถึง ระดับนอย   

   ระดับ 3 หมายถึง ระดับปานกลาง   

   ระดับ 4 หมายถึง ระดับมาก  

   ระดับ 5 หมายถึง ระดับมากที่สุด 

  3. การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีการวัดผล

กอนการทดลอง และหลังการทดลอง  

 4. หลังการทดลองเสร็จสิ้น ไดดำเนินการสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน 

 5. ผูวิจัยดำเนินการนำขอมูลที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะหหา

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการศึกษาที่กำหนดไว 

 5.1 การวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร  

ชวยสอน เรื ่อง ทศนิยมและการบวก การลบทศนิยม กลุมสาระ 

การเรียนรูคณิตศาสตร หาประสิทธิภาพโดยใชเกณฑ E1/E2  

 5.2 การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนและหลัง

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทศนิยมและการบวก 

การลบทศนิยม เปรียบเทียบโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และรอยละความกาวหนา 

 5.3 การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

5 ที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องทศนิยม

และการบวก การลบทศนิยม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดย

ใชการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

7. ผลการวิจัย 

 จากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทศนิยมและการบวกการลบ

ทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษาสามารถ

สรุปไดดังนี้ 

 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร ื ่อง 

ทศนิยมและการบวก การลบทศนิยม กล ุ มสาระการเร ียนรู

คณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มี

คาเทากับ 80.38/80.48 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่กำหนด

ไว 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและการบวก การลบ

ทศนิยม กล ุ มสาระการเร ียนร ู คณิตศาสตร  ของนักเร ียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนโดยมีรอยละความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเทากับรอยละ 23.8 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนด ดังตาราง

ที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลวิเคราะหคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน เรื่อง ทศนิยมและการบวก การลบทศนิยม 
การทดสอบ จำนวน คะแนน คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

รอยละ

ความกาวหนา 

กอนเรียน 21 10 5.67 0.71 23.8 

หลังเรียน 21 10 8.05 0.90 

 

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจตอการเรียน

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทศนิยมและการบวก การ

ลบทศนิยม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร นักเรียนมีความพึง

พอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 มีสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 ซึ่งมีรายการที่นักเรียนมีความพึง

พอใจมากที่สุด (4.67) คือกิจกรรมการเรียนสงเสริมใหฉันฝกคิด

วิเคราะห และฉันไดเรียนรูหรือลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยความสนใจ 

รองลงมา (4.57) คือ ฉันเรียนรูอยางมีความสุข และนอยที่สุด (4.20) 

คือ การเร ียนดวยชุดกิจกรรมฉันสามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันได ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ขอ รายการ x S.D. ความหมาย 

1. คำชี้แจงของกิจกรรมการเรียนรูทำ

ใหฉันเขาใจงาย 

4.24 0.53 ดี 

2. สือ่มีความหลากหลายนาสนใจทำให

ฉันอยากเรียน 

4.38 0.65 ดี 

3. เนื้อหาที่เรียนมีความเหมาะสมกับ

ฉัน 

4.52 0.50 ดีมาก 

4. สื ่อส งเสริมใหฉ ันเร ียนรู ไดด วย

ตนเอง 

4.33 0.47 ดี 

5. สื่อทำใหฉันเขาใจเร่ืองที่เรียนงายขึ้น 4.38 0.49 ดี 
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 ตารางที่ 2 (ตอ)    

6. กิจกรรมการเรียนสงเสริมใหฉันฝก

คิดวิเคราะห 

4.67 0.47 ดีมาก 

8. ฉันฝกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูจาก

งายไปหายาก 

4.33 0.56 ดี 

9. ฉ ันได เร ียนร ู หร ือลงม ือปฏ ิบ ัติ

กิจกรรมดวยความสนใจ 

4.67 0.56 ดีมาก 

10. กิจกรรมการเร ี ยนร ู ช วยให ฉัน

ประสบผลสำเร็จในการเรียน 

4.48 0.66 ดี 

11. การ เร ี ยนด วยช ุ ดก ิ จกรรมฉั น

สามารถนำไปประยุกตใชใน 

ชีวิตประจำวันได 

4.20 0.43 ดี 

12. ฉันเรียนรูอยางมีความสุข 4.57 0.49 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.44 0.53 ดี 

 

8. อภิปรายผล 

 จากผลการวิจ ัยที ่พบวาการจัดการเร ียนรู โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนมีผลทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

สูงขึ้นได และทำใหนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนท่ีดีขึ้น เปนการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อชวยใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง และทำให

นักเรียนมีทักษะและความสามารถที่กวางและชัดเจนขึ้น สอดคลอง

กับ ทิศนา แขมมณี [4] กลาววา การจัดการเรียนการสอน โดยใช

คอมพิวเตอรชวยสอนเปนการนำคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการ

สอน เพื่อชวยขยายขอบเขตความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน 

และความสามารถในการสอนของคร ู โดยการสร างบทเร ียน

คอมพิวเตอรขึ้นมา หรือจัดหาบทเรียนคอมพิวเตอรที่เหมาะสมที่มี

ผูสรางไวแลวมาใหนักเรียน สามารถชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไป

พรอมๆกับการเลนอยางเพลิดเพลิน และยังชวยกระตุนนักเรียนใน

การเรียนรูซึ่งสอดคลองกับ ชัยวัฒน สุทธิรัตน [2] กลาวถึงประโยชน

ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนท่ีดีขึ้น มีความกระตือรือรนในการเรียน มากกวาวิธีการ

สอนทั่วไปสามารถเรียนรูไดดวยตัวเองและเรียนรูไดนอกเหนือใน

หองเรียน มีความสะดวกตอการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เปนบทเรียนที่ทำใหนักเรียนสามารถประเมินความรูไดดวยตนเอง

และทำใหนักเรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนรูที่ดีขึ้น และมีทกัษะ

การจดจำและไดทบทวนฝกฝนจากแบบเรียนสำเร็จรูป ทำใหมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื ่อง ทศนิยมการบวก และลบทศนิยม

พัฒนาขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญจิราธงชัย, นงนุช คุมปาน 

และภาคินัย ชัยดี [5] ไดทำการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย 

สอน เรื่อง การคูณและการหารเศษสวนท่ีสงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และความสุข ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาที่ 6 พบวา การประเมิน

คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผู เชี ่ยวชาญมีความ

เหมาะสม อยูในระดับมาก (3.99)ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน มีประสิทธิภาพ 80.79/ 79.07 ซึ่งสูง กวาเกณฑที่กาหนด

ไว คือ 75/ 75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 และความสุขของนักเรียนที่ได

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความสุขอยูในระดับ มาก

ที่สุด (4.50) ตามที่กำหนด และสอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนีย 

อินทวัง [6] ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร เรื ่อง โจทยปญหาการคูณ การหาร สาหรับ

นักเรียนชวงช้ันท่ี 2 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระ

การ เรียนรูคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการคูณ การหาร สาหรับ

นักเรียนชวงช้ันท่ี 2 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ เทากับ 80.33/ 80.22 

ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว คือ 80/ 80 นักเรียนท่ีเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นของนกัเรียน

ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากแบบประเมินท่ีคณะผูศึกษา

คนควาไดสรางขึ้นโดยรวมมีความ เหมาะสมระดับปานกลาง และ 

เบญจมาศ ช ัยวรรณค ุปต  และคณะ [7] ได พ ัฒนาบทเร ียน

คอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนร ูคณิตศาสตร เรื่องการคณู 

สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา จากการนำบทเรียน

คอมพิวเตอรชวย สอนไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จาน

วน 9 คน พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 

เท าก ับ 92.00/ 80.29 และเม ื ่อทดลองใช ก ับน ักเร ียนช้ัน

ประถมศึกษาปที ่ 4 ที ่เปนกลุมตัวอยางจำนวน 45 คน พบวา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 88.04/ 86.61 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนหลัง

การใช บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก 

 การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถ

พัฒนาทักษะของนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้นได 

รวมถึงพัฒนาคะแนนทดสอบในการเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ใหดีมากขึ้น

จากการวิเคราะหผลการวิจัยพบวางานวิจัยที่ใชการเรียนรูโดยใช

คอมพิวเตอร ช วยสอน  ผลของการใช นว ัตกรรมเป นไปตาม

วัตถุประสงคสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหมี

ประสิทธิภาพทางการเรียนท่ีดียิ่งขึ้น โดยพบวาการจัดการเรียนรูโดย

ใชคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถชวยพัฒนาทักษะของนักเรียนไดใน

หลายแขนงวิชา สามารถนำไปพัฒนาเนื้อหาในบทเรียนของแตละ

สาขาวิชาไดอยางหลากหลาย เนื่องจากชวยใหนักเรียนไดรูจักเรียนรู
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ดวยตนเอง คนควา ศึกษาหาความรูดวยตนเอง และแกไขปญหาได

ดวยตนเอง นำไปสูความภาคภูมิใจและความพึงพอใจในการเรียนรู 

และชวยใหนักเรียนมีทักษะในเนื้อหาวิชาไดดียิ่งข้ึน 

 

8. ขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะในการนำผลการศึกษาคนควาไปใช 

1.1 ผูวิจัยควรวางแผนการนำบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนที่ไดสรางขึ้นไปใชในขั้นการสอนหรือขั้นการทบทวนความรูให

ชัดเจนและควรเผยแพรบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดสรางขึ้น

ในรูปแบบของสื่อออนไลน เพื่อใหนักเรียนสามารถศึกษาไดทุกเมื่อ 

1.2 ผูสอนควรตรวจสอบความพรอมดานอุปกรณในการ

เขาศึกษาของนักเรียนกอน เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนรูและ

การชวยเหลือนักเรียนไดเหมาะสมที่สุด 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 

2.1 ควรมีการใสเสียงเพลงลงบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนดวยเพื่อใหนักเรียนเกิดความผอนคลายในระหวางศึกษา และ

ควรมีแบบทดสอบทายบทเรียนทุกหัวขอ เพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ

และเพื่อการวัดและประเมินผลนักเรียนที่ไดเขาศึกษาบทเรียน เพื่อ

นำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ตอไป 

2.2 ในการออกแบบการวิจัยครั ้งตอไป ควรมีการศึกษา

ความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนเพิ่มเติม เพื่อศึกษาประสิทธิผล

ของการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบความมีประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการเรียนรูท้ี่ใช้โครงงานเป็นฐาน

สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนจำนวน 43 คน มีนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องจำนวน 1,100 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 

โครงการพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย มีคู่มือประกอบ 5 หน่วยการเรียนรู้ โครงการนำความรู้สู่การปฏิบัต ิมีคู่มือประกอบ 1 หน่วยการ

เรียนรู ้ และแบบประเมินความมีประสิทธิภาพของโปรแกรม สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมมีประสิทธิภาพตาม

สมมุติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้ คือ คะแนนบรรยากาศการเรียนการสอนและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยหลังการทดลองสูง

กว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสำคญัที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะ คือ นักเรียนควรวางแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ครูควรช่วยเหลือดูแลให้

คำแนะนำนักเรียนอย่างใกล้ชิดทุกข้ันตอน เน้นการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์  
 

คำสำคัญ: การเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน, ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21, การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ 
 

Abstract 
The objective of this research were to develop and test the effectiveness of a project-based Learning 

management program for the 21st century classroom at Yothinnukul school, Nongpailom Subdistrict Municipality, 

Nakhonratchasima Province. It is research and development using experimental research methodology. The target 

group is 43 teachers, with 1,100 students involve. The tools used include Project to develop knowledge for the target 

group. There is an accompanying manual for 5 learning units. Project to put knowledge into practice. There is an 

accompanying manual for 1 learning unit. and the program’s efficiency evaluation form. The statistic used was the 

mean. The results showed that, The program is effective according to established research hypothesis. Scores on 

teaching atmosphere and learning behavior of students. The mean after the trial was significantly higher than before 

at the .50 level. Suggestion is that student should plan their learning in a systematic way. Teachers should help and 
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supervise students closely every step of the way. Emphasis is placed on using question to encourage students to be 

creative. 
 

Keyword: Project base learning, The 21st century classroom, Learning development program  

 

1. บทนำ 
 การเปลี ่ยนแปลงและการพัฒนาการศึกษาภายใต้

ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที ่ 21 (พ.ศ.

2552-2561) นั้น ได้กล่าวถึงการศึกษากับการพัฒนาสังคมเป็น

หลักสำคัญโดยรวม ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ ที่

ส ่งผลต่อการพัฒนา ซ ึ ่งภายใต ้ย ุทธศาสตร ์ของการปฏิรูป

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้มุ่งเน้นมิติของการพัฒนา 4 มิติ 

ได้แก่ การปฏิรูปนักเรียนยุคใหม่ การปฏิรูปครูยุคใหม่ การปฏิรูป

โรงเรียนยุคใหม่หรือแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการปฏิรูประบบ

บริหารจัดการยุคใหม่ ซึ่งในทุกมิตินั้นจะมีความสอดรับสัมพันธ์

กันอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา

ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความ

เชี ่ยวชาญและสมรรถนะที่จะเกิดกับตัวผู ้เรียน จึงจำเป็นต้อง

ศึกษาถึงสภาพทั่วไปในด้านทักษะของครูว่าอยู่ในระดับใด เพื่อ

กำหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะของครูไปสู่เกณฑ์มาตรฐาน

ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้อง

ทำหน้าที่ศึกษาพัฒนาทักษะของครูหรือบุคลากรในหน่วยงาน

ของตน [1] ดังนั้น ความพร้อมของระบบการพัฒนาครูและความ

เชื่อมั่นของครูที่จะปฏิบัติตามแนวทางใหม่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อ

ความสำเร็จที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนไปฏิบัติ เราจึง

ควรให้ครูมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้และพร้อมที่

จะดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติ ครูควรได้รับการสนับสนุนให้

เข้าใจแนวทางที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน เข้าถึง

ทรัพยากรและความรู้ใหม่ๆ ในการสร้างบรรยากาศการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมี

กิจกรรมร่วมกัน เช่น การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นต้น 

 การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นั้น การ

เรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน จึงเป็นทักษะที่ได้รับการสนับสนุน

อย่างยิ่งด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความหลากหลายเรื่อง

การค้นคว้างาน การสื่อสารด้วยการนำเสนอ [2] ในยุคการศึกษา 

4.0 (Education 4.0) ที ่การเร ียนการสอนมุ ่งสอนให้ผ ู ้ เร ียน 

สามารถนําองค์ความรู้ที่มี อยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณา

การเชิงสร้างสรรค์เพื ่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการ ของสังคม ดังนั ้นการศึกษายุคใหม่ต้องเน้น

แสวงหาการเรียนรู้ได้เอง สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ต่อยอดความรู้

เดิม คิดและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้ [3] และ ปรีดี 

ปลื้มสำราญกิจ [4] กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ

ที่ 21 มีลักษณะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ลดการบรรยายจาก

ครูผู้สอน แต่ผู้สอนจะเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

จากการปฏิบัติจริง หรือการเรียนรู ้โดยการลงมือทำด้วยวิธีที่

ผู ้เรียนได้ฝึกฝนจากสภาพแวดล้อมจริง ดังนั ้นการเรียนรู้ที่ใช้

โครงงานเป็นฐานจึงเป็นกาเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับ

ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ

ตามความสนใจของผู้เรียน ซึ่งเริ่มจากการเตรียมความพร้อมของ

ครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ จากนั้นนักเรียนเลือกปัญหาที่จะศึกษา 

โดยมีครูเป็นผู้จุดประกายและให้คำปรึกษาข้อแนะนำนักเรียน 

ครูอาจร่วมกันวางแผนการทำโครงงานในรูปแบบของแผนปฏิบัติ

การหรือเคร้าโครงโครงงาน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน 

ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา ศึกษาหลักการทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง ลงมือปฏิบัติตามแผน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์

ข้อมูล ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เขียนรายงาน ประเมินโครงงาน และ

เผยแพร่งานสู ่สาธารณะ ซึ ่งในแต่ละขั้นตอนผู้เรียนสามารถ

ประยุกต์ใช้เพื ่อให้สอดคล้องกับลักษณะของความสนใจของ

ผู้เรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม และจะช่วยพัฒนาสมรรถนะและ

ทักษะของนักเรียนในศตวรราที่ 21 ได้ 

จากความสำคัญดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็น

ถึงการพัฒนาการเรียนรู้ในห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ที่ใช้หลักการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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จัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน (project based learning: 

PBL) เพื ่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้แบบโครงงานของครู เพื่อ

นำไปใช้ในการเรียนรู ้ให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ประเมินค่าและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้ครูมีการพัฒนา

ตนเอง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การ

บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงาน

เป็นฐานสำหรับห้องเรยีนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนโยธินนุ
กูล เทศบาลตำบลหนองไผล่้อม จงัหวัดนครราชสีมา  

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมและเพื่อหา
ข้อบกพร่องในการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรยีนรู้ที่ใช้โครงงาน

เป็นฐานสำหรับห้องเรยีนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนโยธินนุ
กูล เทศบาลตำบลหนองไผล่้อม จงัหวัดนครราชสีมา มีขอบเขต
ของการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

1. โรงเรียนเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียน
โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผล่้อม จังหวัดนครราชสมีา 

2. กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรยีนโยธินนุกูล เทศบาล
ตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 43 คน มี
นักเรียนที่เกี่ยวข้องจำนวน 1,100 คน 

3. การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงาน
เป็นฐานสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนโยธินนุ
กูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ลอ้ม จังหวัดนครราชสีมา มี 3 แนวคิด
ที่สำคัญ คือ  

3.1 โปรแกรมที่เป็นผลลพัธ์จากการวิจัยนี้ประกอบดว้ย 
2 โครงการ คือ โครงการที ่ 1 โครงการพัฒนาความรู ้ให ้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยกิจกรรม คือ การปฐมนิเทศ การ
เตรียมความพร้อม การศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม การ
สืบค้นข้อมูลและการศึกษาดูงาน โครงการที ่ 2 โครงการนำ
ความรู้สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยกิจกรรม คือ การวางแผน การ
ปฏิบัติและการนิเทศติดตาม  

3.2 รูปแบบโครงการที ่ผ ู ้ว ิจัยเขียนใช้รูปแบบปกติ 
(traditional) ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรและอื่นๆ 

3.3 ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรตามโครงการพัฒนา
ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายในภาคสนามนั้นจะยึดถือหลักการ
พัฒนาบุคลากรที่หลากหลายวิธี คือ การอบรม การศึกษาด้วย
ตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการศึกษาดูงาน 

4. คู่มือท่ีนำมาพัฒนาครูในการจดัการเรยีนรู้ที่ใช้
โครงงานเป็นฐานสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผล่้อม จังหวัดนครราชสมีา 
ประกอบด้วย 2 โครงการ 6 หน่วยการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การศึกษาในศตวรรษที่ 21  
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเรียนรู้ทีใ่ช้โครงงานเป็นฐาน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประเมินผลการเรยีนรู้ที่ใช้

โครงงานเป็นฐาน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บทบาทของผู้สอนในการจดัการ

เรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การนำความรู้สู่การปฏิบัติ กรณี

โรงเรียนโยธินนุกูล 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยและพัฒนาใช้ระเบียบวิธี

วิจัยเชิงทดลอง ตามกรอบแนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะ [5] 6 

ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี

เพื่อการวิจัยและการปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำคู่มือ

ประกอบโปรแกรม จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนา

ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และโครงการนำความรู้สู่การปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรม แบ่ง

ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การตรวจสอบภาคสนามเบื้องตน้

และการปรับปรงแก้ไข โดยการอภิปรายกลุ่มจำนวน 10 ราย 

ระยะที่ 2 การตรวจสอบภาคสนามครั้งสำคัญและการปรับปรุง

แก้ไข โดยการอภิปรายกลุ่มจำนวน 20 ราย ขั้นตอนที่ 4 การ

สร้างเครื่องมือเพื่อการทดลองภาคสนาม คือ 1) เครื่องมือในการ

โครงการพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แบบประเมิน

ปฏิกิริยา แบบทดสอบ และแบบถอดบทเรียน 2) เครื่องมือใน

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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โครงการนำความรู้สู่การปฏิบัติ ได้แก่ แบบประเมินปฏิกิริยาและ

แบบถอดบทเรียน 3) แบบประเมินความมีประสิทธิภาพของ

โปรแกรม เพ ื ่อเปร ียบเท ียบผลก ่อนและหลังการทดลอง 

ประกอบด้วยแบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน และ

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ขั้นตอนท่ี 5 การ

ทดลองโปรแกรมในภาคสนาม ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง มี

กลุ ่มทดลอง 1 กลุ ่ม มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง 

ขั ้นตอนที ่ 6 การเขียนรายงานการวิจ ัย ระยะเวลาในการ

ดำเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 

2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงาน

เป็นฐานสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนโยธิน

นุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา  

ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาความรู้

ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และโครงการนำความรู้สู่การปฏิบัติ 

กรณีโครงการพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายนั้น ได้

คู่มือประกอบโครงการ จำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การศึกษาในศตวรรษที่ 21  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ที่ใช้

โครงงานเป็นฐาน  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บทบาทของผู้สอนในการจัดการ

เรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน  

กรณีโครงการนำความรู้ส ู ่การปฏิบ ัติน ั ้น ได ้ค ู ่มือ

ประกอบโครงการจำนวน 1 หน่วยการเรียนรู ้ คือ หน่วยการ

เรียนรู้ที่ 6 แนวปฏิบัติโครงการนำความรู้สู่การปฏิบัติ เป็นคู่มือที่

แสดงให้เห็นถึงการวางแผนเพื่อการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า มีการ

กำหนดจุดมุ ่งหมายที ่ชัดเจน มีกิจกรรมการดำเนินงาน การ

กำหนดระยะเวลาและขอบเขตของเวลา การติดตามและ

ประเมินผล 
 

5.2 ความมีประสิทธิภาพของโปรแกรมและข้อบกพร่องในการ

ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม 

5.2.1 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงานเป็นฐาน

สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที ่ 21 ของโรงเร ียนโยธินนุกูล 

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา มีประสิทธิภาพ

ตามสมติฐานที ่ตั ้งไว้ โดยพิจารณาจาก 1) ผลการประเมิน

บรรยากาศการเรียนการสอนของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 

ซ ึ ่งจำแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

นักเรียนกับนักเรียน พบว่า คะแนนจากการประเมินบรรยากาศ

การเรียนการสอนหลังทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง

อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และ 2) ผลการประเมินพฤติกรรม

การเรียรรู้ของนักเรียน พบว่า คะแนนจากการประเมินพฤติกรรม

การเรียนรู้ของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5.2.2 ข้อบกพร่องในการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมการจัดการ

เรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 

ของโรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัด

นครราชสีมา จากการถอดบทเรียนร่วมกันหลังการทดลอง พบว่า 

การวางแผนในการดำเนินงานของนักเรียนยังไม่ค่อยเป็นระบบ 

ครูต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชัด และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงานค่อนข้างใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรมนาน 
 

6. อภิปรายผล 
6.1 จากผลการวิจ ัยที ่พบว่า โปรแกรมพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 

21 ของโรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัด

นครราชสีมา ประกอบด้วยโครงการ 2 โครงการ คือ โครงการ

พัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และโครงการนำความรู้สู่การ

ปฏิบัติ เป็นไปตามแนวคิด Knowledge + Action = Power ที่

วิโรจน์ สารรัตนะ [5] ให้ทัศนะว่า หากบุคลากรทางการศึกษามี

ความรู้ (knowledge) แล้วกระตุ้นให้พวกเขานำความรู้ไปปฏิบัติ 

(action) ก็จะก่อให้เกิดพลัง (power) ให้การปฏิบัติงานเป็นไป

อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ และโครงการพัฒนาความร ู ้ ให ้กับ
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กลุ่มเป้าหมายที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้นั้น 

เป็นผลจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น

ที่สำคัญของการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ 

6.2 การผลการวิจัยที ่พบว่า โปรแกรมพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 

21 ของโรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัด

นครราชสีมา ที่ได้พัฒนาขึ้นและผ่านการทดลอง มีประสิทธิภาพ

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถ

นำไปใช้ได้อย่างต่อเนื ่อง เนื ่องจากโปรแกรมการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐานเป็นสิ่งท่ีท้าทายความสามารถ

ของครูและนักเรียน และก่อให้เกิดประโยชน์ จากกระบวนการที่

นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ซึ ่งกันและกันกับเพื่อนและคอย

ช่วยเหลือกันในการทำงาน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นวพร 

ชลารักษ์ [6] ที่พบว่า การเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐานนั้น ครู

จะต้องมีความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน

การสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู ้เรียนมีทักษะสำหรับการ

ดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทักษะที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการ

เรียนรู้ (learning skill) ที่มุ่งเน้นความรู้ความสามารถและทักษะ

จำเป็นซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปการเรียนการสอน ตลอดจนการ

เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทำให้

เกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ ดุษฏี โยเหลา และคณะ [7] กล่าว

ว่า การจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐานนั้น เป็นการจัดการ

เรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนำความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียน

มาใช้ทำกิจกรรมค้นความหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง นำไปสู่

การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟัง การสังเกตจาก

ผู้เชี่ยวชาญ โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มทีจ่ะ

นำไปสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการทำงาน และ

ได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม สอดคล้องกับ พิม

พันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี [8] ที่กล่าวว่า 

การเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน คือ การเรียนรู้ที่เป็นผลของ

กระบวนการทำงานที่มุ่งสร้างความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหา 

ปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้น

ต่อไปในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและการ

สืบค้นข้อมูลที่ต้องการเพื่อสร้างความเข้าใจกลไกลของตัวปัญหา

รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา และยังสอดคล้องกับ หน่วยศึกษานิเทศก์ 

[9] กล่าวว่า การให้ปัญหาตั้งแต่ต้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียน

อยากเรียนรู ้และถ้านักเร ียนแก้ปัญหาได้ก็จะมีส่วนช่วยให้

น ักเร ียนจำเนื ้อหาความร ู ้น ั ้นได ้ง ่ายและนานขึ ้นเพราะมี

ประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน ครูผู้สอนได้กำหนดสถานการณ์และ

จัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยครูผู้สอนนำผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์

ปัญหาเพื่อเตรียมพร้อมของผู้เรียนด้วยการนำเสนอสถานการณ์

ต่างๆ ที ่กระตุ ้นให้ผู ้เรียนเกิดความสนใจ เป็นสถานการณ์ที่

ใกล้เคียงกับเรื่องที่จะเรียนรู้ต่อไปให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาและฝึก

กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม  ซึ่ง

จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็น

ทางเลือกและวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ 

เกิดทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ อีก

ทั้งการนำเสนอสถานการณ์ปัญหานั้นสามารถกระตุ้นให้เกิด

คำถามได้ครอบคลุมกรอบแนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ

กลุ่ม ซึ ่งจะนำไปสู่การคิดและการแก้ปัญหาร่วมกัน นักเรียน

สามารถแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น อันจะนำไปสู่การเรียนรู ้ที่

เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ อัญชลี ทองเอม [10] กล่าวว่า การ

เรียนรู ้โดยใช้โครงงานเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที ่เหมาะสม

สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เน้น

การปฏิบัติตามความสนใจของนักเรียน ซึ่งเริ่มจากการเตรียม

ความพร้อมของครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐาน

ของโรงเรียน จากนั้นนักเรียนเลือกปัญหาที่จะศึกษา โดยมีครู

เป็นผู้จุดประกายและให้คำปรึกษา ให้ข้อแนะนำ นักเรียนและครู

อาจร่วมกันวางแผนการทำโครงงานในรูปแบบของแผนปฏิบัติ

การหรือเค้าโครงโครงงาน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน

ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา ศึกษาหลักการทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง ลงมือปฏิบัติตามแผน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์

ข้อมูล ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เขียนรายงาน ประเมินโครงงานและ

เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนักเรียนสามารถ

ประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของความสนใจของนัก
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ตนเองและกลุ่ม และจะช่วยพัฒนาสมรรถนะและทักษะของ

นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ได้ ผู้สอนอาจจัดกิจกรรมโครงงานหรือ

สถานการณ์ปัญหาสอดแทรกในการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เรียน

ได้นำความรู้ เนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรู้มาใช้ในการ

เรียนเนื้อหาใหม่ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน เป็น

กระบวนการที่ผู้เรียนได้รับความรู้จากการลงมือร่วมกันปฏิบัติ

เป็นกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู ้ของสมาชิกแต่ละคน 

และสมาชิกในกลุ่มก็มีอิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน 

สมาชิกในกลุ ่มม ีล ักษณะแตกต่างกัน เพราะเป็นการคละ

ความสามารถของนักเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนกล้า

แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่น จึงทำให้

นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน รับผิดชอบต่อผลการ

เรียนของตนเองและต่อผลการเรียนของกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลไปสู่การ

ร่วมมือกันแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

6.3 จากผลการถอดบทเรียนร่วมกันของกลุ่มเป้าหมาย  

หลังสิ้นสุดโครงการนำความรู้สู่การปฏิบัติ พบว่า ปัญหาจากการ

เรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 

คือ 1) ปัญหาของนักเรียนในระดับประถมศึกษายังวางแผนการ

ดำเนินงานไม่เป็น ดังนั้นครูจะต้องคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือใน

การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับ ธนวัฒน์ รัตนเดโช 

และ ศุภานัน สิทธิเลิศ [11] ที่เห็นสอดคล้องกันว่า การเรียนการ

สอนที่ใช้โครงงานเป็นฐานนั ้น จะทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นกว่าแบบเดิม ถ้าหากครูออกแบบการจัดการ

เรียนการสอนอย่างรัดกุม โดยมีครูหรือ ผู้เชี่ยวชาญคอยเป็นที่

ปรึกษาให้ด้วย จะทำให้นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้และ

ทักษะในการแก้ปัญหา สรุปข้อค้นพบ และสร้างองค์ความรู้ใหม่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

ได้ 2) ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐานนั้นค่อนขา้ง

ที่จะใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละหัวข้อ

เป็นเวลานาน ซึ่งอาจจะทำให้นักเรียนบางส่วนรู้สึกเบื่อในการทำ

กิจกรรมในช่วงท้ายๆ ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมณี [12] ที่

กล่าวว่า ข้อจำกัดของการเรียนแบบโครงงาน คือ เสียเวลามาก

และเสียค่าใช้จ่ายสูง ประสบการณ์ในชีวิตจริงหลายอย่างไม่

สามารถวางแผนและทำกิจกรรมได้ถ้าครไูม่มคีวามรู้เพียงพอ การ

สอนอาจจะประสบความล้มเหลว อาจทำให้นักเรียนได้รับความรู้

ที ่เป็นหลักวิชาที่ไม่เพียงพอ สอดคล้องกับ [13] ที่กล่าวว่าใน

ช่วงแรกๆ ของการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน นักเรียน

ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงาน

เป็นฐาน เนื่องจากนักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้และการที่นักเรียนจะต้องช่วยกันสรุปความรู้ด้วยตนเอง 

ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างล่าช้า จะเห็นได้ว่าใน

ช่วงแรกๆ นักเรียนบางส่วนยังไม่ค่อยมีความมั่นใจในการแสดง

ความคิดเห็นภายในกลุ่มเท่าที่ควร โดยจะให้นักเรียนเก่งเป็นคน

คิดและทำกิจกรรมส่วนใหญ่ ครูผู้สอนต้องคอยกระตุ้นให้แสดง

ความคิดเห็นเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกันทุกคน สอดคล้องกับ 

ธันยชนก ปะวะละ [14] ที่กล่าวว่า บรรยากาศในช้ันเรียนเป็นสิ่ง

สำคัญ ครูผู ้สอนควรจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื ้อต่อการ

เรียนรู ้ของนักเรียนให้มากที ่ส ุด โดยครูควรมีปฏิสัมพันธ์กับ

นักเรียนอย่างทั่วถึง ซึ่งจะส่งผลต่อการให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน นอกจากนั้น เมื่อการปฏิบัติ

กิจกรรมของนักเรียนเกิดปัญหาหรือมีข้อผิดพลาด ครูควรให้

นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันคิดและหาทางแก้ไขด้วยตนเอง โดย

ครูจะเป็นเพียงผู้ที่คอยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้อง

อย ู ่ห ่างๆ เท ่าน ั ้น จะทำให ้น ักเร ียนเก ิดความเข้าใจจาก

ประสบการณ์ตรงและสามารถนำความร ู ้ ไปใช ้ในการแก้

สถานการณ์ปัญหาอื่นได้ สอดคล้อง รังศิมา ชูเทียน และ ทศพร 

แสงสว่าง [15] กล่าวว่า ในการเรียนการสอนครูควรเปิดโอกาส

ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ไม่ควรกำหนดกรอบ

ความคิดของนักเรียนให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ครูต้องการ แต่

ควรให้นักเรียนคิด วิเคราะห์และลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
 

7. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
7.1 สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ที ่ใช้

โครงงานเป็นฐานสำหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียน

โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนงไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 

ประกอบด้วยโครงการ 2 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนาความรู้

ให้กับกลุ่มเป้าหมาย มีคู่มือหน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วยการเรยีนรู้ 
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ได้แก่ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน การประเมินผลการเรียนรู้ที่ ใช้

โครงงานเป็นฐาน และบทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่

ใช้โครงงานเป็นฐาน 2) โครงการนำความรู้สู่การปฏิบัติ มีคู่มือ

หน่วยการเรียนรู ้ 1 หน่วย หน่วยการเรียนรู ้ คือ แนวปฏิบัติ

โครงการนำความรู ้ส ู ่การปฏิบัติ  โปรแกรมที ่ได้พัฒนาขึ ้นมี

ประสิทธิภาพตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ มีบรรยากาศการเรียน

การสอน และมีพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการทดลอง

สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

7.2 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  

 1) ในการวิจัยครั้งนี้ให้ควาสำคัญกับโครงการทั้งสอง

โครงการ คือ โครงการพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายและ

โครงการนำความร ู ้ส ู ่การปฏิบ ัต ิ  ซ ึ ่ ง เป ็นไปตามแนวคิด 

“Knowledge and action power” ดังนั้นการนำโปรแกรมไป

ใช้จะต้องเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 

และจะต้องมีการนำความรู้ไปสู่การปฏบิัติเพื่อให้เกิดการบรรลผุล 

 2) ในการนำไปใช้ควรตระหนักถึงข้อเสนอแนะจากผล

การถอดบทเรียนเป็นสำคัญ คือ ให้นักเรียนทีการวางแผนการ

เรียนรู้อย่างเป็นระบบและครูคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดทุก

ขั้นตอน และเน้นการให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ 

การจัดการเรียนรู้ไม่ควรยาวนานเกินไป 

7.3 ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการวิจัยไปใช้ 

1) ครูที่เข้าร่วมพัฒนาโปรแกรมต้องมีความตระหนัก

และเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็น

ฐานสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที ่ 21 ต้องสามารถเข้าร่วม

พัฒนาตามโปรแกรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาในแต่ละรูปแบบ 

เนื่องจากการพัฒนาโปรแกรมเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ

เป็นระบบ 

2) การพัฒนาครูโดยการใช้โปรแกรมพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 

ช่วยพัฒนาความรู ้ความเข้าใจและพฤติกรรมการเรียนรู ้ของ

นักเรียน ช่วยให้ครูสามารถสอนโดยการจัดการเรียนรู ้ท ี ่ใช้

โครงงานเป็นฐานได้อย่างมั่นใจเพราะมีคู่มอืของโครงการส่งผลให้

ครูมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโคงงาน มีความมุ่งมั้นใน

การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบคลิปการสอนหลังใช้รูปแบบโมเดลแอดด้ี กับเกณฑ์
ร้อยละ 75 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษหลังใช้รูปแบบโมเดลแอดด้ี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาสาขาการศึกษา
พิเศษ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา  เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ 
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 27 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบโมเดลแอดด้ี  
แบบประเมินผลงานโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค  แบบวัดความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการออกแบบคลิปการสอนหลังใช้รูปแบบโมเดลแอดด้ี สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 75  2) ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษที่มีต่อรูปแบบโมเดลแอดด้ี อยู่ในระดับมาก (  = 4.36, S.D. =0.49) 
คำสำคัญ: ความสามารถในการออกแบบ, การออกแบบ, คลิปการสอน, โมเดลแอดด้ี 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to compare the ability of designing video clips for learning after using 

ADDIE model with criteria 75 %. 2) to study the satisfaction of special education students after using ADDIE model.  
The sample were 27 students in Special Education Program, faculty of education in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat 
University who enrolled in course Assistive Technology for Children with Special Needs. The research instruments were 
ADDIE model lesson plans, performance evaluation form by using rubric scores, and satisfaction form. The data 
analyzed by mean, Standard Deviation (S.D) and percentage mean. The research found that; 1. The ability of designing 
video clips for learning after using ADDIE model was higher than 75% 2. The satisfaction of special education students 
after using ADDIE model was at high level. 
Keywords: Ability of Designing, Designing, video clips, ADDIE model 
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1. บทนำ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19  ส่งผลให้การ

จัดการเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียนเป็นหลัก หรือ ON-SITE  มาสู่การจัดการเรียนรู้  
ในรูปแบบที่หลากหลาย [1]  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบ  
1) ONLINE ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 2) ON-AIR การเรียนผ่านทาง
โทรทัศน์ หรือจานดาวเทียม 3) ON–DEMAND การเรียนผ่านทาง
เว็บไซต์ DLTV หรือ 4) ON- HAND  โดยการที่ครูแจกหนังสือ 
แบบฝึกหัด หรือใบงานเพ่ือให้นักเรียนไปทำที่บ้าน หากผู้เรียนไม่มี
ความพร้อมด้านอุปกรณ์  การปรับเปลี่ ยน น้ีจึ งเป็นที่มาของ 
การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า การเรียนรู้ใน New Normal[2] 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนกำหนด
เป้าหมาย วิธีการเรียนรู้ การประเมินผลตนเอง จึงทำให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของการเรียนรู้    
       การเรียนรู้ในยุค New  Normal ส่งผลให้การจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
จำเป็นต้องคิดหาวิธีการเพ่ือพัฒนานักศึกษามทีักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่21 และมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) [3]  
กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตไว้ 6 ด้าน คือ 1  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2. ด้านความรู้  3.ด้านทักษะทางปัญญา  4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  ซึ่งการพัฒนาผู้เรียน
ในด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ covid-19  เป็นสิ่งที่
ท้าทายความสามารถของผู้สอน เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่
ไม่สามารถทำได้ ดังน้ันผู้สอนต้องคิดหาแนวทางในการฝึกฝนและพัฒนา
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ให้มีความรู้และทักษะที่เพียงพอก่อนออกไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือที่นักศึกษาจะสามารถไปจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาให้คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที ่21  

เช่นเดียวกับรายวิชาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็นรายวิชาที่จัดให้นักศึกษา
สาขาการศึกษาพิเศษชั้นปีที่  3 (หลักสูตร 5 ปี ) ได้ เรียนเพ่ือ 
นำความรู้และทักษะไปใช้ในการสร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยี  
สิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  
จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้จาก 
ในห้ อ ง เรียนมาเป็ นแบบออนไล น์   และ นั กศึ กษ า เห็ น ว่า 
ควรปรับเปลี่ยนจากการสร้างสื่อประดิษฐ์มือมาเป็นการสร้างสื่อ
เทคโนโลยีแทน จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน เน่ืองจาก

ในช่วงสถานการณ์ covid 19  โรงเรียนมีการจัดทำคลิปการสอน
สั้นๆ ประมาณ 5-10 นาที เพ่ือเป็นสื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  ซึ่งช่วย
ให้ครูและนักเรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาพบกัน และเปน็ช่องทาง
หน่ึงที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ เพราะคลิปการสอนสามารถเปิดจาก
โทรศัพท์มือถือได้ไม่ยุ่งยาก   
      จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความสามารถในการ
ออกแบบคลิปการสอน พบว่า นักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ  
ขาดความรู้ความเข้าใจในการออกแบบคลิปการสอน เน่ืองจาก 
สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษส่วนใหญ่
จะเป็นสื่อทำมือที่ เด็กสามารถหยิบจับเพ่ือ เกิดการเรียนรู้ โดย 
ใช้ประสาทสัมผัสที่หลากหลาย จึงส่งผลให้นักศึกษาไม่เข้าใจ
หลักการออกแบบ การจัดวางองค์ประกอบ การเขียนสคริปต์หรือ
สตอรรี่บอร์ด  รวมทั้งเทคนิควิธีการในการจัดทำคลิป ผู้วิจัยจึงได้
ศึกษาค้นคว้ารูปแบบ วิธีการที่จะนำมาใช้ในการพัฒนานักศึกษาให้
มีความสามารถในการออกแบบคลิปการสอนให้กับนักศึกษา   
ซึ่งพบว่า โมเดลแอดด้ี (ADDIE Model) [4] เป็นรูปแบบและ
กระบวนการเชิงระบบที่สามารถนำใช้เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและ
การศึกษาแบบออนไลน์  โดยสามารถนำใช้ ได้ทุกสาขาวิชา   
โม เดลแอด ด้ีมาจากการนำตัวอักษ รภาษาอั งกฤษ ตัวแรก 
ของแต่ละข้ันมารวมกัน แบ่งออกเป็น 5 ข้ันดังน้ีคือ  Analysis   
(การวิเคราะห์) เป็นการกำหนดเป้าหมาย พิจารณาเลือกเน้ือหา
บทเรียน Design (การออกแบบ) การวางแผนเน้ือหาบทเรียน  
การกำหนดกิจกรรมเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้แบบฝึกหัด เครื่องมือวัด
ประเมินผลที่ใช้ Development (การพัฒนา)  เป็นการนำแผนไปสู่
การสร้างหลักสูตรหรือบทเรียน  Implementation  (การนำไปใช้) 
เป็ นการนำหลักสู ตรหรือบทเรียนที่ ส ร้ าง ข้ึนไปทดลองใช้  
Evaluation (การประเมินผล) เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตร
หรือบทเรียนน้ันบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 
     จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจการนำรูปแบบโมเดลแอดด้ี 
มาใช้ในการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ
ในการออกแบบคลิปการสอน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียน 
 

2. วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
     1. เปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบคลิปการสอน 
หลังใช้รูปแบบโมเดลแอดด้ีกับเกณฑ์ร้อยละ 75  
     2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ
หลังใชรู้ปแบบโมเดลแอดด้ี 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
    3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         ป ร ะช าก รที่ ใช้ ใน ก าร วิจั ยค รั้ ง น้ี  ไ ด้ แ ก่  นั ก ศึ ก ษ า 
สาขาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  ภ า ค เรี ย น ที่  2 ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2563  
จำนวน 94 คน   
         กลุ่ม ตัวอ ย่าง ได้แก่  นักศึกษาสาขาการศึกษาพิ เศษ  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จำนวน  
27 คน   ที่ ล งทะ เบี ยน เรียนราย วิชา เทค โน โล ยีสิ่ งอำนวย 
ความสะดวกสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ซึ่งได้มาจาก 
การเลือกอย่างเจาะจง 
 
    3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
          ตัวแปรต้น คือ รูปแบบโมเดลแอดด้ี   
          ตัวแปรตาม  คือ  ความสามารถในการออกคลิปการสอน
และความพึงพอใจต่อโมเดลแอดด้ี 
 

4. วิธีการดำเนินวิจัย 
    การวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบหลัง (One Group 
Posttest Only Design) 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1 แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โมเดลแอดด้ีประกอบด้วย 

5 กิจกรรม คือ การวิเคราะห์ (A) การออกแบบ (D) การพัฒนา  

(D) การนำไป ใช้  ( I) การประเมิน  (E) จ ำนวน  5 แผน  โดย 

แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

จำนวน 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.67-1.0   

    2. แบบประเมินผลงาน เป็นแบบประเมินที่กำหนดประเด็นการ
ตรวจสอ บ ไว้  6 ด้ าน  ได้ แก่  1) การ จั ด วางอ งค์ ป ร ะ กอ บ  
2) ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ 3) ระยะเวลาคลิป  
4) การนำไปใช้งาน 5) ความถูกต้องของเน้ือหา 6) กิจกรรมการ
เรียนรู้สอดคล้องกับเน้ือหา และกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubric Score) 5 ร ะ ดั บ  คื อ  ดี ม าก  ดี  ป าน ก ล า ง  พ อ ใช้   
ควรปรับปรุง โดยแบบประเมินผลงาน ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้ เชี่ ยวชาญจำนวน 3 ท่าน  มีค่ าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  
อยู่ระหว่าง 0.67-1.0 และค่าความเชื่อมั่น 0.81 
 
 

รายการประเมิน คะแนน 
การจัดวางองค์ประกอบ 5 
ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค ์ 5 
ระยะเวลาคลิป 5 
การนำไปใช้งาน 5 
ความถูกต้องของเน้ือหา 5 
กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเน้ือหา 5 
คะแนนรวม 30 คะแนน 
      เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลงาน มีการแปลผลดังน้ี 
25-30  คะแนน  หมายถึง ดีมาก    
19-24  คะแนน หมายถึง ดี     
13--18 คะแนน หมายถึง ปานกลาง   
7-12    คะแนน หมายถึง พอใช้   
1-6      คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง   
 
      3. แบบวัดความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) ตามวิธีการของลิ เคิร์ท  (Likert) ประกอบด้วย 
ข้อคำถามที่ เกี่ ยว ข้องกั บกิ จกรรมการเรียนรู้ ตามรูป แบบ 
โมเดลแอดด้ี จำนวน 10 ข้อ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน  
5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง  
พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยที่สุด โดยแบบวัดความพึงพอใจ  
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.0  
 
การเก็บข้อมูล 
1. ผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โมเดลแอดด้ี ทั้งหมด  
6 ครั้ง เป็นแบบออนไลน์ผ่านการใช้ Google meet และ google 
classroom โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ข้ันตอนดังน้ี 
คือ 

1.1 การวิเคราะห์ (A) ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ 

ออนไลน์ให้นักศึกษาได้สำรวจความสนใจของตนเองในการสร้าง

สื่อ เน่ืองจากในรายวิชาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ น้ันเป็นรายวิชาที่กำหนดให้นักศึกษา

ทุกคนต้องสร้างสื่อคนละ 1 ชิ้น ซึ่งนักศึกษาทุกคนเห็นสอดคล้อง

กันในการสื่อเพ่ือพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทย และเห็นว่า

ควรสร้างเป็นคลิปการสอนสั้นๆ ไม่ เกิน 10 นาที เน่ืองจาก 

การเรียนการสอนในช่วงน้ันอยู่ในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 

ระบาด นักศึกษาจึงไม่สะดวกในการทำสื่อประดิษฐ์มือ นอกจากน้ี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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สื่อที่สร้าง ข้ึนสามารถนำไปเผยแพร่ให้ครูที่ สนใจนำไปใช้

ประกอบการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้  เมื่อกำหนดรูปแบบใน

การสร้างสื่อได้แล้ว นักศึกษาจะวิเคราะห์ ตัวชี้ วัดและสาระ 

การ เรี ยน รู้ แ กนกล าง ก ลุ่ ม ส าระการ เรี ยน รู้ ภ าษ าไท ย   

เพ่ื อ พิ จ ารณ าเลื อก เน้ื อห าที่ จ ะม าจั ดท ำค ลิ ป ก ารสอ น   

โดยคำนึงถึงระดับชั้นของนักเรียน ความสามารถของนักเรียน 

ที่แตกต่างกัน ความยากง่ายของเน้ือหา ขอบเขตของเน้ือหา 

ระยะเวลา และความสามารถของนักศึกษาในการวิเคราะห์

เน้ือหามาสู่การจัดทำคลิปการสอน 

1.2 การออกแบบ (D) ผู้วิจัยนำเสนอตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ 

และตัวอย่างคลิปการสอน และร่วมอภิปรายกับนักศึกษาผ่าน

โปรแกรมออนไลน์เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นแนวทางในการจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษากำหนดสาระสำคัญ มาตรฐาน

การเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์  สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการ

เรียนรู้ การคัดเลือกสื่อหรือการสร้างสื่อการเรียนรู้เพ่ือนำมา

ประกอบการจัดทำคลิปการสอน การกำหนดการวัดประเมินผล 

จากน้ันนักศึกษาออกแบบคลิปการสอน โดยคำนึงถึงหลักการ

ออกแบบ การจัดวางองค์ประกอบ การใช้สี และขนาดตัวอักษร 

เทคนิควิธีการที่ใช้ในการนำเสนอ การเลือกใช้โปรแกรมการ 

ตัดต่อคลิป  โดยในกิจกรรม ข้ันตอนน้ี นักศึกษาต้องเขียน 

แผนจัดการเรียนรู้  นำเสนอโปรแกรมที่จะใช้ในการจัดทำคลิป 

การสอน  ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ การกำหนดสื่อที่จะนำมาใช้

ป ระกอบ คลิ ป  วิ ธีการ วัดและประ เมิ นผล  และการวาด

ภาพประกอบการนำเสนอบทเรียน เพ่ือให้ผู้สอนเข้าใจลักษณะ

งานทีนั่กศึกษาจะสร้าง   

1.3 การพัฒนา (D) นักศึกษาดำเนินการสร้างคลิปการสอน

ตามที่ได้ออกแบบไว้ในแผนจัดการเรียนรู้ ในข้ันตอนน้ีนักศึกษา

ต้องสร้างใบความรู้ ใบงาน สื่อการเรียนการเรียนรู้ตามที่ได้

ออกแบบไว้ เพ่ื อนำมาใช้ประกอบการทำคลิปการสอน  

ซึ่งในข้ันตอนน้ีผู้ วิจัยในฐานะเป็นผู้สอนจำเป็นต้องให้ความ 

เอาใจใส่นักศึกษา เน่ืองจากนักศึกษาประสพปัญหาในการสร้าง

คลิปให้เป็นไปตามที่นักศึกษาออกแบบไว้  ผู้วิจัยทำหน้าที่ให้

คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่นักศึกษา ในการสร้างคลิปการสอน

อย่างใกล้ชิ ดผ่ านทางระบบ Line และgoogle classroom  

โดยนอกจากน้ีนักศึกษาได้มีการศึกษาค้นคว้าเทคนิคในการทำ

คลิปการสอน และมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคที่ประสบผลสำเร็จ

กับเพ่ือน   

1.3 การนำไปใช้ (I) เน่ืองจากสถานการณ์ของโควิด 19  

นักศึกษาต้องเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ จึงทำให้ ใช้ระยะเวลา 

ค่อนมากในการพัฒนาสื่อ และประกอบเป็นช่วงเวลาที่โรงเรียน 

มีการเลื่อนเปิดภาคเรียน จึงไม่ได้นำคลิปการสอนที่สร้างข้ึนไป

ทดลองใช้กับนักเรียน  แต่เป็นการเผยแพร่กับเพ่ือนในชั้นเรียน 

เพ่ือร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปที่สร้างข้ึนและ

ส่งคลิปให้นักศึกษารุน่พ่ีที่ออกฝึกประสบการณ์สอนได้รับชมผ่าน

ลิงก์ยูทูบ หรือไฟล์ MP4   

1.4 การประเมิน (E) ผู้วิจัยได้ประเมินความสามารถในการ 

ออกแบบคลิปการสอน ใน 3 ลักษณะ คือ 1) ผู้วิจัยประเมินโดย

ใช้แบบประเมินผลงานโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค    

2) การประเมินโดยเพ่ือนในชั้นเรียน อภิปรายแสดงความคิดเห็น  

3) การประเมินโดยตัวนักศึกษาเอง ในรูปแบบการสะท้อน

ความคิด 

2. ผู้วิจัยประเมินความสามารถของนักศึกษาในการออกแบบคลิป
การสอน โดยพิจารณาจากเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค     
ตามท่ีได้กำหนดไว้ในแบบประเมนิผลงาน 
3.  ผู้วิจัยประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการศึกษา
พิเศษหลังใช้รูปแบบโมเดลแอดด้ี 
4.  ผู้ วิจัยนำคะแนนที่ได้จากแบบประเมินผลงานและแบบวัด
ความพึงพอใจ มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบคลิปการสอนหลัง
ใช้รูปแบบโมเดลแอดด้ี กับเกณฑ์ร้อยละ 75 โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
2. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษหลังใช้
โมเดลแอดด้ี โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แปลความหมายระ ดับความเหมาะสม  โดยใช้ เกณ ฑ์ของ 
บุญชม ศรีสะอาด [5] ดังน้ี  
     ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
     ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
     ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 
     ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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5. ผลการวิจัย 
1. ความสามารถในการออกแบบคลิปการสอนหลังใช้รูปแบบโมเดล
แอดด้ี สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 : เปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบคลิปการ
สอนหลังใชรู้ปแบบโมเดลแอดด้ี กับเกณฑ์ร้อยละ 75 

n  
(คะแนนเต็ม 30 

คะแนน) 

S.D. Percentage 

 

27 23.07 2.29 76.91 
จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถ 
ในการออกแบบคลิปการสอนของนักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ 
จำนวน 27 คน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
23.07 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.29 เมื่อนำค่าเฉลี่ยคะแนน 
ที่ ได้มาคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 76.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  
ร้อยละ 75 ที่กำหนดไว้ 
 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษหลังใช้รูปแบบ
โมเดลแอดด้ี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.36, S.D. =0.49)  
ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 : ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษหลัง
ใช้รูปแบบโมเดลแอดด้ี 
รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

1. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

2. กิจกรรมการเรียนรู้มีข้ันตอน
ที่ชัดเจน 

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แต่ละข้ันตอนมี
ความเหมาะสม 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้
นักศึกษาได้วางแผนการ
ทำงานอย่างเป็นระบบ 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้
นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้
นักศึกษาได้พัฒนาความ 
สามารถในการจัดการเรียนรู้ 

4.37 
 

4.33 
 

4.30 
 
 

4.41 
 
 

4.44 
 

 
 

4.46 
 
 

0.49 
 

0.48 
 

0.47 
 
 

0.50 
 
 

0.51 
 

 
 

0.45 
 
 

มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
 
มาก 
 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้
นักศึกษานำองค์ความรู้ที่มีมา
สร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้
นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้
ในการปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียน 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้
นักศึกษาได้พัฒนาการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห ์

10. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้
นักศึกษาทำประโยชน์เพ่ือ
สังคม 

4.56 
 

 
4.26 

 
 
 

4.22 
 
 

4.48 
 

0.51 
 

 
0.53 

 
 
 

0.42 
 
 

0.51 
 

มากท่ีสุด 
 
 
มาก 
 
 
 
มาก 
 
 
มาก 
 

ภาพรวมการประเมิน 4.36 0.49 มาก 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขา
การศึกษาพิเศษหลังใช้รูปแบบโมเดลแอดด้ี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(  = 4.36, S.D. =0.49) เมื่อพิจารณาประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษานำองค์ความรู้ที่มีมา
สร้างสรรค์ เป็นชิ้นงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.49 
 
6. การอภิปรายผล 
      1. ความสามารถในการออกแบบคลิปการสอนหลังใช้รูปแบบ
โมเดลแอดด้ี สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้สอน
ได้มีการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามแต่ละข้ันตอนอย่าง
เป็นระบบและทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้และคอยชี้แนะกำกับให้
ผู้ เรียนปฏิบั ติตามข้ันตอนของรูปแบบโมเดลแอดด้ี จนผู้ เรียน
สามารถสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรคไ์ด้ สอดคล้องกับทฤษฎีปีรามิด
แห่งการเรียนรู้[6] ที่ระบุไว้ว่า การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
คือ การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นหรือ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน นอกจากน้ียังสอดคล้องแนวคิดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 [7] ที่มีจุดเน้นการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
(Learning by Doing) และเรียนแบบ Active Learning โดยครู
อาจารยทำหน้าที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึก
และเรียนรู จากบทความของสุดารัตน์ จงบูรณสิทธ์ิ [8]  พบว่า
โมเดลแอดด้ี ช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและความขยัน 
และความพยายามในการเรียนรู้  จึงทำให้ผู้ เรียนมีคะแนนเก็บ
ระหว่างภาค คะแนนสอบกลางภาค และปลายภาคเพ่ิมมากข้ึน  
จากงานวิจัยของสุนทรี เจกะวัฒนะ [9] ที่มีการนำโมเดลแอดด้ีมา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

128
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



ใช้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 01 
และงานวิจัยของดวงพร วิฆเนศ [10] พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05  
      2. ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษที่มีต่อ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โมเดลแอดด้ี อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้
ส่งเสริมให้นักศึกษานำองค์ความรู้ที่มีมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน  
มีค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ  4.56 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.49  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การที่นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วย
ตนเอง หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ จนสร้างชิ้นงาน
ได้จนประสบผลสำเร็จ ทำให้ นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล [11] 
ที่ว่า การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ โดย
มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม โดยผู้เรียนมี
เป้าหมายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของตนเองเป็นจุดเริ่มต้น แล้ว
ใช้กระบวนการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือแสวงหาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม จนสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สำเร็จ 
ผู้สอนมีบทบาทเป็น ผู้ให้ความรู้ มาเป็นผู้อำนวยความสะดวก   
ที่ปรึกษา และผู้ชี้แนะ  การเรียนรู้ในลักษณะน้ีช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งยังเป็น
การพัฒนาสมรรถนะสร้างสรรค์นวัตกรรมไปพร้อมกัน นอกจากน้ี
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญตา ศรีวรวิบูลย์ และคณะ [12]  
ที่มีการนำโมเดลแอดด้ีมาพัฒนารูปแบบการสอน พบว่า นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอ่านเพ่ือ
ความเขาใจผ่านเครือ ข่ายอินเทอรเน็ตกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
     7.1 ข้อเสนอแนะในการนำงานวิจัยไปใช้  
          7.1.1 ครูผู้สอนที่สนใจนำรูปแบบโมเดลแอดด้ีไปใช้ ควรจัด
เวลาในการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้ เรียนเพ่ือที่ผู้ เรียน
สามารถออกแบบชิ้นงานได้ประสบความสำเร็จ 
          7.1.2 ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่ ไปกับการใช้รูปแบบโมเดลแอดด้ี  
เน่ืองจากการทีผู่้เรียนจะสามารถออกแบบคลิปการสอนให้น่าสนใจ
ได้น้ัน ผู้เรียนจำเป็นต้องคิดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่หรือต่อ
ยอดความคิดของผู้อื่น 

     7.2.ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
          7.2.1 ควรมีการวิจัยรูปแบบโมเดลแอดด้ีกับความคิด
สร้างสรรค์  
          7.2.2 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการนำรูปแบบโมเดลแอดด้ีไป
ใช้กับรายวิชาอื่นๆ  
          7.2.3 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับผลการนำคลิปการสอนโดยใช้
รูปแบบโมเดลแอดด้ีไปทดลองใช้กับนักเรียน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมในเขตนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องคุ้มครองและ
การบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเขตนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจจากแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทำการวิจัยเชิงเอกสารและการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเขต
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 2) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องคุ้มครองและการ
บริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเขตนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ (1) หน่วยงานของรัฐควรคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชนในทุก ๆ กิจกรรม (2) หน่วยงานของรัฐควรนำระบบการคุ้มครองและการบริหารจัดการในระดับสากลมาปรับใช้     (3) 
หน่วยงานของรัฐควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้ การจัดทำคู่มือหรือเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ  (4) 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้นำชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และ (5) การกำหนดแผนยุทธศาสตร์และการวางมาตรการให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนรว่มกับภาคส่วนตา่ง ๆ อย่างเป็นระบบ 
 
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน , การปกป้องคุ้มครอง, การบริหารจัดการ , มรดกโลกทางวัฒนธรรม, นครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 
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Abstract 
The aims of this research were 1) to study the level of people's participation in the protection and 

management of cultural world heritage sites in the historical city of Ayutthaya and 2) to study the approach of people's 
participation in the protection and management of cultural world heritage in the historical city of Ayutthaya. 
Methodology was the mixed methods: the quantitative research by survey method, collected data with questionnaires 
and the qualitative method by documentary research and collected data by in-depth-interview. The results of the 
research were as follows: 1) The level of people's participation in the protection and management of cultural world 
heritage sites in the historical city of Ayutthaya was at the lowest level in overall. 2) Approaches to people's 
participation in the protection and management of cultural heritage sites in the historical city of Ayutthaya, namely (1) 
government agencies should take into account the participation of people and communities in all activities; (2) 
government agencies should adopt an international system of protection and management; (3) government agencies 
should improve public relations, organize training activities for disseminate and knowledge preparation of manuals or 
documents for dissemination in various formats; (4) providing opportunities for people or community leaders to join the 
committee; (5) formulation of strategic plans and measures for people and communities to engage with different 
sectors systematically. 
 
Keywords: Public participation, Protection, Management, Cultural world heritage, the historical city of Ayutthaya 
 

1. บทนำ (Introduction) 
 ในปีพ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
ซึ่ งเป็นอนุสัญญ าที่ ได้ รับการรับ รองจากองค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก 
(UNESCO) โดยรัฐภาคีสมาชิกมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามเอกสาร
แนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (Operational 
Guidelines for the Implementation of the World Heritage 
Convention) ในการปกป้องคุม้ครองและการบริหารจดัการในระยะ
ยาว ทั้งในด้านกฎหมาย ระเบียบ การจัดตั้งสถาบัน และ/หรือ การ
ปกป้องคุ้มครองประเพณีและการจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งมรดก
โลกจะมีความยั่งยืน โดยแสดงให้เห็นว่ามีการปกป้องคุ้มครองทั้งใน
ระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น และ/หรือ ในระดับของกลุ่มคนร่วม
วัฒนธรรมประเพณี และแนวทางการปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกที่
ขอรับการพิจารณาขึ้นทะเบียน รวมทั้งประเด็นเรื่องความครบถ้วน
สมบูรณ์ และ/หรือความเป็นของแท้ดั้งเดิมของแหล่ง โดยต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นว่าจะมีการดำเนินการอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
มีแผนการบริหารบริหารจัดการที่เหมาะสม หรือระบบการจัดการ
เอกสารซึ่งต้องระบุคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกท่ีควร
อนุรักษ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งผ่านการมีส่วนร่วม มีการกำหนด

เป้าหมายของระบบการบริหารจัดการ และระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนกระบวนการติดตามประเมินผล  
 โดยในปัจจุบันแหล่งมรดกโลกของไทยที่ได้รับการประกาศแล้วมี
ทั้งสิ้น 6 แหล่ง[1] แบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แหล่ง และ
มรดกโลกทางธรรมชาติ 3 แหล่ง ดังนี ้
 (1) เมืองประวัติศาสตร์สุ โขทัยและเมืองบริวาร โดยได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ในปีพ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991)  
 (2) นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปีพ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991)  
 (3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง โดยได้
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปีพ.ศ. 2534 (ค.ศ. 
1991)   
 (4) แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปีพ.ศ. 2535 
(ค.ศ. 1992)  
 (5) กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกทางธรรมชาติ ในปีพ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
 (6) กลุ่มป่าแก่งกระจาน โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ในปีพ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021)  
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 ทั้งนี้ ในปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะเมืองหลวงเก่า
ของประเทศ ไทยได้ มี นั กท่ องเที่ ย วเข้ ามาเที่ ย วชม เที่ ยวชม
โบราณสถานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก แต่ในปัจจุบัน
ผู้วิจัยพบว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อคุ้มครองมรดก
โลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ 
ได้แก่ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่ง
กฎหมายต่าง ๆ เหล่านี้ไม่มีบทบัญญัติให้สิทธิแก่ประชาชนหรือ
ชุมชนในพื้นที่ที่มรดกโลกทางวัฒนธรรมตั้งอยู่ ได้มีส่วนร่วมในการ
ปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการ ตามแนวทางการอนุวัตตาม
อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับสิทธิของบุคคล
และชุมชนตามมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของ
ท้องถิ่นและของชาติ 
 ดังนั้น การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้อง
คุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษา
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จึงเป็นงานวิจัยที่ควรค่าแก่
การศึกษาในปัจจุบัน โดยการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาหาระดับ
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องคุ้มครองและการ
บริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมของนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรณี
ดังกล่าวอยู่ในระดับใด และเพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม ตามความต้องการของประชาชนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้อง
คุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเขตนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมใน
เขตนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้แบ่งขอบเขตการศึกษาวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 3.1 การวิจัยเพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเขต
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีขอบเขตการศึกษา 3 ด้าน คือ 
 (1) ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการ
มรดกโลกทางวัฒนธรรมในเขตนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
โดยนำระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวทางของ   
ถวิลวดี บุรีกุล[2] มาปรับใช้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ระดับ คอื  
 1) ระดับการให้ข้อมูล  
 2) ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน 
 3) ระดับการปรึกษาหารือ 
 4) ระดับการวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน 
 5) ระดับการร่วมปฏิบัติ 
 6) ระดับการร่วมติดตามตรวจสอบหรือประเมินผล 
 7) ระดับการควบคุมโดยประชาชน 

(2 ) ขอบ เขตด้ านพื้ นที่  ศึ กษาใน เขตพื้ นที่ เทศบาลนคร
พ ระน ค รศ รี อ ยุ ธ ย า  อ ำ เภ อ พ ระ น ค รศ รี อ ยุ ธ ย า  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 
 (3) ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาจากประชาชนจำนวน 
50,830 คน ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างและกำหนดขนาดโดยเปิดตารางการประมาณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์[3] 
ได้จำนวนประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 382 คน  
  3.2 การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเขต
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีขอบเขตการศึกษา 3 ส่วน คือ  
 (1) ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองและการ
บริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากแบบสอบถาม เรื่อง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการ
มรดกโลกทางวัฒ นธรรม : กรณี ศึ กษานครประวัติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา  
 (2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของนักวิชาการ
ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมรดกโลก 
 (3) การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจั ยที่ เกี่ยวข้อง 
(Documentary Research) ได้แก่ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้อง
คุม้ครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องคุ้มครอง
และการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษานคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้ใช้กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

5. วิธีดำเนินการวิจัย  
 5.1 เป็นวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ประกอบด้วย
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้การตอบ
แบ บ สอบ ถาม  (Questionnaire) และ การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภ าพ 
(Qualitative Research) โดยการศึกษาคนควาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ (Documentary Research) และการใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
 5.2 ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำนวน 50,830 คน โดยผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างและกำหนดขนาดโดยเปิด
ตารางการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan ได้
จำนวนประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 382 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคน
สำคัญ โดยผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจงจากนักวิชาการทางด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายมรดกโลก จำนวน 2 คน  
 5.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  
 (1) แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อ
คำถามเชิงสำรวจ (Checklist) 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง
และการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษานคร

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นคำถามปลายปิด (Closed-end 
Question) มีคำตอบเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) และมีการวัด
ข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 สเกล  
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง
และการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรม เป็นแบบสอบถาม
แบบปลายเปิด (Open ended questionnaire) 
 และนำร่างแบบสอบถามไปหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดย
การทดลองใช้ (Try out) กับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอ
พระนครศรีอยุธยาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน แล้วนำข้อมูล
ที่ได้ไปหาค่าความเที่ยง โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha 
Coefficience) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถาม = .79 จึงนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
 (2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เรื่อง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานคุ้มครองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนท่ี 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
 สว่นที่ 2 ความคดิเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนท้องถิ่นกับการปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการ
มรดกโลกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ท่ีมรดกโลกทางวัฒนธรรมตั้งอยู่  
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองและการ
บริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย  
 ผู้วิจัยศึกษาหนังสือ ตำรา เอกสาร และแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้อง
คุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรม แล้วจึงร่าง
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 5.4 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
 (1) ผู้วิจัยได้ดำเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้รับแบบสอบถามคืนครบทุก
ฉบับร้อยละ 100 เมื่อตรวจสอบแล้วมีความสมบูรณท์ุกฉบับ จึงได้ทำ
การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อย
ละ (Percentage) จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมใน
การปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรม: 
กรณี ศึ กษานครประวัติ ศ าส ตร์พ ระนครศรีอยุ ธยา  ซึ่ ง เป็ น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x̄  ) 
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนำมาแปลความหมาย
โดย เที ยบกับ เกณ ฑ์ ระดั บคะแนนที่ กำหนด และวิ เคราะห์
ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองและการบริหาร
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จัดการมรดกโลกทางวัฒ นธรรม  โดยการจัดหมวดหมู่ ของ
ข้อเสนอแนะและจัดเรียงอันดับความถี่ 
 (2) ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยจด
บันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ลงในแบบสัมภาษณ์และได้ขออนุญาตผู้ให้
สัมภาษณ์ในการบันทึกเสียงการสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อใช้
ในการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกใน
ภายหลัง จากนั้นผู้วิจัยนำข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการปกป้อง
คุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมมาวิเคราะห์
ประกอบกับผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In-depth 
Interview) ของนักวิชาการทางด้านกฎหมายที่เกีย่วข้องกับกฎหมาย
มรดกโลก และผลการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องคุ้มครองและการบริหาร
จัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพื่อหาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

6. ผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้อง
คุม้ครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษา
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 6.1 การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้อง
คุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเขตนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
 (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.10) มีอายุระหว่าง 20-
30 ปี (ร้อยละ 84.10) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ร้อยละ 
88.90) เขตที่อยู่นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ร้อยละ 76.20) 
และมีความสัมพันธ์กับนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา คือ 
ตั้งอยู่ใกล้สถานท่ีศึกษา/ทำงาน (ร้อยละ 66.70) 
 (2) ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองและการ
บริห ารจั ดการมรดกโลกทางวัฒ นธรรม ศึ กษากรณี : นคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการมี
ส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (xˉ  = 1.30, S.D. = 
0.079) และแยกรายด้านได้ ดังนี้ 
 1) ด้านระดับการให้ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมโดย

รวมอยู่ในระดับน้อย (xˉ = 1.78, S.D. = 0.240) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูล
มาตรการทางกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ในระดับชาติ เพื่อการ

ปกป้องคุ้มครองนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ผ่านช่องทาง

สื่อต่าง ๆ อยู่ในระดับน้อย (xˉ = 1.98, S.D. = 0.126) เป็นอันดับ
หนึ่ง รองลงมาคือ หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ท่านทราบเกี่ ยวกับ
เป้ าหมายของระบบการบริห ารจัดการนครประวัติ ศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาผ่านทางสื่อต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐแจ้งให้
ท่านทราบเกี่ยวกับกระบวนการติดตามประเมินผลตามแผนบริหาร
จัดการนครประวัตศิาสตร์พระนครศรีอยุธยาผ่านทางสือ่ต่าง ๆ อยู่ใน

ระดับน้อย (xˉ = 1.97, S.D. = 0.177)  
 2) ด้านระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (xˉ = 1.27, 
S.D. = 0.282) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หน่วยงานของรัฐเปิด
โอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น 
สังคม เศรษฐกิจ แรงกดดัน หรือความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบ
ด้านลบต่อนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในโอกาสต่าง ๆ อยู่

ในระดับน้อยที่สุด (xˉ = 1.48 , S.D. = 0.503) เป็นอันดับหนึ่ง 
รองลงมาคือ หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกระบวนการติดตามประเมินผลตามแผนบริหารจัดการนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในโอกาสต่าง ๆ อยู่ในระดับน้อย

ที่สุด (xˉ = 1.29, S.D. = 0.455)  
 3) ด้านระดับการปรึกษาหารอื พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม

โดยรวมอยู่ ในระดับน้อยที่สุด (xˉ = 1.22, S.D. = 0.195) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 1) หน่วยงานของรั ฐได้จัดให้ท่าน 
สัมมนา ประชาคม หรือการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับมาตรการทาง
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ในระดับชาติ เพื่อการปกป้องคุ้มครอง
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 2) หน่วยงานของรัฐได้จัดให้
ท่าน สัมมนา ประชาคม หรือการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับผลกระทบ
ด้านต่าง ๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ แรงกดดัน หรือความเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นผลกระทบด้านลบต่อนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
และ 3) หน่วยงานของรัฐได้จัดให้ท่าน สัมมนา ประชาคม หรือการ
สนทนากลุ่มเกี่ยวกับกระบวนการติดตามประเมินผลตามแผนบริหาร
จัดการนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

(xˉ = 1.29, S.D. = 0.455) เป็นอันดับหนึ่ง 
 4) ด้านระดับการวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (xˉ = 1.06, S.D. = 
0.107) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หน่วยงานของรัฐได้จัดให้
ท่านประชุมเพื่อวางแผนเกี่ยวกับแนวทางการปกป้องคุ้มครองนคร

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับน้อยที่สุด (xˉ = 1.22, 
S.D. = 0.419) เป็นอันดับหนึ่ง  
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 5) ด้านระดับการร่วมปฏิบัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม

โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (xˉ = 1.79, S.D. = 0.237) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า 1) หน่วยงานของรัฐและท่านร่วมกันจัดทำ
มาตรการทางกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ในระดับชาติ เพื่อการ
ปกป้องคุ้มครองนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 2) หน่วยงาน
ของรัฐและท่านร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ เช่น สังคม 
เศรษฐกิจ แรงกดดัน หรือความเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นผลกระทบด้านลบ
ต่อนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ 3) หน่วยงานของรัฐ
และท่านร่วมกันกำหนดเป้าหมายของระบบการบริหารจัดการนคร

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับน้อย (xˉ = 1.97, S.D. 
= 0.177) เป็นอันดับหนึ่ง  
 6) ดา้นระดับร่วมติดตามตรวจสอบหรือประเมินผล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

มีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (x̄  = 1.00, S.D. = 0.000) ทุกข้อ 
 7) ด้านระดับการควบคุมโดยประชาชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (xˉ = 1.00, S.D. = 0.000) ทุกข้อ  
 (3) ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองและการ
บริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะ คือ 1) การสร้างการรับรู้อย่าง
กว้างขวาง เช่น การปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ โดย เฉพาะ
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ให้เข้าถึงได้ ง่าย 
การจัดกิจกรรมที่สร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ การทำงาน
แบบบูรณาการการร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมในพื้นท่ีมรดกโลก เพื่อให้เกิดการสะท้อนและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนให้เกิดขึ้นได้จริง 2) หน่วยงานของรัฐควรจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์ และ  3) 
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควรให้ความสนใจในการปกป้องคุ้มครอง
และบริหารจัดการอย่างจริงจัง ตามลำดับ 
 6.2 การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมใน
เขตนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
 (1) ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการปกป้อง
คุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 1) หน่วยงานของรัฐควรสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง  
 2) หน่วยงานของรัฐควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
นครประวัติศาสตร์  
 3) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควรให้ความสนใจในการ
ปกป้องคุ้มครองและบริหารจัดการอย่างจริงจัง 

 (2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของนักวิชาการ
ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมรดกโลก 
 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญ พบว่า เป็นเพศ
ชาย มีอายุระหว่าง 32-56 ปี คุณวุฒิสูงสุด นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
(กฎหมายมหาชน) อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศึกษา) 
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม)  มีผลงาน ได้แก่ งานวิจัย บทความวิจัยและบทความวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เกี่ยวกับมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 2) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท้องถิ่นกับการปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการ
มรดกโลกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ที่มรดกโลกทางวัฒนธรรมตั้งอยู่ 
พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ง[4] กล่าวว่า “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมนั้น ควรมีส่วนร่วมในรูปแบบดังนี้ 1) ร่วมคิดและ
วางแผน 2) ร่วมตัดสินใจ 3) ร่วมกำหนดแผนและกิจกรรม 4) ร่วม
ลงมือทำและปฏิบัติ 5) ร่วมระดมทุน ทรัพยากร และงบประมาณ 
และ 6) ร่วมรับผิดชอบ” 
 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองและการบริหาร
จัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ผู้ให้สัมภาษณ์ท่าน
หนึ่ง[5] เสนอว่าควรให้มีประชาชนหรือผู้แทนท้องถิ่นไม่เกิน 2 คน
เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม หรือ
คณะทำงานศึกษา หรือผู้แทนที่เป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยใน
ท้องถิ่นนั้นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  
 (3) วิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 1) รวีวรรณ เตชะสุวรรณวงศ์[6]  ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วน
ร่ วมของป ระชาชน ใน เขต เทศบ าล  เมื อ งอ โยธยา  จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยาต่อการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม ผลการ
วิเคราะห์แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า หน่วยงานที่
รับผิดชอบในพื้นที่  ได้แก่  เทศบาลเมืองอโยธยาควรเผยแพร
ประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของมรดกโลกทางวัฒนธรรมและความ
จำเป็นในการอนุรักษนครประวัติศาสตร์และประโยชนที่ประชาชน
จะได้รับจากมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพื่อกระตุนใหประชาชนหันมา
มีสวนร่วมในการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมใหมากขึ้น  
 2) ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล, กาหลง กลิ่นจันทร์, วันธณี สุดศิริ, 
สาระ มีผลกิจ และ บุรพร กำบุญ[7] ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก กรณีศึกษา : อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-
ศรีสัชนาลัย–กำแพงเพชร ผลการวิเคราะห์แนวทางการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์ตั้งแต่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกในทุก ๆ ด้าน โดยการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับ
ผู้นำชุมชน พร้อมทั้งการจัดทำคู่มือหรือเอกสารเผยแพร่เพื่อให้ผู้นำ
ชุมชนไปถ่ายทอดและแจกจ่ายให้ทั่วถึงประชาชนในทุก ๆ ครัวเรือน 
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าในและมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ส่วนภาครัฐควรกำหนดแผนการ
ปฏิบัติงานระยะสั้น และระยะยาวออก พร้อมทั้งมีการจัดการประชุม
โดยมีผู้นำชุมชน หรือตัวแทนเข้าร่วมรับฟังในทุก ๆ รอบ และควรรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจ  
 3) พระสมุห์ ชิษณุ พงศ์  ปญฺ ญ าวุฑฺ โฒ  (เที ยมมิตร) [8]  
ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่มรดก
โลกอุทยานประวัติศาสตรจ์ังหวัดพระนครศรอียุธยา ผลการวิเคราะห์
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ 1) ควรมีการกำหนด
แผนยุทธศาสตร์และการวางมาตรการในการควบคุมดูแลเกี่ยวกับ
การจัดการเมืองมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใหมีการมี
ส่วนร่วมกับภาคสวนต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชนและชุมชนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 2) ควรมีการ
รณรงค์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการรุ่นเยาว์กำกับเกี่ยวกับการจัด
การเมืองมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยให้มีการมีส่วน
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชนและชุมชน เพื่อเป็นการ
จัดการที่ยั่งยืนสืบต่อไป 3) ควรให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการเมืองมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากยิ่งข้ึน
และอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยตั้งเป็นกรรมการเพื่อการจัดการ
อย่างมั่นคงต่อไป  
 

7.  อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถนำสู่การอภิปรายได้ ดังนี้ 
 7.1 การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้อง
คุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเขตนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
 1) จากผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีอาศัยอยู่
ใน เข ต พื้ น ที่ เท ศ บ า ล น ค ร พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  อ ำ เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับการมีส่วนร่วม
ในการปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ     
ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล และคณะ[7]  ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก กรณีศึกษา : อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

- ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมของทั้ง 3 
จังหวัด ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการแหล่งมรดกโลก อยู่ในระดับน้อยในทุกด้าน และสอดคล้องกับ 
รวีวรรณ  เตชะสุวรรณวงศ์[6] ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อ
การอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองอโยธยามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกโลกทาง
วัฒนธรรม ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับพระสมุห์ชิษณุพงศ์ 
ปญฺญาวุฑฺโฒ (เทียมมิตร)[8] ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการพื้นที่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจั ดการพื้ นที่ ม รด ก โลกอุทยานประวัติ ศ าสตร์  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
 2) จากผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีอาศัยอยู่
ใน เข ต พื้ น ที่ เท ศ บ า ล น ค ร พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  อ ำ เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านระดับการให้
ข้อมูล และด้านระดับการร่วมปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้อง
กับ พิชยจันทร์ ทิพย์ประภา และปัญญา น้ำเพชร[9] ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลก
เชิงประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาบริเวณเกาะเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วม ในด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
มรดกโลกเชิงประวัตติศาสตร์อย่างยั่งยืนกับหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน ในระดับน้อย และสอดคล้องกับ พระปลัดโอภาส โอภาโส  
(ศิริกิตติกุล)[10] ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการพื้นที่มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 
พระสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับปฏิบัติการในการ
จัดการพื้นที่มรดกโลก ในด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดก
โลกทางวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา  ด้านการบริหารจัดการพื้นที่
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมใน
การติดตามและประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง 
 7.2 การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมใน
เขตนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
 1) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่  ควรคำนึงถึง
รูปแบบในการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในทุก ๆ กิจกรรม 
ดังนี้ 1) ร่วมคิดและวางแผน 2) ร่วมตัดสินใจ 3) ร่วมกำหนดแผน
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และกิจกรรม 4) ร่วมลงมือทำและปฏิบัติ 5) ร่วมระดมทุน ทรัพยากร 
และงบประมาณ และ 6) ร่วมรับผิดชอบ โดยการมีผู้นำชุมชนหรือ
ตัวแทนเข้าร่วมในทุก ๆ กิจกรรม 
 2) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่ควรนำระบบการ
คุ้มครองและการบริหารจัดการในระดับสากลมาปรับใช้ ตลอดจน
การทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในพื้นที่มรดกโลก 
 3) หน่ วยงานของรั ฐที่ รั บผิ ดชอบควรปรั บปรุ งการ
ประชาสัมพันธ ์การสร้างการรับรูถ้ึงความสำคัญและความจำเป็นเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม โดยอาจจัดกิจกรรมในรูปแบบของการอบรมเผยแพร่ความรู้
ด้านต่าง ๆ  ให้กบัผู้นำชุมชน การจัดทำคู่มือหรอืเอกสารเผยแพร่ หรือการ
จัดทำสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางและให้เข้าถึง
ประชาชนได้โดยง่าย เช่น สื่ออินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ เป็นต้น 
 4) การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้นำชุมชน เป็นตัวแทน
เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการเมืองมรดกโลกกับหน่วยงาน
ของรัฐในภาคส่วนต่าง ๆ 
 5) การกำหนดแผนยุทธศาสตร์และการวางมาตรการในการ
ค วบ คุ ม ดู แ ล เกี่ ย วกั บ ก ารจั ด ก าร เมื อ งม รด ก โล ก จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยาโดยใหมีการมีสวนร่วมกับภาคสวนต่าง ๆ 
โดยเฉพาะประชาชนและชุมชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือการจัดการอย่าง
ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม  
 

8.  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
 8.1 หน่วยงานของรัฐท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีหน้าที่
ปกป้องคุ้มครองและบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ควร
ปรับปรุงรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น โดยควรเร่งดำเนินการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเปิดรับความคิดเห็น
จากประชาชน ด้านการปรึกษาหารือ ด้านการวางแผนและตัดสินใจ
ร่วมกัน ด้านร่วมติดตามตรวจสอบหรือประเมินผล และด้านการ
ควบคุมโดยประชาชน เป็นลำดับแรก และด้านการให้ข้อมูลและด้าน
การร่วมปฏิบัติ เป็นลำดับต่อมา 
 8.2 รูปแบบของหน่วยงานของรัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกป้องคุ้มครองและบริหารจัดการมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม ได้แก่ 1) การสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง เช่น การปรับปรุง
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้เข้าถึงได้ง่าย 2) การจัดกิจกรรมที่

สร้างการรับรู้ของประชาชนในพ้ืนที่ 3) การทำงานแบบบูรณาการการ
ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
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 บทคัดย่อ   
 บทความนี้มีวัตถุประสง ค์เพื่อนําเสนอบทบาทของ ผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในการกําหนดนโยบา ยส่งเสริม  
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเอกสารด ้วยการวิเคราะห ์เนื้อหาและบรรยายความเชิงพรรณนา ขอบเขตการวิจัยนี้ จะศึกษา
เกี่ยวกับบทบาทของผู ้บริหารโรงเรียนในการส ่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนผ่าน เอกสารที่เป นภาษาไทยหรือภาษาอาหรับที่มีการแปล     
เปนภาษาไทย  ซึ่งผลการวิจัยพบว ่า 1) ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีบทบาทในการกําหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียนให้ผู้เรียนให้เปนคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 2) ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีบทบาท
ในการพิจารณาการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมอันเปนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  3) ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามมีบทบาทในการกําหนดนโยบายระดับสถานศึกษาเพื่อสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 
คําสําคัญ : บทบาท, ผูบ้ริหาร, คุณธรรมจริยธรรม, นโยบาย 
 

 
Abstract 

 
 This article aims to present the role of the administrators of private Islamic schools in formulating promotion 
policies morality, ethics, students. Use document research methodology with content analysis and descriptive narrative. 
The scope of this research will study the role of school administrators in promoting student morality and ethics through 
documents in Thai or Arabic that is translated into Thai .The results of the research found that 1) The role of 
administrators of private Islamic schools  in policy-making, promote the implementation of school curriculum and make 
students become good people. Morality and ethics. 2) Administrators of private Islamic schools are considering the role 
of using educational resources to promote moral activities. 3) The administrators of private Islamic schools  play a role 
in formulating policies at the school level to promote morality and ethics. 
 
Keywords: Role, Administrators, Morality, Ethics, Policy 
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1. บทนํา 
 อิสลามให้ความสําคัญกับจริยธรรมอย่างมาก  เพราะถือว่า
จริยธรรมเปนเรื่องที่จําเปนและสําคัญยิ่งต่อความสงบยั่งยืนของ
สังคม พฤติกรรมของมนุษย ์เชื่อมโยงผูกติดกับอุปนิสัยภายในเสมอ
เสมือนดั่งความสัมพันธ ์ของกิ่งก้านสาขาของต ้นไม ้ที่มีต ่อรากไม ้ซึ่ง
ซ่อนตัวอยู่ใตผ้ืนดิน  พฤติกรรมอันดีงามก็เปนผลจากการมีจริยธรรม 
งดงาม  กิ่งก้านจะงดงามแข็งแรง  รากแก้วก็ต ้องงดงามและ
แข็งแกร่งด้วยเช่นเดียวกัน และเมืองที่ดีนั้น  (มีดินดี) ผลิตผลของมัน
จะงอกออกมาด ้วยอนุมัติแห ่งพระเจ ้า และเมืองที่ไม่ ่ดีนั้น ผลิตผล
ของมันจะไม่ออก นอกจากในสภาพแกร็น 
อัลลอฮฺทรงตรัสว่า 
 

ِِلَ هَُصُِّف ﴿  َلَّ نَِكًدا َكَذَٰ
ِ
ُرُج ا ي َخُبَث ََل ََيْ ِ ِِّه َواَّلَّ ْذِن َرب

ِ
ُرُج هََباتُُه ِِب ُب ََيْ يِّ َوامَْبََلُ امطَّ

﴾اْآَ ِ  ِمَلْ ٍ   َْ ُكُرونَ   

 
 ความว่า “และเมืองที่ดีนั้นพืชของมันจะงอกออกมาด้วยอนุมัติ 
แห ่งพระเจ ้าของมัน  และเมืองที่ไม ่ดีนั้นพืชของมันจะไม ่ออก 
นอกจากในสภาพแกร็น  ในทํานองนั้นแหละเราจะแจกแจงบรรดา 
โองการทั้งหลายแกก่ลุ่มชนที่ขอบคุณ” ((อัลอะอฺรอฟ:58)) (สมาคม 
นักเรียนเกา่อาหรับ ประเทศไทย,2542) [1] 
 เด็กและเยาวชนในวัยเรียนเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของชาติ 
รัฐบาลจึงทุ่มงบประมาณประจําปอย่างมหาศาลให้กับการศึกษาเพื่อ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคลดังกล่าวโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเปนผู้
รับผิดชอบในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาของชาติซึ่งต้อง
ใช้งบประมาณมากและใช ้ระยะเวลานาน  ทั้งนี้ต ้องการให ้เด็กและ
เยาวชนมีความเจริญเติบโตในทุกด้าน มีคุณลักษณะพร้อมเปนผู้ใหญ่
ที่ดีในอนาคต  แต่ก็ยังไม่สามารถสร ้างเด็กและเยาวชนในวัยเรียนดัง
กล่าวให้ดีได้ตามเป าหมายครบร ้อยเปอร ์เซ็นต์ ท้ังนี้เนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ปัจจุบัน อันเนื่องมาจาการได้รับเอา
วัฒนธรรมตะวันตกเข ้ามายึดถือปฏิบัติในการดําเนินชีวิตสื่อสาร
เทคโนโลยีก้าวหน้า เช่น ในเรื่องการแต ่งกาย ความสัมพันธ ์ทางเพศ 
และอันเป นการยั่วยุทางกามารมณ ์ ซึ่งเป นสาเหตุหนึ่งของ
อาชญากรรม  ความเสื่อมทรามทางศีลธรรม  ปัจจุบันสังคมไทย
วัฒนธรรมทางด ้านวัตถุเจริญล ้าหน ้ามากกว ่าวัฒนธรรมทางจิตใจ
ฉะนั้นผู้ที่ขาดการอบรมทางด้านจิตใจจึงประกอบอาชญากรรมเพื่อ 
แสวงหาวัตถุอันเปนสิ่งปรารถนา เพื่ออํานวยความสุขให้แก่ชีวิตตน 
คนมีความเห็นแก่ตัวทวีความรุนแรงข้ึน (โกศล มีคุณ, สุธีลา ตุลยะ 
เสถียร และสถิตวงศส์วรรค์, 2546:) [2] 
 สํานักงานการประถมศึกษาแห ง่ชาติได้กําหนดในมาตรา 81 ว่า 
ใหจ้ัดการศึกษาให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมโดยให้ปรับปรุงการศึกษาให้ 

สอดคล ้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
เสริมสร ้างความรู ้และปลูกฝ ังจิตสํานึกท่ีถูกต้องกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป นประมุข
สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต ่างๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ  พัฒนาวิชาชีพครูและ
สงเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติและมาตรา  
73 รัฐจะต ้องให้ความอุปถัมภ ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนา
อื่น ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท ์ระหว่างศาสนิกชน
ของทุกศาสนา  รวมทั้งการนําหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2540) [3] 
  ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเปนค ่านิยมสู่วัตถุ  ทําให ้
มนุษย ์เห็นแก ่ตัวมากขึ้นทุกวัน  ทําให ้มนุษย ์ละทิ้งความรับผิดชอบ
ธรรม ความผิดเรื่องคุณธรรมเปนเรื่องธรรมดาที่ปุถุชนสามารถทําได้ 
หากปล่อยให้สภาพเช่นนี้ยังคงเกิดขึ้นเปนประจําย่อมทําความเสื่อม 
โทรมมาสู ่สังคมและระบบจะเป นป ัญหาที่ยากยิ่งต่อการแก ้ไขใน
อนาคต (สราวุธ จิตบุญมี, 2543) [4] 

 อิสลามถือหลัก  “เอียฮซาน” หรือการทําดี เปนสิ่งท่ีสําคัญที่สุด 
ในการประพฤติตน  ซึ่งความดีที่อิสลามหมายถึง  ก็คือ  การเคารพ
ภักดีต ่ออัลลอฮเสมือนกับว ่าเราเห็นพระองค ์แม้นว่าความเป นจริง 
เราไม ่อาจเห็นพระองค ์ในโลกนี้ได ้ แต่เราต้องสํานึกอยู ่เสมอว่าพระ
องค์ทรงเห็น ทรงได้ยินเราอยู่ตลอดเวลา 
อัลลอฮฺทรงตรัสว่า 
 

َتَ ٰى عَََل امَْعْرِش يَْعََلُ َما ﴿  ٍ  ُُثَّ اس ْ تَِّة َأ َّ َماَواِ  َواْاَْرَض ِِف س ِ ي َخلََق امسَّ ِ ُهَ  اَّلَّ

َماِء َوَما يَْعُرُج ِفهيَا َوُهَ  َمَعُُكْ َأْيَن َما  ُرُج ِمْْنَا َوَما يزَِنُل ِمَن امسَّ يَِلُج ِِف اْاَْرِض َوَما ََيْ

ُ ِبَما تَْعَملُ َن بَِ  ٌ    ﴾ُك ُنْ َوااَّ

 
 ความว ่า “พระองค ์คือ  พระผู ้ทรงสร ้างช้ันฟ าทั้งหลาย  และ
แผ่นดินในระ  ยะ 6 วัน แล้วพระองค ์ทรงสถิตย ์อยู่บนบัลลังก ์ พระ
องค ์ทรงรอบรู ้สิ่งที่เข ้าไปในแผ ่นดิน  และสิ่งที่ออกมาจากแผ ่นดิน 
และสิ่งที่ลงมาจากฟากฟ า และสิ่งที่ข้ึนไปสู ่ฟากฟ า และพระองค ์
ทรงอยู่กับพวกเจ้าไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ ณ แห่งหนใด และอัลลอฮ.ทรง
เห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทํา” ((อัลหะดีด:4)) (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ 
ประเทศไทย,2542) [5]  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห ่งชาติพ .ศ. 2542 มาตรา  6  ได ้
กําหนดไว้ว่าการจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให ้เปนมนุษย์
ที่สมบูรณ ์ทั้งร ่างกาย  จิตใจ  สติป ัญญา  ความรู ้และคุณธรรม  มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยู ่ร่วมกับผู ้อื่นได้
อย่างมีความสุข และจากทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับ
ที่ 8 ได ้กําหนดหลักการในการพัฒนามนุษย ์ให ้มีคุณภาพ กําหนด
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บทบาทและความรับผิดชอบของสถานศึกษาในการพัฒนาจิตใจคน 
โดยมีหลักการในการพัฒนาจิตใจคนให ้มีวิสัยทัศน ์ เปนคนเก่ง คนดี
และมีความสุขไว ้อย ่างชัดเจน  (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2540) [6] 
  ป จัจุบันสังคมไทยหรือแมก้ระทั่งสังคมโลกกําลังประสบปัญหา 
ทางด ้านสังคม  เพราะคนในชาติห ่างเหินจากศีลธรรม  คนท่ีมี
การศึกษาดีแทนที่จะเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม กลับมีความเห็น 
แก่ตัวมากขึ้นเปนส่วนใหญ ่ท้ังนี้เพราะระบบการศึกษายังไม่สามารถ 
พัฒนาจิตใจของผู้เรียนให้เปนคนดีไดห้ลักธรรมคําสอนเปนสิ่งหนึ่งที ่
จะช่วยสง่เสริมพัฒนาการศึกษาของคนในชาติทั้งด้านความรู้และการ
ปลูกฝ ังคุณธรรมและจริยธรรมให ้ดียิ่งขึ้นต ่อไป  (ถวิล  อรัญเวศ , 
2534) [7] 
  คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเป นนโยบายและเปาหมายสําคัญ 
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้พลเมืองของชาติ 
ใหม้ีคุณภาพ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนวิธีที่เช่ือว ่าดี
ที่สุดคือการให้ได้เห็นตัวอย ่างที่ดีจากบุคคลใกล ้ชิดในครอบครัวหรือ
โรงเรียน  ครูผู ้สอนจึงความสําคัญต ่อนักเรียน  การส ่งเสริมให ้ครูมี
ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมจึงมีความสําคัญและจําเปนต่อ
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม (อํานวย อุเทศ, 2534) [8] 
 บทบาทผู ้บริหารสถานศึกษามีผลต่อการดําเนินการจัดการเรียน 
การสอนบ ่มเพาะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให ้เป นคนดี  มี
คุณธรรม เพราะผูบ้ริหารมีบทบาทหลัก 3 ประการ คือ ประการแรก 
บทบาทเชิงสัมพันธ์บุคคล ซึ่งทําให ้ผู้บริหารมีลักษณะเป น“ศูนย์รวม
อํานาจ” ภายในสถานศึกษา  เปนศูนย์รวมการออกคําสั่งงานต ่างๆ 
จะกระจายออกไปทั่วองค ์กร ประการที่สอง  บทบาทเชิงสารสนเทศ  
หมายถึง  มีข ้อมูลเรื่องต ่าง  ๆ ครบถ ้วน  สามารถนํามาใช ้ในการ
ประมวลข่าวสารนําไปใช้ให้เปนประโยชน์ได้ทันที และประการที่สาม 
บทบาทการตัดสินใจ  คือ  ผู ้บริหารต ้องเลือกทางที่ดีท่ีสุดในการ
ดําเนินการงาน (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2546) [9] 
 เป าหมายการส ่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนได ้กําหนดใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2546 หมวด 1 ข้อ2 มีความว่า“ให้
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อสร ้าง
ความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝายพอใจผู้เรียน 
ทุกคนได ้รับการศึกษาจากสถานศึกษามีการพัฒนาความ  รู ้
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา 
ที่กําหนด” และปัจจุบันมีการตั้งองค์การมหาชนตามบทบัญญัติของ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห ่งชาติพ .ศ. 2542 ขึ้นเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา  คือ  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา  (องค ์การมหาชน ) โดยมีเป าหมาย  สร้างเกณฑ ์
มาตรฐาน และเพื่อการประเมินสถานศึกษา มีมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คือมาตรฐานด้านผู้เรียนกําหนดไว้ 
ว ่าผู ้ เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค ่านิยม  อันพึงประสงค ์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) [10] 
  

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อนําเสนอบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน 

ศาสนาอิสลามในการกําหนดนโยบายส ่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 
 

3.ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด ้านเนื้อหา  ศึกษาเฉพาะเอกสารที่มุ ่งตอบ

คําถามหรือทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข ้องกับบทบาทของผู ้บริหาร
โรงเรียนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

3.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ศึกษาเฉพาะเอกสารที่เปน 
ภาษาไทยหรือภาษาอาหรับที่มีการแปลเปนภาษาไทย 
 

4.วิธีการวิจัย 
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเอกสารจากแหล่งข้อมูลที่สําคัญ ใช้การ 

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ที่เกี่ยวข้องและบรรยายความ 
เชิงพรรณนา ได้แก่ คัมภีร ์อัลกุรอาน หนังสืออัลหะดีษ  เอกสารและ
งานวิจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข ้องกับบทบาทของผู ้บริหารโรงเรียนในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

4.1 ศึกษาคัมภีร ์อัลกุรอาน  จากฉบับท่ีมีความหมาย
ภาษาไทย  คัดเลือกส ่วนท่ีเกี่ยวกับบทบาทของผู ้บริหารโรงเรียนใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  พร้อมศึกษาอัลหะดีษ  หรือ
คําสอนของศาสดาที่ขยายความในเชิงปฏิบัติจากท่ีบอกไว ้ในอัล      
กุรอาน  เพราะอัลกุรอานจะบอกเฉพาะหัวหรือใจความสําคัญๆ
เช่นเดียวกับเป นรัฐธรรมนูญหรือแผนแม ่บท และศาสดาจะเป นผู ้
อธิบายหรือขยายความหรือปฏิบัติเป นแบบอย ่างในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน หรือรับรองการกระทําของสหายหรือสาวกว่าถูกต้อง 

4.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับบทบาท 
ของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
มนัส สานานะอะ  (2550) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา  ใน 4 ด้าน  คือ ด้านการ
กําหนดนโยบาย  ด้านการประพฤติเปนแบบอย่าง  ด้านการรอบรม
สั่งสอน  และด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน  พบว่า  บทบาทของ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลาทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก 

อารี  จําปาทอง  (2532)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการส่งเสริม
จริยธรรมในโรงเรียนของผู้บริหารในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้ศึกษาการส่งเสริม
จริยธรรมใน 4 ด้าน คือ การกําหนดนโยบาย  การจัดสภาพแวดล้อม  
การนิเทศการสอน  และการจัดกิจกรรมนักเรียน  พบว่า การกําหนด
นโยบายมีการดําเนินการระดับมาก 

 

5.ผลการวิจัย 
5.1 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
การกําหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
 การกําหนดนโยบายการส ่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามถือเปน 
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร เปนการทํางานในระบบญะมาอะฮ์(กลุ่ม) 
การทํางานในลักษณะนี้ต ้องอาศัยความเป นเอกภาพของคนในกลุ ่ม 
(วะห์ดะฮ ์) การเคารพและเช่ือฟ ังผู ้นํา (ตออะฮ ์) รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัยของกลุ ่มอย ่างเคร ่งครัด  โดยที่คนในกลุ ่มทั้งหมด
มีเปาหมายในการทํางานเหมือนกันการทํางานในระบบญะมาอะฮ ์นี้
จําเป น (วาญิบ ) เหนือมุสลิมทุกคน  เพราะมุสลิมคือผู ้ดํารงชีวิตอยู ่
โดยมีเป าหมายสูงสุดคือการทําความดีเพื่อให ้อัลลอฮ์(พระเจ ้า) ทรง
พอพระทัย  เรียกว ่าเป นการอิบาดะฮ ์ ซึ่งในการบรรลุสู ่เปาหมายนี้
มุสลิมทุกคนจะต ้องอยู ่ร่วมกันเปนกลุ่มเปนก้อน เรียกกลุ ่มก้อนนี้ว่า 
“ญะมาอะฮ ์” หรืออาจเรียกได ้ว่าเป นประชาคมมุสลิมนั่นเอง  ที่
บอกว่าจําเปน เพราะองค์อัลลอฮ์พระผูเ้ปนเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ในอัล
กุรอาน ว่า  
 

كُ ا يًعا َوََل تََفرَّ ِ ََجِ ﴾ ... َواْعَتِ ُم ا ِِبَْبِل ااَّ  ﴿ 

 
 ความว่า “จงยึดมั่นอยูก่ับสายเชือกแห่งอัลลอฮ์อยา่งพร้อม 
เพรียงกันเถิดและจงอย่าแตกแยกแบ่งฝาย” (อาลิอิมรอน:103) 
 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2546 ได ้อธิบายคําว ่า
“นโยบาย” หมายถึง หลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป นแนวดําเนินการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห ่งชาติพ.ศ. 2542 กําหนดให ้มีเอกภาพ
ในการจัดการศึกษากําหนดให ้มีกระทรวงเดียวรับผิดชอบดูแล
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท โดยกําหนดหน ้าที่ของผู ้บริหาร
ทุกระดับมีหน ้าที่ การกําหนดนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา
สนับสนุนทรัพยากร  รวมทั้งติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัด

การศึกษา (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544) [11] 
  ในการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีความเกี่ยวข้อง 
กับการกําหนดนโยบาย ดังนี้คือ 1) การกําหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน 3) นิเทศและติดตาม 
ผล 4) ประเมินและรายงานผล (สม นึก ธาตุทอง, 2548) [12] 
 บทบาทผู้บริหารในการพิจารณาใช้ทรัพยากรทางการศึกษา และ 
มีการกําหนดนโยบาย  ดังต ่อไปนี้1) การกําหนดนโยบาย  และแผน
ของสถานศึกษา  ซึ่งสามารถแปลออกเป นกิจกรรมต ่างๆ การจัดทํา
แผนของสถานศึกษาข้ึน  2) กําหนดทรัพยากรที่ต ้องการ  กําหนด
งบประมาณที่ต ้องใช้จัดลําดับความสําคัญ  ทํากิจกรรมใดก ่อน-หลัง 
3) การแสวงหาทรัพยากรการหางบประมาณหรืออุปกรณ์เพื่อดําเนิน
กิจกรรมที่สําคัญของสถานศึกษา  เช ่นเงินบริจาคเงินอ่ืนๆ 4)การ
จัดสรรทรัพยากร การกําหนดเกณฑ์จัดสรร การลําดับโครงการ การ
จัดสรรตามความพร ้อม 5) การใช้ ้ทรัพยากร  ควรมีขั้นตอนในการ
ดําเนินงาน และควบคุม 6) การประเมินการใช้คํานึงถึงประสิทธิผล 
ความเพียงพอ (ปรีชา คัมภีรปกรณ์, 2541) [13] 
 กระบวนการพัฒนานโยบายมีดังนี้ 1) การจัดตั้งหน ่วยงานท่ี
รับผิดชอบนโยบายส่วนกลาง 2) การกําหนดกลุ่มเปาหมายเฉพาะกิจ 
3) การจัดทําเอกสารนโยบาย 4) การนําเสนอนโยบาย (รุง่ แก้วแดง , 
2546) [14] 
 การกําหนดนโยบายระดับสถานศึกษาเพื่อส ่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 ได ้
กําหนดในมาตรา  77 ความว ่า “รัฐต้องจัดให ้มีแผนพัฒนาการเมือง
จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม  และจริยธรรมของผู ้ดํารงตําแหน ่งผู ้
ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการและพนักงาน  หรือลูกจ ้างอื่น
ของรัฐ  เพื่อป องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และเสริมสร ้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที”่ (สํานักงานคณะกรรมการการ 
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541) [15] 
 โรงเรียนต ้องกําหนดนโยบายที่ชัดเจนออกมาเพื่อเปนบรรทัดฐาน 
ในการดําเนินงานกิจกรรมทางจริยธรรมทุกรูปแบบท่ีจัดขึ้นใน
โรงเรียน การกําหนดนโยบายผู้บริหารเปนผู้รับผิดชอบเนื่องจากการ
บริหารต ้องมีผู ้นําท่ีต ้องนําในทุกด ้าน จึงควรประมวลจากหลักการ  
และแนวคิดมาปรับปรุงแล ้วกําหนดนโยบายการส ่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาดังต ่อไปนี้  1) ให ้ครูและบุคลากรทุกคน
ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  2) ให้ครูนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนาวัฒนธรรมในท ้องถิ่นร ่วมกับชุมชน  3) ให้ครูเวรมีโอกาส
อบรมหน้าเสาธงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมทุกเช้าก่อนเข้าเรียน4) ให้ครู
ยกย่องความดีของนักเรียนหรือให้รางวัลสม่ําเสมอ5) ให้ครูประพฤติ
เปนแบบอย่างทุกเวลา  6) ให้มีการติดตามผลนักเรียนท้ังความรู ้การ
ปฏิบัติเป นการเก็บข ้อมูลประเมินผลส ่วนหน่ึง  เชิญผู ้รู้ในท้องถิ่นมา
พูดคุยพบปะกับนักเรียนบ่อยครั้ง 7) การไปเยี่ยมบ้านเปนหน้าที่ของ
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ครูทุกคน ต้องรู้จักบ้านนักเรียน 8) การกําหนดระเบียบโรงเรียนจาก
ทุกส ่วนของบุคลากร  ให้ทุกคนมีส ่วนร ่วม 9) การกําหนดกิจกรรม
นักเรียนให ้มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทุกกิจกรรม  10) การ
สรา้งวิสัยทัศน์เพื่องานอนาคตต้องมองสภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 11) การจัดการเรียนการสอนควรกําหนดเปาหมายสร้างคน
ดี (สมพงษ์จิตระดับ, 2530) [16] 
 หน ้าที่ของผู ้บริหารมีความเกี่ยวข ้องกับการกําหนดนโยบาย ได ้
แก่ 1) พัฒนาเป าหมายและนโยบายของสถานศึกษา  2) พัฒนา
โปรแกรมการเรียนการสอน  เพื่อให ้บรรลุเป าหมาย  3) สร้างและ
ประสานงานกับหน ่วยงานต ่างๆ  ภายในสถานศึกษาในการนํา
โปรแกรมหรือแผนปฏิบัติงาน  4) จัดหาและจัดสรรทรัพยากรต ่างๆ
เพื่อสนับสนุนและปฏิบัติตามแผนและโปรแกรมต ่างๆ 5) เปนตัว
แทนของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต ่างๆในชุมชน  6) ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานท้ังในด ้านกระบวน
การและผลผลิต (จันทรานี สงวนนาม, 2545) [17] 
 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารมีบทบาทในการกําหนด
นโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดทําหลักสูตรของ

โรงเรียนให้ผู้เรียนให้เปนคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 2) ผู้บริหาร
มีบทบาทในการพิจารณาการใช ้ทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อจัด
กิจกรรมอันเปนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 3) ผู้บริหารมีบทบาท
ในการกําหนด นโยบายระดับสถานศึกษาเพื่อส ่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
 
6.การอภิปรายผล 

การดําเนินการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียนต้องให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ที่
จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้เปนคนดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  หาก
โรงเรียนออกแบบหลักสูตรที่ขาดประเด็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม 
นักเรียนท่ีศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวก็จะกลายเปนผู้ที่ขาดความ
พร้อมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ฉะนั้นการดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรที่เน้นคุณธรรมจริยธรรมจึงมีความสําคัญมาก จําเปนที่
ผู้บริหารจะต้องกําหนดนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวนี้ 

บทบาทผู ้บริหารในการพิจารณาใช ้ทรัพยากรทางการ
ศึกษา ผู้บริหารจะต้องการกําหนดนโยบาย และแผนของสถานศึกษา 
ซึ่งสามารถแปลออกเป นกิจกรรมต ่างๆที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กําหนดงบประมาณที่ตอ้งใช้ในการจัดทํากิจกรรมดังกล่าว 
  การกําหนดนโยบายระดับสถานศึกษาเพื่อส ่ งเสริม
คุณธรรม   ผู้บริหารต ้องกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเพื่อส ่งเสริม
คุณธรรม นักเรียน  กิจกรรมที่สามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ผู้บริหารจะต้องพยายามจัดให้ได้ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกิจกรรมที่
สามารถดําเนินการจัดได้ภายในโรงเรียน 
 

7.สรุปผลการวิจัย 
 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
การกําหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมีดังนี้ คือ 1.
มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการ
จัดทําหลักสูตรของโรงเรียนให้ผู้เรียนให้เปนคนดี  มีคุณธรรมและ
จริยธรรม   2.มีบทบาทในการพิจารณาการใช ้ทรัพยากรทางการ
ศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมอันเปนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ3) 
มีบทบาทในการกําหนด นโยบายระดับสถานศึกษาเพื่อส ่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
 

8.ข้อเสนอแนะ 
ผู้บริหารควรกําหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมให้ชัดเจน  กําหนดให้ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียน
การสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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organizational loyalty among private school teachers in Hat Yai District, 

Songkhla Province. 
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บทคัดยDอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค5เพื่อศึกษาความสัมพันธ5ระหว@างปAจจัยการรับรูDการสนับสนุนจากกับความจงรักภักดีต@อองค5กรของครู

โรงเรียนเอกชนในอำเภอหาดใหญ@ จังหวัดสงขลา เก็บรวบรวมขDอมูลโดยใชDแบบสอบถามกับกลุ@มตัวอย@างที่เปRนครูผูDสอนในโรงเรียนเอกชนใน

อำเภอหาดใหญ@ จังหวัดสงขลา โดยมีการสุ @มกลุ @มตัวอย@างแบบหลายขั ้นตอน (Multiple stage sampling) จึงไดDจำนวน 234 คน เพื่อ

ดำเนินการเก็บขDอมูล และนำมาวิเคราะห5ขDอมูลโดยใชDคอมพิวเตอร5โปรแกรมอาร5เพื่อหาค@าเฉลี่ย ส@วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ5แบบเพียร5สัน ผลการวิจัยพบว@า โอกาสกDาวหนDาในงานมีความสัมพันธ5ทางบวกกับความจงรักภักดีต@อองค5กรของครูโรงเรียนเอกชน 

ในอำเภอหาดใหญ@ จังหวัดสงขลาอย@างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 นโยบายและการบริหาร และสภาพแวดลDอมในการทำงานมี

ความสัมพันธ5ทางบวกกับความจงรักภักดีต@อองค5กรของครูโรงเรียนเอกชน ในอำเภอหาดใหญ@ จังหวัดสงขลาอย@างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ส@วนค@าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในงานไม@มีความสัมพันธ5กับความจงรักภักดีต@อองค5กร ของครูโรงเรียนเอกชน อำเภอ

หาดใหญ@ จังหวัดสงขลา 

 

คำสำคัญ: ครูโรงเรียนเอกชน, ปAจจัยการรับรูDการสนับสนุนจากองค5กร, ความภักดีต@อองค5กร 

 

Abstract 
This study aimed to examine the relationship between perceived organizational support factors among the 

organization loyalty of private school teachers in Hat Yai District, Songkhla Province. The sample consisted of 234 private 

school teachers in Hat Yai District, Songkhla Province. The data were collected by questionnaires with general information 

and Perceived organizational support factors.  And analyzed with computer data analysis using R program to determine 

the mean, standard deviation, and Pearson's correlation coefficient.  The results showed that career path was positively 

correlated with organizational loyalty of private school teachers was statistically significant at 0. 01 level.  Policy and 

administration and work environment was positively correlated with organizational loyalty of private school teachers had 

a statistical significance at the 0. 05 level.  Compensation and benefits and job security has no relationship to loyalty to 

the organization of private school teachers, Hat Yai District, Songkhla Province. 
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1. บทนำ  
การศึกษาภาคเอกชนเปRนหนึ ่งในองค5กรทางการศึกษาที ่มี

ความสำคัญในการช@วยแบ@งเบาภาระของรัฐมาโดยตลอด โดยเฉพาะ

ในส@วนที่รัฐไม@สามารถจัดไดD หรือจัดไดDไม@เพียงพออันเนื่องมาจาก

ข Dอจำก ัดในหลายๆดDาน ด ังน ั ้นเพ ื ่อให Dการจ ัดการศ ึกษาของ

ภาคเอกชนดำเนินไปอย@างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่สอดคลDอง

กับแนวทางการพัฒนาประเทศ ตั ้งแต@ป � พ.ศ.2515 สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชนไดDถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลการศึกษา

เพิ ่มเติมจากรัฐ สำนักงานการศึกษาเอกชน [1] และในปAจจุบัน

โรงเร ียนในภาคเอกชนก็ได Dร ับผลกระทบอันเน ื ่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงต@างๆ เช@นนโยบายทางภาครัฐ รูปแบบการจัดการศึกษา 

พลวัตโลกที่มีอยู @สูง ทำใหDการศึกษาภาคเอกชนตDองปรับเปลี ่ยน

รูปแบบการบริหารใหDมีความทันสมัย ส@งเสริมใหDบุคลากรในองค5กรมี

ความเท@าทันกับความเปลี่ยนแปลง สอดคลDองกับขDอสรุปของ ศรัณย5 

พิมพ5ทอง [2] ที่กล@าวว@า โดยการทำใหDบุคลากรเกิดความเท@าทันต@อ

การเปลี่ยนแปลงตDองอาศัยการบริหารจัดการภายในองค5กรเพื่อช@วย

ใหDเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป�าหมายขององค5กร ซึ่ง

กุญแจที่สำคัญที่จะทำใหDองค5กรประสบผลสำเร็จไดDคือบุคลากรใน

องค5กร เฉกเช@นครู การใหDความสำคัญกับการสนับสนุน พัฒนาบุคคล

จึงถือว@าเปRนการลงทุนที่มีความคุDมค@า  

 การรับรูDการสนับสนุนจากองค5กรจึงเปRนเรื่องความเชื่อของครูที่มี

ต@อองค5กรว@าองค5กรไดDใหDการสนับสนุนพวกเขาในดDานต@างๆ เช@น

ค@าตอบแทน สวัสดิการ สภาพแวดลDอมในการทำงาน เพื่อยกระดับ

ความเปRนอยู@ใหDดีขึ้น และเพื่อความรูDสึกที่จะคงอยู@กับองค5กรต@อไป 

ซ ึ ่ ง สอดคล D อ งก ับแนวค ิ ดของ ไอ เซน เบอร 5 เ กอรและคณะ 

(Eisenberger et al.) [3] ท ี ่กล @าวว @าการร ับร ู Dการสนับสนุนจาก

องค5กรจะส@งผลต@อความรู Dสึกยึดมั ่นที ่พนักงานมีต@อองค5กร หรือ

ความรูDสึกเปRนหนี้บุญคุณของพนักงานซึ่งส@งผลใหDพนักงานทำงานใหD

องค5กรไปถึงเป�าหมายไดDอย@างมีประสิทธิภาพ เกิดเปRนความผูกพัน

และความจงรักภักดีต@อองค5กร การรับรูDการสนบัสนุนจากองค5กรของ

พนักงานมีความสำคัญที่นอกจากจะทำใหDองค5กรมีพนักงานทีมีความ

จงรักภักดีแลDว พนักงานเองก็ไดDรับการตอบสนองความตDองการของ

ตนเองดDวยเช@นกัน การรับรู Dการสนับสนุนจากองค5กรจึงสามารถ

สะทDอนถึงความภักดีของครูที่มีต@อองค5กร เพราะความจงรักภักดีเปRน

เรื่องที่มีความสำคัญกับพนักงานในองค5กรอย@างมาก และอาจจะถือ

ไดDว@าเปRนหนึ่งในคุณสมบัติที่จำเปRนต@อพนักงานในองค5กร เพราะเมื่อ

พนกังานเกดิความจงรกัภกัดตี@อองค5กร พนกังานกจ็ะคงอยู@กบัองค5กร

ต@อไป ส@งผลใหDองค5กรนั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

ความจงรักภักดีเปRนความรูDสึก ทัศนคติของบุคคลที่จะทุ@มเทใหDแก@

องค5กร มีทฤษฎีมากมายที่พยายามอธิบายถึงความจงรักภักดีของ

พนักงาน ไดDแก@ ทฤษฎี Side-Bet theory ของโฮเวิร5ด (Howard) 

[4] เปRนทฤษฎีที่มีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยนโดย

สาระสำคัญของทฤษฎีนี้คือบุคคลจะเกิดความจงรักภักดีไดDก็ต@อเมื่อ

บุคคลไดDสรDางการลงทุนต@อสิ ่งนั ้นๆไวD นั ่นก็คือ พนักงานจะรู Dสึก

จงรักภักดีต@อองค5กรไดD ก็ต@อเมื่อพนักงานคนนั้นรูDว@าถDาเขาคงอยู@เขา

จะไดDอะไรแลกเปลี่ยนกับความจงรักภักดีของเขา อีกทฤษฎีหนึ่งของ

ความจงรักภักดีคือ Loyalty Theory ฮอยส5และรีส5 (Hoy & Rees) 

[5] ซึ่งเปRนทฤษฎีที่อธิบายความจงรักภักดีไดDชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย

เขาไดDแบ@งความจงรักภักดีออกเปRน 3 มิต ิ ไดDแก@ พฤติกรรมที่

แสดงออก พิจารณาจากการกระทำและการแสดงออกของบุคคล

นั้นๆ, ความรู Dสึก คืออารมณ5ที ่ประเมินไดDว@าชอบหรือไม@ชอบต@อ

สถานการณ5นั้น, และการรับรูDคือการพิจารณาค@านิยมหรือความเชื่อที่

บุคคลนั้นยึดถือ  

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานศึกษาที่เกี่ยวขDองทั้งหมด

พบว@าปAจจัยที ่ส @งผลต@อความจงรักภักดีต@อองค5กรของครูที ่มีต@อ

โรงเรียนนั้น เกิดขึ ้นไดDจากปAจจัยดDานการรับรู Dการสนับสนุนจาก

องค5กร โดยเนDนไปยังการที่องค5กรไดDสนับสนุนใหDครูเกิดความเปRนอยู@

ที่ดีขึ้นเมื่อคงอยู@ในองค5กร จากการทบทวนและสังเคราะห5มาทั้งหมด 

สามารถกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังรูปที่ 1 ดังนี้ 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชDในการศึกษา 
 

2.วัตถุประสงค1การศึกษา 
เพื่อวิเคราะห5ความสัมพันธ5ระหว@างปAจจัยการรับรูDการสนับสนุนจาก

องค5กร กับความจงรักภักดีต@อองค5กรของครูโรงเรียนเอกชน ใน

อำเภอหาดใหญ@ จังหวัดสงขลา 

 

 

 

ป"จจัยการรับรู+การสนับสนุนจากองค2กร 

• นโยบายและการบริหารงาน (X1) 

• ค:าตอบแทนและสวัสดิการ (X2) 

• โอกาสก+าวหน+าในงาน (X3) 

• สภาพแวดล+อมในการทำงาน (X4) 

• ความมั่นคงในงาน (X5) 

ความจงรักภักดีต:อองค2กร

ของครูโรงเรียนเอกชนใน

อำเภอหาดใหญ: จังหวัด

สงขลา (Y1) 
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3. ขอบเขตการวิจัย/วิธีการวิจัย 

 1.ประชากร 

ประชากรคือครูผูDสอนในโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานการศึกษา

เอกชนจังหวัดสงขลา ป�การศึกษา 2563 ซึ่งคัดเลือกในประเภทกลุ@ม

การศึกษาสามัญ (ปกติ) โดยจำนวน 37 โรงเรียน จำนวนครูทั้งหมด 

1271 คน มีคุณสมบัติดังนี้ (1) เปRนครูที่ทำงานโรงเรียนเอกชนใน

หาดใหญ@ ส ังก ัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 37 

โรงเรียน (2) ปฏิบัติหนDาที่สอน และมีอายุการทำงาน 3 ป�ขึ้นไป (3) 

ยินยอมและใหDความร@วมมือในการศึกษาวิจัย 

 2.กลุ@มตัวอย@าง 

การกำหนดขนาดกลุ@มตัวอย@าง เพื่อใชDในการเก็บขDอมูล โดยวิเคราะห5

ตามแนวคิดของแฮร5 ( Hair et al.) [6] ซึ่งตDองมีขนาดอย@างนDอย 20 

เท@าของตัวแปรที่ศึกษา การศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรทั้งหมด 10 ตัวแปร 

ขนาดกลุ@มตัวอย@างจึงตDองมีจำนวน 200 คน แต@เพื่อลดขDอผิดพลาด

ในการเก็บขDอมูลและเพื่อใหDองค5ประกอบมีความน@าเชื่อถือผูDวิจัยจึง

ไดDกำหนดกลุ@มตัวอย@างโดยตDองไม@ต่ำกว@า 200 คน ซึ่งถือว@าขนาด

กลุ @มตัวอย@างมีความเหมาะสมและเพียงพอที ่จะนำมาใชDในการ

วิเคราะห5ผลการวิจ ัย ผู Dว ิจ ัยไดDส ุ @มตัวอย@างแบบหลายขั ้นตอน 

(Multiple stage Sampling) ดังรายละเอียดต@อไปนี้ 

ขั ้นตอนที ่  1 กำหนดขนาดโรงเร ียน (เล ็ก กลาง ใหญ@ ) ตาม

หลักเกณฑ5ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน [1] 

ขั้นตอนที่ 2  สุ@มเลือกโรงเรียนในแต@ละขนาด โดยการสุ@มอย@างง@าย 

(Simple Random Sampling) ไดDทั้งหมด 6 โรงเรียน (ขนาดละ 2 

โรงเรียน)  

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดจำนวนกลุ@มตัวอย@างโดยตDองไม@ต่ำกว@า 200 คน 

โดยวิธีการสุ@มแบบแบ@งชั ้นตามสัดส@วน (Proportional Stratified 

Random Sampling) ของประชากรในแต@ละขนาดโรงเรียน และ

คำนวณหาขนาดกลุ@มตัวอย@างโดยใชDสูตร ดังนี้ 

 

𝑛! =
𝑁!
𝑁	
𝑛 

 

𝑛!  = ขนาดของกลุ,มตัวอย,างในแต,ละขนาดโรงเรียน 

𝑁!= ขนาดของประชากรในแต,ละขนาดของโรงเรียน 

𝑁= ขนาดของกลุ,มประชากรท้ังหมด 

𝑛= ขนาดกลุ,มตัวอย,างท้ังหมด 

 

ขั้นตอนที่ 4 เลือกครูที่เปRนกลุ@มตัวอย@างโดยดำเนินการสุ@มอย@างง@าย 

(Simple Random Sampling) ใหDครบตามจำนวน ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงขนาดโรงเรียน ประชากร โรงเรียนกลุ@มตัวอย@าง 

และจำนวนกลุ@มตัวอย@างในแต@ละขนาดของโรงเรียน 

 

ขนาด

โรงเรียน 

จำนวน

โรงเรียน 

จำนวน

ประชากร 

จำนวน

โรงเรียนกลุEม

ตัวอยEาง 

จำนวน

กลุEม

ตัวอยEาง  

เล็ก 8 52 2 8 

กลาง 7 80 2 13 

ใหญE 22 1139 2 179 

รวม 37 1271 6 200 

  

 3.ตัวแปรที่ใชDในการวิจัย 

การวิจัยในครั ้งนี ้เปRนการศึกษาปAจจัยต@างๆที ่เกี ่ยวขDองกับความ

จงรักภักดีต@อองค5กรของครูในโรงเรียนเอกชน ประกอบดDวยตัวแปร

อิสระ และตัวแปรตามดังนี้ ตัวแปรอิสระ ไดDแก@ ปAจจัยการรับรูDการ

สนับสนุนจากองค5กร มี 5 ตัวแปรคือ ค@าตอบแทนและสวัสดิการ 

โอกาสกDาวหนDาในงาน ความมั่นคงในงาน นโยบายและการบริหาร 

และสภาพแวดล Dอมในการทำงาน  ตัวแปรตาม ได Dแก @ ความ

จงรักภักดีต@อองค5กรของครู 

 4.เครื่องมือที่ใชDในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เปRนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ5ระหว@างปAจจัยการรับรูDการสนับสนุนจาก

องค5กรกับความจงรักภักดีต@อองค5กรของครูโรงเรียนเอกชนในอำเภอ

หาดใหญ@ จังหวัดสงขลา ซึ่งใชDแบบสอบถาม (Questionnaires) เปRน

เครื ่องมือในการเก็บรวบรวมขDอมูล ประกอบดDวยส@วนที ่ 1 เปRน

แบบสอบถามข Dอม ูลส @วนบ ุคคลท ั ่วไป โดยลักษณะการตอบ

แบบสอบถามใหDเขียนเครื่องหมายถูก ในช@องว@างตามความเปRนจริง 

ส@วนที่ 2 เปRนแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูDการสนับสนุนจากองค5กร 

โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงกระทงเพิ่มเติม ตามแนวคิดของไอเซน

เบอร5เกอรและคณะ (Eisenberger et al.) [3] เลือกใชDคำถามเปRน

แบบมาตราส@วนประมาณค@า (Rating Scale) ตามแนวของลิเคิร5ท 

(Likert) ประกอบไปดDวยขDอความที่เปRนการใหDความสำคัญต@อปAจจัย

ในแต@ละดDาน 5 ลำดับดังนี้ 5 คะแนนหมายถึงมากที่สุด, 4 คะแนน

หมายถึงมาก, 3 คะแนนหมายถึงปานกลาง, 2 คะแนนหมายถึงนDอย, 

1 คะแนนหมายถึงนDอยที่สุด  
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 5.การหาคุณภาพเครื่องมือ 

แบบวัดความรูDสึกทั้งหมดไดDรับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา

โดยผูDทรงคุณวุฒิ และหาดัชนีความสอดคลDองระหว@างขDอคำถาม โดย

คัดเลือกเฉพาะขDอคำถามที่มีค@า IOC ระหว@าง 0.67-1.00 

นำแบบสอบถามไปทดลองใชDกับกลุ@มตัวอย@างจำนวนไม@นDอยกว@า 45 

คน เพื่อวิเคราะห5หาค@าความเชื่อมั่น ซึ่งไดDค@าความเชื่อมั่นอยู@ระหว@าง 

0.71-0.93  

 6.การเก็บรวบรวมขDอมูล 

ผูDวิจัยไดDดำเนินการตามขั้นตอนเก็บรวบรวมขDอมูล โดยมีขั ้นตอน

กระบวนการในการเก ็บข Dอม ูล โดยขอให Dคณะศ ิลปศาสตร5  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร5 ออกหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห5ใน

การเก็บรวบรวมขDอมูล พรDอมทั้งแนบแบบสอบถามและเอกสารชี้แจง

ผูDเขDาร@วมวิจัยไปยังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อ

ประสานงานส@งต@อไปยังโรงเรียนกลุ@มตัวอย@าง ซึ่งการเก็บขDอมูลไดDรับ

การอำนวยความสะดวกจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สงขลา ทั ้งการเขDาเก็บขDอมูล และการขอรับคืนขDอมูล และนำ

แบบสอบถามที ่ ได Dค ืนมาทำการตรวจสอบความสมบูรณ5ของ

แบบสอบถามทั้งหมด คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ5

ตรวจใหDคะแนนตามเกณฑ5ที่กำหนดไวDและนำมาวิเคราะห5ขDอมูลหา

ค@าทางสถิติ นอกจากนั้นผู DวิจัยไดDดำเนินการขอรับพิจารณาดDาน

จริยธรรมการวิจ ัยจากศูนย5จร ิยธรรมการวิจ ัยในมนุษย5 สาขา

สังคมศาสตร5และพฤติกรรมศาสตร5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร5 

รหัสที่ 2021 – St – Libarts – 020 (Internal) 

 7.การวิเคราะห5ขDอมูล 

วิเคราะห5ขDอมูลโดยใชDคอมพิวเตอร5โปรแกรมอาร5 (R Program) เพื่อ

วิเคราะห5ขDอมูลภาคบรรยายโดยการหาค@าความถี่ ค@ารDอยละ ค@าเฉลี่ย

เลข คณิต และค@าส @วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน และว ิเคราะห5หา

ความสัมพันธ5ระหว@างปAจจัยการรับรูDการสนับสนุนจากองค5กร โดย

การหาค@าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ5แบบเพียร5สัน (Peason product 

moment correlation coefficient)  

 

4. ผลการวิจัย 
 1.กลุ @มตัวอย@างที ่ใชDในการวิจัยครั ้งนี ้เปRนกลุ @มครูในโรงเรียน

เอกชนอำเภอหาดใหญ@ จังหวัดสงขลา จำนวน 234 คน จากระบบ

การศึกษาสามัญปกติ ส@วนใหญ@เปRนเพศชายและหญิง (44.44) อยู@

ในช@วงอายุ 41-50 ป� (22.65) ส@วนใหญ@อยู @ในสถานภาพสมรส 

(46.15) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (71.79) และมีอายุงานในช@วง 

3-5 ป� (44.44)  

 2.ครูในโรงเรียนเอกชนอำเภอหาดใหญ@ ในจังหวัดสงขลามีความ

จงรักภักดีอยู@ในระดับมาก โดยมีค@าเฉลี่ยเท@ากับ 3.54  

 3.จากการวิเคราะห5ปAจจัยการรับรูDการสนับสนุนจากองค5กรพบว@า

ครูในโรงเรียนเอกชนอำเภอหาดใหญ@ ในจังหวัดสงขลา พบว@า

ครูผู Dสอนในโรงเรียนเอกชนของอำเภอหาดใหญ@ จังหวัดสงขลามี

ปAจจัยการรับรูDการสนับสนุนจากองค5กร ไดDแก@ดDานสภาพแวดลDอมใน

การทำงาน (3.59) ดDานค@าตอบแทนและสวัสดิการ (3.54) ดDาน

นโยบายและการบริหารงาน (3.53) ดDานความมั่นคงในงาน (3.53) 

และดDานโอกาสกDาวหนDาในงาน (3.51) อยู@ในระดับมาก  

(ดังตารางที่ 2)  

 

ตารางที่ 2 ค@าเฉลี่ย ค@าส@วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใชDใน

งานวิจัย 

 

ตัวแปร Mean S.D. ระดับ 

ความจงรักภักดีต EอองคUกรของครู

โรงเรียนเอกชน 

3.54 0.34 มาก 

ปWจจัยการร ับร ู Xการสนับสนุนจาก

องคUกร 

   

นโยบายและการบริหารงาน (X1) 3.53 0.71 มาก 

ค@าตอบแทนและสวัสดิการ (X2) 3.54 0.65 มาก 

โอกาสกDาวหนDาในงาน (X3) 3.51 0.58 มาก 

สภาพแวดลDอมในการทำงาน (X4) 3.59 0.65 มาก 

ความมั่นคงในงาน (X5) 3.53 0.64 มาก 

 

4.นโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธ5ทางบวกกับความ

จงรักภักดีต@อองค5กรของครูโรงเรียนเอกชนในอำเภอหาดใหญ@ 

จ ังหว ัดสงขลาอย @างม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิท ี ่ ระด ับ .05 ซ ึ ่ งมี

ความสัมพันธ5ในระดับต่ำมาก 

5.ค @าตอบแทนและสว ัสด ิการไม @ม ีความส ัมพ ันธ 5ก ับความ

จงรักภักดีต@อองค5กรของครูโรงเรียนเอกชนในอำเภอหาดใหญ@ 

จังหวัดสงขลา 

6.โอกาสกDาวหนDาในงานมีความสัมพันธ 5ทางบวกกับความ

จงรักภักดีต@อองค5กรของครูโรงเรียนเอกชนในอำเภอหาดใหญ@ 

จ ังหว ัดสงขลาอย @างม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิท ี ่ ระด ับ .01 ซ ึ ่ งมี

ความสัมพันธ5ในระดับต่ำมาก 

7.สภาพแวดลDอมในการทำงานมีความสัมพันธ5ทางบวกกับความ

จงรักภักดีต@อองค5กรของครูโรงเรียนเอกชนในอำเภอหาดใหญ@ 
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จ ังหว ัดสงขลาอย @างม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิท ี ่ ระด ับ .05 ซ ึ ่ งมี

ความสัมพันธ5ในระดับต่ำมาก 

8.ความมั่นคงในงานไม@มีความสัมพันธ5กับความจงรักภักดีต@อ

องค5กรของครูโรงเรียนเอกชนในอำเภอหาดใหญ@ จังหวัดสงขลา  

(ดังตารางที่ 3)  

 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ5ระหว@างปAจจัยการรับรูDการสนับสนุนจาก

องค5กรกับความจงรักภักดีต@อองค5กรของครูโรงเรียนเอกชน ในอำเภอ

หาดใหญ@ จังหวัดสงขลา 

 

ตัวแปร t p-

value 

r 95% 

C.I. 

นโยบายและการ

บริหารงาน (X1) 

2.165* 0.031 0.14 0.01, 

0.26 

ค@าตอบแทนและ

สวัสดิการ (X2) 

0.965 0.335 0.06 -0.07, 

0.19 

โอกาสกDาวหนDาในงาน 

(X3) 

2.951** 0.003 0.19 0.06, 

0.31 

สภาพแวดลDอมในการ

ทำงาน (X4) 

2.197* 0.029 0.14 0.02, 

0.27 

ความมั่นคงในงาน (X5) 1.331 0.184 0.09 -0.04, 

0.21 

 

5. อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาพบว@า ความสัมพันธ5ระหว@างปAจจัยการรับรูDการ

สนับสนุนจากองค5กรกับความจงรักภักดีต@อองค5กรของครูโรงเรียน

เอกชนในอำเภอหาดใหญ@ จังหวัดสงขลา ผูDวิจัยไดDคDนพบขDอสำคัญว@า 

ตัวแปรที่ส@งผลต@อความจงรักภักดีต@อองค5กรของครูโรงเรียนเอกชน

อำเภอหาดใหญ@ ในจังหวัดสงขลามี 3 ตวัแปร คือ  

 ความสัมพันธ5ระหว@างปAจจัยการรับรูDการสนับสนุนจากองค5กรกับ

ความจงรักภักดีต@อองค5กร พบว@านโยบายและการบริหารงานมี

ความสัมพันธ5ทางบวกกับความจงรักภักดีต@อองค5กรของครูโรงเรียน

เอกชนในอำเภอหาดใหญ@ จังหวัดสงขลาอย@างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

เนื่องจากการที่ครูรับรูDว@าโรงเรียนไดDสนับสนุนในเชิงนโยบายและการ

บริหารงานสูงก็จะทำใหDครูเกิดความภักดีต@อโรงเรียนไดDซึ่งสอดคลDอง

กับงานของเปรมจิตร คลDายเพ็ชร [7] ที่ไดDสรุปว@าเมื่อองค5กรแสดง

ความยุติธรรมในเรื่องการบริหารงานและนโยบายที่มากพอ ก็จะทำ

ใหDพนักงานเกิดความรูDสึกที่จะทำงานอย@างเต็มที่ และเกิดความรูDสึก

ทางบวกที่ส@งผลต@อความภักดีของพนักงาน และยังสอดคลDองกับกรีน 

เบิร5ก (Greenberg) [8]  ที่กล@าวว@ากระบวนการการใหDผลตอบแทนที่

มีความยุติธรรมจะส@งผลใหDเกิดการรับรูDการสนับสนุนจากองค5กรที่

เขDมแข็งมากกว@าความยุติธรรมของผลตอบแทนเพียงอย@างเดียว 

เพราะพนักงานมีความเชื่อพื้นฐานว@ากระบวนการการใหDผลตอบแทน

ที่ยุติธรรมจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่น@าพึงพอใจ นอกจากนั้นแลDว

โอกาสกDาวหนDาในงานมีความสัมพันธ5ทางบวกกับความจงรักภักดีต@อ

องค5กรของครูโรงเรียนเอกชนในอำเภอหาดใหญ@ จังหวัดสงขลาอย@าง

มีนัยสำคัญทางสถิติ เพราะการมีโอกาสกDาวหนDาในการทำงานจะ

ส@งผลใหDครูเกิดความรูDสึกที่จะคงอยู@กับโรงเรียนต@อไป สอดคลDองกับ

มุทิตา คงกระพันธ5 [9] ที่เสนอว@าโอกาสที่เปRนไปไดDในการไดDรับการ

เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน@งภายในองค5กรเปRนการสรDางใหDเกิดสิ่งผูกโยง

บุคคลกับองค5กร จึงเปRนปAจจัยหนึ่งที่ทำใหDครูเกิดความรูDสึกภักดีต@อ

โรงเรียน และเช@นเดียวกันกับดDานสภาพแวดลDอมในการทำงานมี

ความสัมพันธ5ทางบวกกับความจงรักภักดีต@อองค5กรของครูโรงเรียน

เอกชนในอำเภอหาดใหญ@ จังหวัดสงขลาอย@างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่ง

เปRนเพราะว@าเมื ่อครูไดDรับความสะดวกในการทำงาน มีอุปกรณ5 

เครื่องมือที่พรDอมต@อการทำงานก็จะทำใหDผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น 

ตามแนวคิดการแลกเปลี่ยนของไมเคิล โบล5 (Micheal Blau) [10] ที่

ไดDสรุปว@าเมื่อองค5กรสนับสนุนความพรDอมต@อการทำงานต@างๆ จะทำ

ใหDพนักงานมีทัศนคติเชิงบวกกับโรงเรียน และอาจจะส@งผลใหDครูรูDสึก

ผูกพันและภักดีที่จะอยู@กับโรงเรียนต@อไป  

 

6. ขAอเสนอแนะ 
 ทั้งนี้จากผลความสัมพันธ5ระหว@างปAจจัยการรับรูDการสนับสนุน

จากองค5กร ทั้งโอกาสกDาวหนDาในงาน นโยบายและการบริหารงาน

สภาพแวดลDอมในการทำงาน เปRนปAจจัยที่ส@งผลต@อความจงรักภักดี

ต@อองค5กรของครูโรงเรียนเอกชนในอำเภอหาดใหญ@ จังหวัดสงขลา 

โดยมาจากการที ่ โรงเร ียนได Dส @งเสร ิมให Dคร ูเก ิดความร ู Dท ักษะ

ความสามารถใหม@ๆ เช@นส@งเสริมใหDมีการอบรม สัมมนาทางวิชาการ 

เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรูDที่จะส@งผลต@อโอกาสในการกDาวหนDาในงาน 

มุ@งเนDนใหDครูมีความรูDที่เปRนประโยชน5ต@องานที่รับผิดชอบ มีนโยบาย

และการบริหารานที่เอื้ออำนวยความสะดวกต@อการทำงานของครู 

รวมไปถึงการจัดสภาพแวดลDอมการทำงานที่ดี เหมาะแก@การทำงาน 

ซึ่งทั้งหมดจะทำใหDครูรับรูDว@าโรงเรียนมีความใส@ใจครูมากพอที่จะทำ

ใหDครูเกิดความรูDส ึกภักดีกับโรงเรียน การที ่ครูใหDความภักดีกับ

โรงเรียนส@วนหนึ่งก็เปRนผลจากการที่โรงเรียนไดDใหDการลงทุนระยะ

ยาวต@อตัวครู ทำใหDครูมีความรูDสึกที่จะตDองตอบแทนใหDกับโรงเรียน  
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 ในการเสริมสรDางการรับรูDการสนับสนุนจากองค5กร องค5กรควร

จัดใหDมีการสนับสนุนที่แสดงออกถึงการเห็นคุณค@าความพยายาม

ทุ@มเททำงานของครูในโรงเรียนใหDมากขึ้น เพื่อเปRนการสรDางขวัญ 

และกำลังใจก@อใหDเกิดความภาคภูมิใจในการเปRนสมาชิกขององค5กร 

เกิดความรักภักดีต@อองค5กร  
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ความคิดสร้างสรรค์และกลวิธีการสรรค์สร้างผลงานพระนิพนธ์ 
ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) 

Creativity and Creative Techniques for Composition of N.M.S. 
 

วิชลดา รอดแก้ว1  
 
 

1สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องความคิดสร้างสรรค์และกลวิธีการสรรค์สร้างผลงานพระนิพนธ์ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.) 
ผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์และกลวิธีการสรรค์สร้างในผลงานพระนิพนธ์ของ น.ม.ส จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ สามกรุง กาพย์เห่เรือ พระนล
คำฉันท์ กนกนคร จดหมายจางวางหร่ำ นิทานเวตาล และประชุมปาฐกถา ผลวิจัย พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของ น.ม.ส. แบ่งออกเป็น              
2 ประเภท ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมเรื่องอ่ืนและวัฒนธรรมต่างชาติ และความคิดสร้างสรรค์ที่ น.ม.ส คิดค้น 
ขึ้นเอง ในด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมเรื่องอ่ืนและวัฒนธรรมต่างชาติน้ัน น.ม.ส. มีวิธีการนำเสนอ 3 ลักษณะ คือ 
การนำมาใช้โดยตรง การล้อเลียน และการกล่าวอ้างถึง ส่วนความคิดสร้างสรรค์ที่ น.ม.ส คิดค้นขึ้นเอง น.ม.ส. มีวิธีการนำเสนอ 3 ลักษณะ
เช่นกัน ประกอบด้วย การใช้คำ การใช้ความเปรียบ และรูปแบบการนำเสนอ ในด้านการใช้คำ น.ม.ส. มักใชท้ั้งคำศัพท์ที่มีความหมายดั้งเดิม 
และคำศัพท์จากการประกอบศัพท์ ความเปรียบของ น.ม.ส. ส่วนใหญ่จะเป็นความเปรียบความงามที่ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณคดีสันสกฤต 
ส่วนรูปแบบการนำเสนอน้ันน.ม.ส. จะมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ที่ชวนติดตาม การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และกลวิธีการสรรค์สร้างผลงาน
พระนิพนธ์ของ น.ม.ส นอกจากจะสะท้อนถึงความคิดริเริ่มที่แปลกใหม่และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ภาษาและวรรณคดีของ น.ม.ส. แล้ว             
ยังสามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ของภาษาและวรรณคดีไทยและต่างชาติ ในลักษณะของการสืบทอดและการส่งอิทธิพลให้แก่กันอีกด้วย  
 
คำสำคัญ: ความคิดสร้างสรรค์, กลวิธีการสรรค์สร้าง, พระนิพนธ์, กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) 
 
 

Abstract 
This research aimed to study the creativity and creative techniques for composition of the Prince Bidyalongkorn 

under the pseudonym of “N.M.S." in 7 literatures: Sam Krung, Kap He Ruea (Poem for Royal Barge Procession), Phra Non 
Khamchan, Kanok Nakhon, The Letter of Chang Wang Ram, Vikram-Betaal (Vetala Tales), and Prachum Pathakatha 
(Speech Assembly). The results suggested 2 types of his creativity: the one influenced by other literatures and foreign 
cultures, and the one invented by himself. The presentation of the former could be divided into direct application, 
mimicking, and reference, while the presentation of the latter could be divided into word usage, metaphor, and 
presentation. The creativity and creative techniques for composition in the literatures of N.M.S. not only reflected his 
initiation, and linguistic and literary expertise, but also represented the relationship between Thai and foreign languages 
and literatures in the way of inheritance and influence. 
 
Keywords: creativity, creative technique, composition, Prince Bidyalongkorn (N.M.S.) 
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1. บทนำ 
     ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความริเริ่มของมนุษย์ที่ แสดงถึ ง
ความสามารถพิเศษโดยเฉพาะความสามารถของสมองที่พยายามคิด
ให้ แ ป ล ก แล ะแ ต ก ต่ าง ไป จากสิ่ งที่ มี อยู่ เดิ ม  เพื่ อน ำไป สู่                      
ความคิดให ม่  ๆ รวมถึ งเป็นความคิดที่ ก ว้างไกล หลายแง่มุม               
และหลายทิศทาง หรือที่เรียกว่า การคิดแบบอเนกนัย ตลอดจนเป็น
ความคิดที่มีการโยงสัมพันธ์จากสิ่งหน่ึงไปสู่อีกสิ่งหน่ึง  และมีปัจจัย
ด้านจินตนาการเป็นสำคัญ นอกจากน้ีความคิดสร้างสรรค์ยังเป็น
ปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาวัฒนธรรมทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ 
ดนตรี วรรณกรรม ตลอดจนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี [1]   
     ในทางวรรณคดีนักวรรณคดีสากลถือว่า ความคิดสร้างสรรค์ 
หรือความแรกเริ่ม (Originality) หมายถึง การใช้ เน้ือเรื่องใหม่ 
รูปแบบใหม่ ลีลาการเขียนใหม่ แทนที่จะปฏิบัติตามประเพณีนิยม
หรือสัญนิยม ทั้งน้ีในวรรณคดีตะวันตกแต่ละสมัยจะให้ความสำคัญ
แก่การสร้างสรรค์แตกต่างกันไป  ส่วนทรรศนะของนักวรรณคดี
สันสกฤตน้ันความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง สิ่งที่ยังไม่เคยมีปรากฏ    
มาก่อน เรียกว่า อปูรวะ ทั้งน้ีการสร้างสรรค์เปรียบเสมือนการทำ
เครื่องประดับทองให้งดงามขึ้นด้วยอัญมณี หรือการทำบทเพลง           
ให้ไพเราะขึ้นด้วยเสียงปี่ [2] 
     พระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยากรณ หรือพระบวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส พระนามเดิมของพระองค์ ซ่ึงเป็นที่มาของ
นามปากกาว่า น.ม.ส. เป็นกวีไทยพระองค์หน่ึงที่ทรงเป็นนักเขียน
แล ะก วี เอก พ ร ะ อ งค์ ห น่ึ งข อง ไท ยที่ มี ผ ล งาน พ ระ นิ พ น ธ์                
จำนวนมาก ทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง บทพระนิพนธ์          
ของพระองค์มีสาระสำคัญมากมายหลายด้าน เช่น ด้านการศึกษา 
ด้านภาษา ด้านสังคม และด้านประวัติศาสตร์ เป็นต้น  
     ผลงานพระนิพนธ์ของ น.ม.ส. ถือว่าเป็นงานเขียนที่ ได้รับ            
ความสนใจแก่นักอ่านมาทุกสมัย ทั้งน้ีเป็นเพราะลักษณะการใช้
สำนวนโวหารที่ มีชีวิตชีวา การใช้ฉันทลักษณ์ที่แสดงพระปรีชา 
รวมถึงการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์เฉพาะพระองค์ 
ดังที่ อาจารย์เปลื้อง ณ นคร ครูนักวรรณคดีไทยได้เขียนคำยกย่อง
ถึง น.ม.ส. ไว้ในหนังสือประวัติวรรณคดีไทย ว่า  

       “...ถ้าเป็นของ น.ม.ส. แล้ว เราจะเห็นว่ามีสำนวน
โวหารพิเศษกว่าของผู้อ่ืน และอาจกล่าวได้ ว่า กรมหม่ืน
พิทยาลงกรณเป็นกวีผู้เดียวที่นิพนธ์บทกวีโดยไม่เลียนแบบ
ของเก่า คำฉันท์หรือบทพากย์กลอนอ่ืน ๆ ของพระองค์มี
สำนวนโวหาร และภาษาเป็นเฉพาะของพระองค์เอง ในทาง

ร้อยแก้วน้ัน สำนวนของ น.ม.ส. เป็นสำนวนที่มีชีวิตชีวา         
มีหรรษรสปนอยู่ด้วยเสมอ” 

     จากคำยกย่องของอาจารย์เปลื้อง ณ นคร ที่ว่า “น.ม.ส. เป็น
กวีผู้เดียวที่นิพนธ์บทกวีโดยไม่เลียนแบบของเก่า...และมีภาษา
เป็นเฉพาะของพระองค์เอง” ย่อมเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพระ
ปรีชาด้านการสร้างสรรค์วรรณศิลป์และการถ่ายทอดความคิด
สร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์  
     ผู้วิจัยเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ในผลงานพระนิพนธ์ของ
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยากรณ (น.ม.ส.) เป็นเรื่อง            
ที่น่าสนใจ จึงได้ศึกษากลวิธีการสรรค์สร้างงานประพันธ์ของ 
น.ม.ส. เพื่อหาคำตอบว่า พระองค์ทรงมีวิธีการสร้างสรรค์             
งานประพัน ธ์อย่ างไรที่ ยั งคงทันสมัยและชวนให้ นักอ่าน                    
และผู้ที่สนใจงานวรรณคดีติดตามอยู่เสมอ แม้ว่าจะระยะเวลา 
จะผ่านมานานแล้วก็ตาม  
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เพื่ อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ และกล วิธีการสร้างสรรค์            
ในผลงานประพันธ์ของ น.ม.ส.  
 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
 ความคิ ด ส ร้ างส รรค์ ใน ผล งาน พ ระ นิ พ น ธ์ของ  น .ม .ส .                        
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและความเชี่ยวชาญทาง          
ด้านภาษาและวรรณคดีของ น.ม.ส. ซ่ึงทำให้การดำเนินเรื่องน่าสนใจ
และชวนให้ติดตาม นอกจากน้ีความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวยังแสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของภาษาและวรรณคดีทั้ งของชาติไทย              
และต่างชาติ ในลักษณะของการสืบทอดและการส่งอิทธิพลต่อกัน  
 

4. ขอบเขตการดำเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์และกลวิธีการสร้างสรรค์          
ในผลงานพระนิพนธ์ของ น.ม.ส. ทั้งหมด 7 เรื่อง โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี 
    ผู้วิจัยศึกษาจากผลงานพระนิพนธ์ของ น.ม.ส. 4 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทวรรณคดีประวัติศาสตร์ 2 เรื่อง คือ สามกรุง และกาพย์          
เห่ เรือ ประเภทนิยายหรือลำนำ 3 เรื่อง คือพระนลคำฉันท์                 
กนกนคร และจดหมายจางวางหร่ำ ประเภทนิทาน 1 เรื่อง คือนิทาน
เวตาล และประเภทบันทึก 1 เรื่อง คือ ประชุมปาฐกถา  
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5. วิธีการดำเนนิการวิจัย 
 งาน วิ จั ย เรื่ อ ง น้ี เป็ น งาน วิ จั ย เชิ งคุ ณ ภ าพ  (Qualitative 
Research) ใช้การอธิบายผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ดังที่มี
วิธีการดำเนินการวิจัยดังน้ี   
     5.1 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับความคิด
สร้างสรรค์และกลวิธีการสร้างสรรค์ผลงานประพันธ์ต่าง ๆ  
 5.2 ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์และกลวิธี
การสร้างสรรค์ และศึกษาพระนิพนธ์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืน
พิทยาลงกรณ (น.ม.ส.) 
 5.3 วิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์และกลวิธีการสร้างสรรค์           
ในผลงานพระนิพนธ์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ 
(น.ม.ส.) ตามตัวบทที่กำหนดไว้ในขอบเขตการศึกษา 
 5.4 เสนอผลงานการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 5.5 สรุปผล และอภิปรายผล  

 
6. ผลการวิจัย 
     พระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยากรณ (น.ม.ส.) เป็นกวีไทย
พระองค์หน่ึงที่ทรงเสนอความคิดสร้างสรรค์ไว้ในงานนิพนธ์ของ
พระองค์ ความคิดสร้างสรรค์ของพระองค์ถือเป็นเอกลักษณ์            
เป็นอย่างยิ่ง                        
     เม่ือวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ในพระนิพนธ์ของ น.ม.ส. แล้ว
พบ ว่า ความสร้างสรรค์  สามารถแบ่งได้ เป็น 2 ประเภท  คือ              
ความสร้ างส รร ค์ ที่ ได้ รั บ อิท ธิพ ลจากวรรณ กรรม เรื่ อ ง อ่ื น            
และวัฒนธรรมต่างชาติ และความสร้างสรรค์ที่ น.ม.ส คิดค้นขึ้นเอง 
ดังจะกล่าวต่อไปน้ี 
 
    1. ความคิดสร้างสรรค์ท่ีได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมเรื่องอื่น
และวัฒนธรรมต่างชาติ 
     น .ม.ส . เป็ นผู้ มี ความรู้มาก พ ระองค์ท รงได้ อ่ านห นังสื อ              
และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติจนเชี่ยวชาญ พระองค์จึงได้สอดแทรก
อิทธิพลน้ันเข้ามาในผลงานของพระองค์ ทั้งการนำมาใช้โดยตรงและ
การล้อเลียน ทั้ ง น้ีการนำอิทธิพลจากวรรณกรรมเรื่องอ่ืนและ
วัฒนธรรมต่างชาติมาสอดแทรกในงานเขียนน้ันยังถือเป็นการให้
เกียรติแก่กวีบรรพบุรุษในเชิงการสืบทอด รวมถึงเป็นการแสดงให้
เห็นฝีมือของตนว่าไม่ได้มีฝีมือด้อยกว่าบูรพกวีอีกด้วย  
     ความคิดสร้างสรรค์ที่ ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมเรื่องอ่ืน           
และวัฒนธรรมต่างชาติดังกล่าว น.ม.ส. ได้นำมาถ่ายทอดในผลงาน
พระนิพนธ์ด้วย 3 กลวิธี ได้แก่ การนำมาใช้โดยตรง การล้อเลียน 
ความเปรียบ และการกล่าวอ้างถึง  

1.1 การนำมาใช้โดยตรง 
ความคิดสร้างสรรค์ที่ ได้รับ อิทธิพลจากวรรณกรรม             

เรื่องอ่ืนและวัฒนธรรมต่างชาติที่ น.ม.ส. นำมาสอดแทรกไว้ในงาน
พระนิพนธ์มีทั้งที่เป็นคำศัพท์ ความเปรียบ และสำนวนโวหาร ดังน้ี  
     1.1.1 คำศัพท์ 
             คำศัพท์ที่ น .ม .ส. นำมาใช้  เป็นคำศัพท์ที่ มี
ความหมายดั้งเดิม หรือเป็นคำศัพท์ที่มีการประกอบศัพท์แบบสมาส 
หรือสนธิ ซ่ึงเป็นการประกอบศัพท์ ของภาษาบาลี -สันสกฤต 
ตัวอย่างเช่น 
       อาวุธยุทธสถาน  ป้อมปราการปานปุษกร 
  สามารถฟาดฟันบร  ผิวเห่อกล้าเข้ามาลอง [4] 
     ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ .ศ. 2554         
ให้ความหมายคำว่า "บุษกร" ไว้ว่า ดอกบัวสีน้ำเงิน, บัว, ชื่อช้าง
ตระกูลปทุมหัตถีในพรหมพงศ์  แต่เม่ือพิจารณาจากบริบทข้างต้นจะ
เห็นได้ว่า ความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรมไม่เข้ากับบริบท ทั้งน้ี
เน่ืองจากปุษกรเป็นภาษาสันสกฤต (ปุษฺกร) ที่นอกจากจะหมายถึง 
บัวนิล แล้ว ยังมีความหมายได้กว่า 10 ความหมาย เช่น หมายถึง 
ดาบ หมายถึง ศร ในที่น้ี น.ม.ส. นำมาใช้หมายถึง ดาบ 
      มุ่งรักประจักษ์จิตบ่จาก อนุราควราภัย 
  หมายจิตและจิตตะนิศจัย บ่มิพรั่นมิพรึงกลัว [5] 
     คำว่า "อนุราค" มาจากการสมาสกันระหว่าง คำว่า อนุ กับคำว่า 
ราคะ คำว่า อนุ เป็นคำประกอบหน้าศัพท์บาลีหรือสันสกฤตมี
ความหมายว่า น้อย ส่วนคำว่า ราคะ หมายถึง ความกำหนัดยินดี       
ในกาม ความใคร่ในกามคุณ ดังน้ันคำว่า "อนุราคะ" ในที่ น้ีจึงมี
ความหมายว่า ความกำหนัดหรือความใคร่ส่วนน้อย แต่เม่ือวิเคราะห์
แล้ว น.ม.ส. ได้นำมาใช้ในความหมายว่า รักม่ัน รักจริง ทั้งน้ีการให้
ความหมายว่า รักม่ัน หรือรักจริงน้ัน ก็คือการมีความกำหนัดในกาม
หรือการมีความใคร่ในจำนวนน้อย หรือมีความรักที่แท้จริงในจำนวน
ที่มากกว่าน่ันเอง      
     ข้างต้นเป็นคำศัพท์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลี-สันสกฤต 
โดย น.ม.ส. นำมาใช้โดยรักษาความหมายเดิม และการเลือกใช้คำที่มี
ความหมายหลายความหมายที่ผู้อ่านจำเป็นต้องตีความตามบริบท 
ลักษณะเช่นน้ีนอกจากจะแสดงให้เห็นว่า น.ม.ส. มีความรู้เรื่องภาษา
ที่ดีแล้ว ยังแสดงให้เห็นการสร้างสรรค์ที่นำความหมายดั้งเดิมมาใช้                 
และการใช้คำศัพท์ที่ ต้องให้ผู้ อ่ืนวิเคราะห์ น้ัน ถือว่าพระองค์                  
เป็นนายภาษาอย่างแท้จริง  
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  1.1.2 ความเปรียบ 
          น.ม.ส. มักจะใช้ความเปรียบด้านความงามที่ มี
อิท ธิพลมาจากวรรณ คดีสันสกฤต  เพื่ อสื่ อ ให้ เห็ นความงาม                  
ที่แปลกใหม่ในงานวรรณกรรม ตัวอย่างความเปรียบที่ปรากฏ ดังน้ี 
            พักตร์นางเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ ผมเหมือนหมู่ผึ้ง           

อันเกาะห้อยอยู่บนช่อดอกไม้ ปลายขนงยาวจรดถึงกรรณ 
โอษฐ์ มีรสเห มือนจันทรามฤต เอวเห มือนนางสิงห์         
ทรงดำเนินเหมือนราชหงส์ กล่าวเทียบดอกไม้นางคือ              
สีขาว กล่าวเทียบฤดูนางคือวสันตฤดู กล่าวเทียบดอกไม้
นางคือพุทธชาด กล่าวสำเนียงนางคือนกกาเหว่า [6] 

     ข้างต้นเป็นความเปรียบที่ ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณคดี
สันสกฤต น.ม.ส นำมาใช้ในงานนิพนธ์ของพระองค์ โดยเสนอ
ว่า นางผู้น้ีมีวงหน้าเหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญ ผมเหมือน    
หมู่ผึ้งอันเกาะอยู่บนช่อไม้ ในที่น้ีน่าจะหมายถึงความสวยงาม 
ความอ่อนไหว และความนุ่มนวลของเส้นผมที่ มีห มู่ผึ้ งไป          
เกาะอยู่ ปลายขนงยาวจรดถึงกรรณ แสดงให้เห็นถึงลักษณะคิ้ว
ที่เรียวยาวตามลักษณะของผู้หญิงแขก  โอษฐ์มีรสเหมือนจัน
ทรามฤต คือลมหายใจของนางมีความหอมละมุน ชวนให้พูดคุย
ด้วย และนางมีเอวที่อ่อนช้อยเหมือนอย่างนางสิงห์ รวมถึงมี
ท่าทางการเดินเหมือนราชหงส์ที่มีความสง่างาม เป็นต้น  
     ความเปรียบความงามของนางข้างต้น ผู้ อ่านจะไม่พบ          
ในขนบวรรณคดี ไทย ทั้ ง น้ี ในวรรณคดี ไทยชมคิ้ ว ว่าโ ก่ ง           
เป็นคันศรแทน หรือการเปรียบเส้นผลตามขนบวรรณคดีไทย       
ก็จะชมว่าผมดกและดำเงาเหมือนขนนกกาน้ำ หรือในกรณี         
การชมปากก็ชมแค่สีปากว่าแดงเหมือนสีลิ้น จ่ี มิได้ชมรส     
ของปากหรือรสปาก คือลมหายใจว่ามีความงามอย่างไร เป็นต้น 
การที่น.ม.ส. นำความเปรียบที่ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณคดี
สันสกฤตมาใช้น้ัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการต้องการรักษา 
ความสร้างสรรค์ น้ี ไว้ เพื่อให้เหมาะสมกับเน้ือหาของเรื่อง         
ที่เป็นไปในแนวเดียวกัน    
     1.1.3 สำนวนโวหาร 
             ส ำน ว น โว ห า ร ที่ ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ล จ า ก
ต่างประเทศ ที่ น.ม.ส.นำมาสอดแทรกไว้ในงานพระนิพนธ์          
ส่วนใหญ่จะเป็นสำนวนสุภาษิต ตัวอย่างเช่น   
          ธรรมดาคนกับงานที่ ทำน้ันควรเป็น เกลอกัน          

อย่างสนิทในเวลาออฟฟิศ แต่เม่ือออกจากออฟฟิศ         
ไปแล้วควรเป็นศัตรูเกลียดกันเหมือนยาพิษ เช่นน้ี                
จึงจะชอบ เม็นส์ เซนา อิน กอปอรีเซโน เจ้าก็ทราบ
ไม่ใช่หรือ [7] 

     สำนวนที่ว่า "เม็นส์ เซนา อิน กอปอรีเซโน" เป็นสุภาษิตละติน 
เทียบเคียงสุภาษิตอังกฤษที่ว่า A sound mind in a sound body 
ในความหมายว่า จิตแจ่มใสในร่างกายที่แข็งแรง  ในที่น้ี  น.ม.ส. 
น่าจะมุ่งสื่อความหมายว่า มนุษย์ที่ดีควรจะปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ให้ดีที่สุด เม่ือได้รับมอบหมายหน้าที่  เม่ืออยู่นอกเหนือหน้าที่ก็ควร
จะปล่อยวางลงบ้าง แต่มีใช่ผลักภาระให้คนอ่ืนด้วยเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่
ของตน 
     การใช้สำนวนสุภาษิตที่มีมาจากต่างประเทศข้างต้นมีส่วนช่วยให้
งานวรรณกรรมของ น.ม.ส. เป็นเอกลักษณ์ และทำให้ผู้อ่านติดตาม
ด้วยความสนใจ รวมถึงเป็นการให้ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมต่างชาติ
แก่ผู้อ่านทางอ้อมอีกด้วย  
    1.2 การล้อเลียน 
   น.ม.ส. ทรงนำวรรณกรรมที่ เป็นที่ นิยมมาล้อ ถือเป็น  
ความสร้างสรรค์ของพระองค์ ในด้านการนำเสนอในมุมมองใหม่  
เม่ือผู้อ่านอ่านจะเกิดความสนุกสนาน และเฝ้าหาคำตอบว่าต้นฉบับ 
ที่ นำมาล้อเลียน น้ีมาจากเรื่องใด ตั วอย่าง เช่น การล้อเลียน               
กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร (เจ้าฟ้ากุ้ง) ความว่า 
 กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร (เจ้าฟ้ากุ้ง)  
      พิศพรรณปลาว่ายเคล้า คิดถึงเจ้าเศร้าอารมณ์ 
  มัศยายังรู้ชม  สมสาใจไม่พามา 
  นวลจันทร์เป็นนวลจริง เจ้างามพริ้งยิ่งนวลปลา 
  คางเบือนเบือนหน้ามา ไม่งามเท่าเจ้าเบือนชาย [8] 
 กาพย์เห่เรือของ น.ม.ส.  
      ปลาใหญ่ในหนังสือ ท่านเรียกชื่อปลาโลมา 
  เมียผัวสองตัวปลา  หนุนธรณีที่อาไศรยฯ 
  โลมาปลามีโลม  ฤๅรูปโฉมเป็นฉันใด 
  สืบความถามใครใคร ก็ไม่รู้มันอยู่ลึก [9] 
 ข้ างต้ น  น.ม .ส . ล้ อ เลี ย นกาพย์ เห่ ช มปลาของเจ้าฟ้ า กุ้ ง                 
ด้วยการเปลี่ยนจากการชมความงามปลาโยงเข้ากับความงามในด้าน
ต่าง ๆ ของนางผู้เป็นที่รักมาเป็นการเล่นกับภาษา ในลักษณะของ
การสื่อความหมายที่ต่างกันออกไป เช่น การเล่นคำว่า โลมา ที่โยง
ความหมายว่าหมายถึง ขน ในที่น้ีคือ ปลามีขนที่อยู่ทะเลลึก เป็นต้น  
 นอกจากการล้อเลียนวรรณกรรมที่เสนอข้างต้น  น.ม.ส. ยังมี  
การล้อเลียนสำนวนไทย “ขี่ช้ างจับตั๊กแตน”ด้วยการนำเสนอ    
มุมมองใหม่  ดังความที่ว่า  

           การที่เลิกได้ในปีครึ่งน้ันนับว่าเร็ว เพราะการปราบ
กองโจรเช่น น้ันไม่ ใค ร่ สำเร็จได้ง่ ายๆ มักจะเป็ น              
การขี่ช้างจับตั๊กแตนอยู่ร่ำไป แปลกกันแต่ตั๊กแตนมีพิษ  
ถ้าช้างเผลอก็กัดเอาเจ็บ ๆ เหมือนกัน [10] 
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 ข้อความข้างต้น น.ม.ส. กำลังล้อเลียนสำนวนไทยที่ว่า "ขี่ช้าง
จับตั้กแตน" เป็นทำนองว่าผลประโยชน์ที่ได้ไม่คุ้มกับที่ลงทุน หรือทำ
ให้เป็นการใหญ่โตเลย หรือแปลความหมายสั้น ๆ ว่า ทำงานใหญ่เกิน
ตัว ในลักษณะที่งานเล็กน้ัน ๆ มีอุปสรรคที่ย้อนมาทำร้ายตัวเอง 
เช่นเดียวกับการที่ตั๊กแตนมีพิษ และทำร้ายช้างยามเผลอ จะเห็นได้
ว่า  น .ม .ส . เพิ่ ม เติ มส ำนวน ไท ย ว่า  "ตั๊ ก แต น มีพิ ษ " ถื อ เป็ น                   
การสร้างสรรค์ในทำนองล้อเลียนสำนวนไทยดั้งเดิม 
 เม่ือเปรียบเทียบกาพย์เห่เรือแปลงของ น.ม.ส. ที่ตั้งใจล้อเลียน
กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้ากุ้งในแง่มุมมองทางภาษา และการล้อเลียน
สำนวนไทยน้ัน จะเห็นว่านอกจาก น.ม.ส. จะมีความรู้จากการอ่าน
วรรณคดีขนบ เช่น กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้ากุ้ง และการมีความรู้เรื่อง
สำนวนไทยแล้ว น.ม.ส. ยังมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการนำ
วรรณคดีขนบมาสร้างสรรค์และสำนวนไทยมาเสนอในมุมมองที่            
ต่างกับของดั้งเดิม 
       1.3 การกล่าวอ้างถึง 
   การกล่าวอ้างถึง คือ การกล่าวอ้างอิงบุคคล สถานที่  
เหตุการณ์ในวรรณคดีเรื่องอ่ืน ๆ หรือการกล่าวอ้างข้อความตอน
หน่ึงตอนใดจากวรรณคดีเรื่องน้ัน ๆ ทั้งโดยตรงและดัดแปลงมา
 น.ม.ส. ใช้กลวิธีการกล่าวอ้างถึงไว้ในงานวรรณกรรมหลายเรื่อง 
ทั้งน้ีปรากฏเฉพาะการนำผลงานอ่ืนมาเป็นส่วนประกอบในผลงาน 
ซ่ึงอาจเป็นได้ทั้งผลงานของกวีท่านอ่ืนและผลงานของ น.ม.ส. เอง 
ตัวอย่างเช่น 

     อน่ึงการชุบตัวน้ีอาจเป็นผลได้ 2 ทาง คือชุบแล้วอาจมี
ผิวเน้ือเป็นทองอย่างพระสังข์ก็ได้  ชุบแล้วกลายเป็นขี้ เท่า
ไปอย่างท้าวสันนุราชก็ได้ [7] 

     ข้ อค วามจากจด ห มายจางวางห ร่ ำ  ฉบั บที่  4 ข้ างต้ น               
เป็นการกล่าวอ้างถึงพฤติกรรมของตัวละครในวรรณคดี 2 เรื่อง คือ
เรื่องสังข์ทอง และเรื่องคาวี เพื่อประกอบการอธิบายพฤติกรรมของ
นายสนธ์ิ กล่าวคือ จางวางหร่ำอธิบายว่าการชุบตัวหรือการไป           
เล่าเรียนที่ต่างประเทศน้ันก่อให้เกิดผล 2 ประการ คือผลดี และ
ผลเสีย หากเป็นผลดีก็จะเป็นเช่นพระสังข์ ที่ชุบตัวแล้วเป็นทอง          
มีอิทธิฤทธ์ิ และได้นางรจนาเป็นพระชายา ตรงกันข้ามหากเป็น
ผลร้ายก็จะเป็นเช่นท้าวสันนุราช กษัตริย์วัยชราที่หวังจะชุบตัวให้
กลับมาเป็นหนุ่ม แต่สุดท้ายกลับถูกผลักลงกองเพลิงสิ้นพระชนม์
เป็นขี้เถ้าตามแผนที่คาวีวางไว้  การอ้างถึงดังกล่าวจึงมีจุดประสงค์
เพื่อกระตุ้นความคิดที่ดี ให้แ ก่นายสนธ์ิ เพื่อหวังว่านายสนธ์ิ           
จะกระทำตนให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับการที่ได้ไปเรียนต่างประเทศ 
     จากการวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ที่ ได้รับ อิทธิพลจาก
วรรณกรรมเรื่องอ่ืนและวัฒนธรรมต่างชาติจะพบว่า ความคิด

สร้างสรรค์ดังกล่าวนอกจากจะแสดงให้เห็นความคิดริเริ่มแปลกใหม่
จากอิท ธิพลจากวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติ แล้ว                   
ยังสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของ น.ม.ส. อีกด้วย  
 
2. ความคิดสร้างสรรค์ท่ี น.ม.ส ทรงคิดค้นข้ึนเอง 
    น.ม.ส ทรงคิดค้นลักษณะการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ ในงาน
พระ นิพ นธ์ต่ าง ๆ  ด้ วยตั วท่ าน เอง  ไ ว้ ว่ าจะ เป็ น การใช้ ค ำ           
ความเปรียบ และวิธีการนำเสนอ ดังจะอธิบายต่อไปน้ี  
     2.1 การใช้คำ 
      คำที่ น .ม .ส. ใช้ น้ันจะเป็นคำที่ น.ม.ส. คิ ดค้น เอ งคิ ดมา              
ซ่ึงอาจมาจากการประสมคำใหม่ และการใช้คำต่างระดับ การใช้คำ
ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการดึงดู ดความสนใจของผู้ อ่านแล้ ว           
บางครั้งน.ม.ส ยังแฝงการเสียดสีและอารมณ์ขันไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น 

          พวกชาวป่าเป็นคนต่ำช้า เม่ือเห็นน่าล้อก็ไม่มีสติ 
จะอดล้อได้  เม่ือล้อแล้วเห็นพวกฤๅษีไม่มีกำลังวังชา                 
ที่จะโต้ทานได้ก็เลยรังแกเอาด้วย.. [10] 

     น.ม.ส. ใช้คำว่า "โต้ทาน" ซ่ึงเป็นคำที่มีมาจากคำว่า  "โต้ตอบ"
และ "ต้านทาน" มาใช้ ซ่ึงถือเป็นการสร้างคำใหม่โดยการประสมคำ 
ซ่ึงไม่เคยมีผู้ใดใช้มาก่อน 
       นัยหน่ึงความสามารถรู้ทันทีว่าอะไรเป็นข่าวสำคัญ

หรือไม่สำคัญน้ันเป็นคุณสมบัติซ่ึงเกิดในตัวผู้ส่งข่าว           
แต่เม่ือเกิดแล้วก็ต้องฝึกซ้อม ไม่ใช่ว่าจะตรัสรู้วิธีการ 
เอาได้ [10]  

     ข้อความข้างต้น น.ม.ส. ใช้คำว่า "ตรัสรู้ " ซ่ึงเป็นคำระดับสูง         
และใช้เฉพาะกับพระพุทธเจ้า อันแสดงให้เห็นถึงการใช้คำต่างระดับ
มาใช้วิพากษ์การกระทำของนักข่าวที่ควรฝึกการทำงานในสายอาชีพ
ให้ชำนาญ รู้ว่าสิ่งใดควรเป็นข่าวที่ น่าสนใจ ควรนำมาเสนอแก่
สาธารณชน ไม่ใช่นำสิ่งที่ไม่เหมาะสม มาเสนอให้เป็นข่าว ทั้งน้ีเพราะ
คนเสพข่าวมิใช่พระพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้ ด้วยพระองค์เองได้ 
     ตัวอย่างการใช้คำดังกล่าวของ น.ม.ส. นอกจากจะสื่อให้เห็นถึง
ความตั้งใจประชดประชันและเสียดสีพฤติกรรมของเจ้าของคำกิริยา
เหล่าน้ันแล้ว ยังถือเป็นการดึงดูดความสนใจแก่ผู้อ่านอีกทางหน่ึงด้วย 
    2.2 ความเปรียบ  
         ความเปรียบที่ น.ม.ส. คิดค้นขึ้นเองอย่างสร้างสรรค์ที่ปรากฏ
ในผลงานพระนิพนธ์  ตัวอย่างเช่น 

          เกิดเหตุราวมิคสัญญี กลีเข้าคลุกทุกเม้ือ ที่รื้อรัฐ 
ฮัดฮึดยึดอำนาจราชการ ชุดใหม่ประหารชุดเก่า ดุจดัง
เต่าปูปลา เครื่องบูชาภูตผี เปลืองคนดีลงไป [11] 
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     ข้างต้น น.ม.ส. เปรียบความวุ่นวายของบ้านเมือง ในลักษณะที่ 
คนชุดเก่า  ซ่ึ งเป็นคนดี น้ันถูกยึดอำนาจและทำรัฐประหารว่า               
เป็นเหมือนกับเครื่องบูชาภูตผี ที่ผีจะพาคนดีจากไปทำให้แผ่นดินน้ัน
มีแต่คนชั่วที่หวังแต่ประโยชน์ส่วนตน 
              คนที่มีน้ำใจปลอดโปร่งอาจคิดอันใดคิดได้ง่ายน้ัน 

คือคนที่กวาดการงานให้ออกจากมันสมองทุก ๆ วัน
เวลาที่ เลิกออฟฟิ ต เห มือนกับกวาดใบไม้ให้ เตียน            
จากลานโบสถ์แลไม่ยอมให้การงานเข้ าครอบงำ  
ความคิดอีก [7] 

    น.ม.ส. เสนอความเปรียบว่า คนที่จะคิดสิ่งใดได้รวดเร็วน้ัน
จะต้องไม่นำความคิดในที่ที่ทำงาน ซ่ึงหมดหน้าที่ของวันน้ันไปแล้ว
ไปคิดต่อให้ไปกระทบกับความคิดที่ต้องเผชิญหน้าอยู่ เช่นเดียวกับ
คนที่ทำงานเสร็จไปวันหน่ึงแล้วก็จะกวาดความคิดเหล่าน้ันทิ้งไป                           
หรือเช่นเดียวกับการกวาดลานโบสถ์ให้โล่ง ไม่มีเศษใบไม้มาขวางหู
ขวางตา 
    ความเปรียบของ น .ม.ส . เป็นความเปรียบที่ แปลกให ม่                       
ที่สามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้อ่านให้คิดวิเคราะห์ถึงลักษณะร่วม 
ที่ น.ม.ส. นำมาเชื่อมโยงถึงกันการที่น.ม.ส. สามารถสร้างสรรค์
ความเปรียบให้มีความแปลกใหม่ได้ น้ัน ส่วนหน่ึงอาจได้มาจาก                   
การที่น.ม.ส. มีความรู้มาก เพราะพระองค์ได้รับการศึกษา และมี
ประสบการณ์การอ่านมามาก อีกนัยหน่ึงน้ันอาจเป็นเพราะการใฝ่รู้ 
และนิสยัช่างสังเกต จึงนำสู่การคิดค้นที่พิเศษและน่าสนใจ 
     2.3 วิธีการนำเสนอ   
 ความคิดสร้างสรรค์ด้ านการนำเสนอที่  น.ม.ส. คิดค้น             
ขึ้นเอง ได้แก่ กาพย์เห่เรือของ น.ม.ส. กาพย์ธนัญชยางค์ 32 และ
ความเรียงที่มีคำประพันธ์หลากหลายชนิด 
 2.3.1 กาพย์เห่เรือของ น.ม.ส.  
         น.ม.ส. ทรงนิพนธ์กาพย์เห่ เรือขึ้นใหม่ เพื่ อใช้               
ในงานเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่ 1 ทั้งน้ี น.ม.ส. ได้
ป รับ เป ลี่ ย น วัต ถุ ป ระ ส งค์ ข อ งก าพ ย์ เห่ เรื อ จ ากการ แต่ ง                          
เพื่อระลึกถึงนางผู้เป็นที่รัก ด้วยการโยงความรู้สึกเข้ากับธรรมชาติ
และสถานที่ ที่ ผ่านระหว่างการเดินทางมาเป็นการสรรเสริญ            
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
และการชมความงามของบ้านเมือง ดังความที่ว่า 
     พระเกียรติพระเกริกลั่น ชนทุกชั้นสรรเสริญ 
 บ้านเมืองเรืองจำเริญ จำรูญรัฐวัฒนากร 
 พระวงศ์องค์อิศราช  เสนามาตย์ราษฎร 
 พร้อมพรักรักภูธร  ภูธเรศเลี้ยงเยี่ยงธาตรี [4]  

      ข้างต้นเป็นการสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า          
ในด้านการบริหารประเทศให้ มีความเจริญรุ่งเรือง พระองค์              
ทรงรักและบำรุงเสนาอำมาตย์ ทำให้เหล่าเสนาอำมาตย์ต่างศรัทธา
พระองค์ อันส่งผลดีต่อการบริหารประเทศ และทำให้ประเทศ             
สงบสุข 
      เม่ือ เป รียบ เที ยบ กับกาพย์ เห่ เรือของพระบาทสมเด็ จ                     
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว น.ม.ส. อาจได้รับอิทธิพลการแต่ง
กาพย์เห่เรือเพื่อใช้บอกเล่าในเหตุการณ์ที่ มีจุดประสงค์เฉพาะ 
ดังเช่นรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์กาพย์เห่เรือขึ้นเพื่อให้คนไทย
เกิดความรักชาติ และเห็นความสำคัญของราชนาวี ซ่ึงเป็นกองทัพ
สำคัญ ในการปกป้องประเทศชาติ ทางน้ำ ในขณะที่  น .ม .ส             
ท รงนิพ น ธ์กาพ ย์ เห่ เรื อของ น .ม .ส . ขึ้ น มา เพื่ อส รร เส ริญ                   
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
มหาราช กาพย์เห่เรือของ น.ม.ส. จึงเป็นจุดเริ่มต้นของวรรณคดี
เฉลิมพระเกียรติในรูปแบบของกาพย์เห่เรือ  
 2.3.2 กาพย์ธนัญชยางค์ 32 
        กาพย์ธนัญชยางค์ 32 หรือกาพย์สุรางคนางค์ 32
เป็นกาพย์ชนิดใหม่ที่ น.ม.ส. ทรงคิดค้นขึ้นมาใหม่ โดยใช้พื้นฐาน
จากฉันทลักษณ์ของกาพย์สุรางคนางค์ 28 แต่มีการเพิ่มอีก 1 วรรค 
(4 คำ) เข้าไป ทั้งน้ีเพื่อให้ความกระชับ สามารถเก็บความได้ด้วย
การแยกเขียน 2 บรรทัด บรรทัดละ 4 วรรคเท่ากันได้ หรือถ้าหาก
เขียนบรรทัดละ 2 วรรค ก็จะพอดีใน 4 บรรทัดได้ ดังตัวอย่าง              
การเปรียบเที ยบระหว่างกาพย์สุรางคนางค์  28 และกาพย์                 
ธนัญชยางค์ 32 ดังน้ี 
     กาพย์สุรางคนางค์ 28 
               วันน้ันจันทร  มีดารากร  เป็นบริวาร เห็นสิ้นดินฟ้า                 
          ในป่าท่าธาร   มาลีคลี่บาน   ใบก้านอรชร  [12] 
               เย็นฉ่ำน้ำฟ้า       
       ชื่นชะผกา                 วายุพาขจร 
       สารพันจันทน์อิน         รื่นกลิ่นเกสร    
       แตนต่อคลอร่อน         ว้าว่อนเวียนระวัน [12] 
      กาพย์ธนัญชยางค์ 32 (กาพย์สุรางคนางค์ 28)  
   รบกันอยู่นาน  ฝ่ายเจ้าบุญสาร  ถูกโถมโหมหาญ กองทัพอับปาง      
   น่ังกริ่งนึกตรึก  ระคึกระคาง  ไม่เห็นมีทาง  จักรอดปลอดภัย [9] 
            เวียงจันทน์จืดจาง   กับหลวงพระบาง     
       ขุ่นข้องหมองหมาง       อางขนางเดียดฉัน   
                  จนเกิดสงคราม   ลุกลามโรมรัน   
                  ศึกติดเวียงจันทร์          จากหลวงพระบาง [9] 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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 2.3.3 ความเรียงท่ีมีคำประพันธ์หลากหลายชนิด 
         ในนิทานเวตาลเรื่องที่  6 ที่  น.ม.ส. ทรงนิพนธ์          
ด้วยความเรียงน้ัน น.ม.ส. ได้สอดแทรกคำประพันธ์หลากหลาย
ชนิด ได้แก่ โคลงสี่สุภาพ ร่ายยาว และกลอนสุภาพ ซ่ึงคำประพันธ์
ทั้ง 3 ชนิดน้ี น.ม.ส ใช้ในเหตุการณ์ที่พราหมณ์เกศวะไม่สามารถ
ตัดสินใจได้ ว่าจะเลือกชายผู้ใดเป็นสามีของนางมธุมาลตี ผู้ เป็น
บุต รสาว เม่ือถึ งที่ สุ ดพ ราหมณ์ เกศวะ จึ งให้ ชายทั้ ง  3 คน            
ยกภาษิตโบราณที่มีกวีผู้เกียรติแต่งไว้มาแข่งกันว่าใครจะยกภาษิต
เหล่าน้ันมากล่าวให้ดีกว่าคนอ่ืน ผู้ชนะก็จะได้ลูกสาวพราหมณ์             
ไปเป็นชายา 
     การสอดแทรกคำประพันธ์หลากหลายชนิดในที่น้ี  ปรากฏชัด                    
ในภาษิตโบราณที่ชายทั้ง 3 คนยกมากล่าว ซ่ึงมีทั้งโคลงสี่สุภาพ  
ร่ายยาว และกลอนสุภาพ ดังน้ี 
      โคลงสี่สุภาพ    
       ชายหาญเห็นได้เม่ือ    สงคราม  น้ันเนอ 
 ความซ่ือส่อถนัดยาม    ส่งหน้ี 
 เห็นมิตรคิดเห็นความ    จริงเมื่อ ทุกข์แล 
 เมียสัตย์ชัดชื่อช้ี      เม่ือไข้ไร้สินฯ [6] 
      ร่ายยาว 
                หญิ งใด (1) อยู่ ในเหย้าแห่งพ่อก็จริงอยู่แหล่              

แต่มิฟังบังคับ (2) มิกำชับใจตัวมัวแต่เที่ยวรื่นเริงเชิงสนุก
ทุก เบื้ อง (3) ป ลด เปลื้ องผ้ าคลุมห น้าต่ อห น้ าชาย               
(4) หลับราวตายแล้วมิวายง่วง (5) ดื่มเหล้าล่วงลำคอ   
(6) พอใจอยู่หากจากสามี สตรีน้ันปราศจากธรรมนำจิต
ชอบประกอบด้วยใจบาปหยาบยิ่ง จริงแลฯ [6] 

       กลอนสุภาพ 
         ใครจะไว้ใจอะไรตามใจเถิด  
   แต่อย่าเกิดไว้ใจในสิ่งห้า 
   หน่ึงอย่าไว้ใจทะเลทุกเวลา  

  สองสัตว์เขี้ยวเล็บงาอย่าวางใจ 
   สามผู้ถืออาวุธสุดจักร้าย  

  สี่ผู้หญิงทัง้หลายอย่ากรายใกล้ 
   ห้ามหากษัตริย์ทรงฉัตรชัย  

  ถ้าแม้นใครประมาทอาจตายเอย [6] 
       การสอดแทรกคำประพันธ์หลากหลายชนิดในนิทานเวตาล                            
ซ่ึงเป็นความเรียงน้ัน นอกจากจะแสดงให้เห็นการสร้างสรรค์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของ น.ม.ส. แล้ว ยังทำให้เห็นความสามารถด้านการแต่ง
คำประพันธ์ที่หลากหลายของ น.ม.ส. รวมถึงยังสะท้อนถึงความรู้
และ ความเชี่ ย วช าญ ด้ านวรรณ กรรมต่ างป ระ เทศ  ซ่ึ งถื อ                       

เป็นคุณสมบัติที่ส่งเสริมให้งานวรรณกรรมของพระองค์โดดเด่น 
และมีคุณค่า  
     ข้างต้นเป็นการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่  น.ม.ส.             
ทรงคิดค้นขึ้นเอง ประกอบด้วย กาพย์เห่เรือของ น.ม.ส. กาพย์
ธนัญชยางค์  32 และการสอดแทรกคำประพันธ์หลากหลาย
ชนิดในความเรียงนิทานเวตาล ทางด้านกาพย์เห่เรือของ น.ม.ส. 
เป็นการสร้างสรรค์ที่ มีที่มาจากการปรับเปลี่ยนเน้ือหา คือ        
การเปลี่ยนจากกาพย์เห่เรือแบบฉบับที่ ใช่เพื่อชมธรรมชาติ  
และชมความงามของนางเข้ากับธรรมชาติ  มาเป็นการใช้กาพย์
เห่เรือเพื่อสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า       
ในด้านการปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข  ส่วนกาพย์           
ธนัญชยางค์ 32 หรือกาพย์สุรางคนางค์ 32 และการสอดแทรก
คำประพันธ์กหลากหลายชนิดในความเรียงนิทานเวตาลน้ัน       
ถือเป็นการสร้างสรรค์ด้านรูปแบบ กล่าวคือกาพย์ธนัญชยางค์ 
32 น้ัน  น .ม.ส. ทรงพัฒนามาจากกาพย์สุรางคนางค์  28        
เพื่อเน้นการสื่อความเป็นสำคัญ ส่วนการสอดแทรกคำประพันธ์
หลากหลายชนิดน้ันนอกจากจะเป็นการสร้างสรรค์ที่ดึงดูด
ผู้ อ่ านด้ วยค ำประพั น ธ์หลากหลายชนิดแล้ วยั งถื อ เป็ น             
การสะท้อนให้เห็นความสามารถด้านการแต่งคำประพันธ์              
ของ น.ม.ส. อีกทางหน่ึงด้วย 
 

7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ในพระนิพนธ์ของ 
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) แล้วพบว่า 
ค ว าม ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ส าม าร ถ แ บ่ ง ได้ เป็ น  2  ป ร ะ เภ ท  คื อ              
ความคิดสร้างสรรค์ที่ ได้รับ อิทธิพลจากวรรณ กรรมเรื่องอ่ืน            
และวัฒนธรรมต่างชาติ และความคิดสร้างสรรค์ที่  น.ม.ส คิดค้น            
ขึ้นเอง  
 พ ร ะ ร าช วร ว งศ์ เ ธอ  ก ร ม ห ม่ื น พิ ท ย าก รณ  (น .ม .ส .)                     
เป็นกวีไทยพระองค์ห น่ึ งที่ทรงเสนอความคิดสร้างสรรค์ ไว้ใน                   
งานนิพนธ์ของพระองค์ ความคิดสร้างสรรค์ของพระองค์ถือเป็น
จุดเด่นที่ชวนให้ผู้อ่านทุกยุคสมัยติดตาม ดังเช่นคำยกย่องที่อาจารย์
เปลื้อง ณ นคร กล่าวว่า “น.ม.ส. เป็นกวีผู้ เดียวที่ นิพนธ์บทกวี             
โดยไม่เลียนแบบของเก่า...และมีภาษาเป็นเฉพาะของพระองค์เอง” 
จากคำพูดดังกล่าวย่อม เป็นการสะท้อนให้ เห็นถึงพระปรีชา               
ด้านการสร้างสรรค์วรรณศิลป์และการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์   
ที่เป็นเอกลักษณ์   
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     ในด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมเรื่อง
อ่ืนและวัฒนธรรมต่างชาติ น้ัน  น .ม.ส . ใช้กลวิธีการนำเสนอ              
ความคิดสร้างสรรค์ น้ัน  3 ลักษณะ คื อการนำมาใช้ โดยต รง                 
การล้อเลียน และการกล่าวอ้างถึง   
     น.ม.ส. นำความคิดสร้างสรรค์มาใช้โดยตรงในลักษณะของ 
คำศัพท์ คือเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายดั้งเดิม หรือเป็นคำศัพท์ที่มี
การประกอบศัพท์แบบสมาส หรือสนธิ ซ่ึงเป็นการประกอบศัพท์ของ
ภาษาบาลี-สันสกฤต ด้านความเปรียบ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นความเปรียบ
ความงามที่ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณคดีสันสกฤตมาใช้ในงานนิพนธ์
ของพระองค์ ทำให้ภาพความงามที่ผู้อ่านรับรู้จึงภาพใหม่เม่ือเทียบ
กับขนบวรรณคดีไทย นอกจากน้ีในด้านสำนวนโวหาร น.ม.ส. นิยม
ใช้สำนวนภาษิตจากต่างประเทศมาสอดแทรกไว้ อันทำให้งาน           
พระนิพนธ์ของพระองค์มีความแปลกใหม่ สามารถสะท้อนถึง          
ความรอบรู้ ตลอดจนแสดงถึงความสัมพันธ์และอิทธิพลวรรณคดี
สากลที่ปรากฏในงานพระนิพนธ์ของพระองค์ได้เป็นอย่างดี  
      น.ม.ส. นำเสนอในลักษณะของการล้อเลียนด้วยการปรับเปลี่ยน
ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ผู้อ่านจะมีมุมมองและสามารถตีความที่
กว้างไกลขึ้น แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงเข้าใจและเข้าถึงวรรณคดี
ทั้งต้นทางและปลายทาง จึงสามารถสรรค์สร้างมุมมองการรับรู้ใหม่
ให้น่าสนใจได้ ส่วนการนำเสนอด้วยการกล่าวอ้างถึงน้ันถือเป็นการ
สร้างสรรค์ อีกวิ ธีห น่ึ งที่ผู้ แต่ งมุ่งแสดงความเคารพ แก่บูรพกวี            
ดว้ยการนำผลงานของกวีชั้นครูมาปรับเปลี่ยนการนำเสนอในมุมมอง
แบบใหม่ ในขณะเดียวกันยังถือเป็นการแสดงอัตตาของตนว่า                       
มีความรู้มาก และม่ันใจว่าผลงานของตนสามารถเทียบเท่ากับผลงาน
ของกวียุคก่อน   
       ใน ด้ าน ค วาม คิ ด ส ร้ า งส รร ค์ ที่  น .ม .ส . คิ ด ค้ น ขึ้ น เอ ง            
และใช้วิธีการนำเสนอด้วย การใช้คำ การใช้ความเปรียบ และ
รูปแบบการนำเสนอก็สามารถสะท้อนถึงมุมมองความคิดแบบใหม่ที่
ลุ่มลึกเช่นกัน น.ม.ส. ทรงคิดค้นคำที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยใช้ อาจเป็นคำ
ที่มาจากการประสมคำใหม่ และการใช้คำที่ผิดระดับบุคคล แต่กลับ
ทำให้ผู้ อ่านเข้าใจสารได้มากขึ้น  ทางด้านการใช้ความเปรียบ            
ที่ น.ม.ส. คิดขึ้นเองน้ันถือเป็นกระตุ้นการรับรู้จากบริบท ที่ทำให้
ผู้ อ่ าน เห็ น ภ าพ ต าม จิน ต น าการที่ ชั ด เจน ขึ้ น  ที่ ส ำคัญ คื อ                   
การสร้างสรรค์การรูปแบบนำเสนอ ประกอบด้วย กาพย์เห่เรือ             
ของ น .ม .ส . กาพย์ ธนัญชยางค์  32 และการใช้ คำประพั น ธ์
หลากหลายชนิดในความเรียง การคิดค้นรูปแบบการนำเสนอเหล่าน้ี 
น.ม.ส. มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการสื่อความหมาย อันทำให้
ผู้อ่านเข้าถึงแก่นเรื่องและเกิดจินตภาพตามผู้เขียนได้ ภาพที่เกิดขึ้น
ในความคิดของผู้เขียนกับผู้อ่านจึงเป็นภาพที่ใกล้เคียงกัน   

 การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และกลวิธีนำเสนอความคิด
สร้างสรรค์ข้างต้นน้ัน นอกจากจะสะท้อนความคิดริเริ่มที่แปลกใหม่
และเป็นความคิดที่กว้างไกลแล้ว ยังถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยัน    
ได้ว่า น.ม.ส. เป็นผู้ที่รู้แจ้งในศาสตร์ด้านอักษรศาสตร์ หรือเรียกได้ว่า
เป็นนายภาษาคนสำคัญที่ช่วยสร้างสีสันและเปิดมุมมองนอกขนบ
ให้แก่วรรณคดีไทย  
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บทคดัยอํ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อยูํ 2 ประการ คือ 1) เพื่อส ารวจผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ๎านต๎นตาล อ าเภอเสาไห๎ จังหวัดสระบุรี และ 2) 
เพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ๎านต๎นตาลเพื่อการทํองเที่ยวโดยชุมชน โดยการน าแนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และการทํองเที่ยวโดยชุมชนมาเป็นกรอบในการศึกษา ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเครื่องมือที่ใช๎ คือ การสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร๎างแบบไมํเป็นทางการ เพื่อความยืดหยุํนและสร๎างความสนิทสนมคุ๎นเคยกันระหวํางผู๎สัมภาษณ์และผู๎ให๎สัมภาษณ์ ดังนั้นจึง
สามารถก าหนดประชากรและกลุํมตัวอยํางได๎ 2 กลุํม ประกอบด๎วย ประชาชนในท๎องถิ่น จ านวน 27 คน และตัวแทนจากหนํวยงานภาครัฐ 
จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 29 คน และวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎ด๎วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมและศักยภาพ ผล
การศึกษาพบวําผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ๎านต๎นตาล อ าเภอเสาไห๎ จังหวัดสระบุรี ประกอบด๎วยผลิตภัณฑ์ 3 รูปแบบ ได๎แกํ ผัดหมี่ไท-ยวน ขนมกง 
และผ๎าทอไท-ยวน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และสะท๎อนให๎เห็นถึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนควบคูํไปกับการทํองเที่ยว 
โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบน้ี มีจุดอํอนจุดแข็งที่แตกตํางกัน ผัดหมี่ไท-ยวนและผ๎าทอไท-ยวน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการรวมกลุํมกันในการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน แตํก็ยังมีจุดอํอนในด๎านการสร๎างมูลคําเพิ่มและตํอยอดผลิตภัณฑ์ สํวนขนมกงมีการจัดการแบบปัจเจกบุคคลและมีการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยการใช๎กลํองกระดาษเพื่องํายตํอการยํอยสลาย อยํางไรก็ตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการทํองเที่ยวโดยชุมชน
ของชุมชนบ๎านต๎นตาลนั้น ปัญหาสํวนใหญํที่พบมักจะเป็นในเรื่องของการสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการตํอยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อการ
สร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของเยาวชนหรือคนรุํนใหมํในชุมชน 

ค าส าคัญ: การพฒันาการทํองเที่ยว, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, การทํองเที่ยวโดยชุมชน, ชุมชนบ๎านต๎นตาล 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to explore Ban Ton Tan Community products, Sao Hai district, Saraburi 

province and 2) to study the development of Ban Ton Tan Community products for community-based tourism by 
employing concepts and theories related to community product development and community-based tourism as the 
research conceptual framework. The study was conducted on the basis of a qualitative study design. The research 
instrument was an informal semi-structured interview for flexibility and closeness between an interviewer and 
interviewee. Population and sample were determined into 2 groups comprising 27 local people and 2 representatives 
of government sector agency, totally 29 persons. Data were analyzed using content analysis and SWOT analysis. The 
study results found that Ban Ton Tan Community products, Sao Hai district, Saraburi province consist of 3 forms, 
namely, Pad Mi Thai Yuan (Thai Yuan style stir-fried noodle) and Thai Yuan woven fabric, being products that represent 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

159
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

identity and reflect cultural wisdom of people in the community in conjunction with tourism. All 3 forms of products 
have different strength and weakness. Pad Mi Thai Yuan is a product based on group gathering with explicit product 
management. However, its weakness is value added and product development. Kanom Kong (a Thai traditional dessert 
that looks like a cartwheel) consists of individual management with packaging design using a paper box for being easily 
biodegradable. However, the common problem related to the development of community products for community-
based tourism of Ban Ton Tan Community is carrying on cultural wisdom and further development of products for 
adding more value  by youth or new generation people in the community.  

Keywords: Tourism development, community product, community-based tourism, Ban Ton Tan Community 

 
1. บทน า 
 สถานการณ์ทํองเที่ยวในประเทศไทยในปัจจุบันชํวงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 มีนักทํองเที่ยวชาวไทยเดินทางทํองเที่ยวใน
ประเทศจ านวนที่ลดน๎อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับชํวงเวลาเดียวกันของ
ปีที่ผํานมา เนื่องจากเกิดการแพรํระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-
19) และยังพบผู๎ติดเช้ือเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศทั่วโลก ท าให๎เกิดผลกระทบโดยตรงตํอสถานการณ์ทํองเที่ยว
ทั่วทั้งประเทศไทย ตลอดจนสํงผลกระทบตํอระบบเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับประเทศและระดับชุมชน [1] ซึ่งจะเห็นได๎ชัดในพื้นที่ที่มีการ
ทํองเที่ยวโดยชุมชน เนื่องจากนักทํองเที่ยวไมํสามารถเข๎ามายังแหลํง
ชุมชนได๎ตามมาตรการที่เข๎มงวดตามสถานการณ์การระบาดของโรค 
COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยงตํอการติดเช้ือ ท าให๎บางชุมชนไมํ
สามารถเปิดรับนักทํองเที่ยวหรือด าเนินกิจกรรมการทํองเที่ยวได๎
เหมือนแตํเคย ฉะนั้นด๎วยสถานการณ์ดังกลําวเป็นเหตุการณ์ที่ท าให๎
ชุมชนไมํสามารถหลีกเลี่ยงได๎ ชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ หรือสินค๎าที่
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนต๎องมีการปรับตัวและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนให๎สอดคล๎องเข๎ากับสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด-
19 นี้ 
 เชํนเดียวกับชุมชนบ๎านต๎นตาล อ าเภอเสาไห๎ จังหวัดสระบุรี 
ชุมชนนี้เป็นชุมชนไท-ยวนที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน คือ 
เดิมชุมชนไท-บวนถือก าเนิดที่เมืองเชียงแสน แตํในสมัยต๎นกรุง
รัตนโกสินทร์เมืองเชียงแสนถูกตีแตก ประชาชนถูกอพยพถิ่นฐานมา
อยูํตามเมืองตําง ๆ และเมืองสระบุรีก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่คน “ไท – 
ยวน” ได๎มาตั้งรกรากถิ่นฐานและสืบทอดเช้ือสายมาจนกระทั้ง
ปัจจุบัน ดังนั้นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์จึงไมํตํางกับวัฒนธรรมทาง
ภาคเหนือตอนบน ไมํวําจะเป็นเรื่องของภาษา วิถีชีวิตความเป็นอยูํ 
อาหาร ภูมิปัญญา ความเช่ือ และรวมไปถึงศิลปะการแสดงตําง ๆ 
[2]  

 สมัยที่เริ่มเดินทางเข๎ามาตั้งถิ่นฐานในอ าเภอเสาไห๎ จังหวัด
สระบุรี อาชีพหลักของชาวบ๎านชุมชนบ๎านต๎นตาล คือ การท านาและ
รับจ๎างท่ัวไป สํวนหญิงสาวเมื่อวํางจากการท านาก็จะกลับมาทอผ๎าไว๎
ใช๎หากมากเกินความจ าเป็นก็ผลิตไว๎ขาย ตํอมาวัฒนธรรมตําง ๆ ของ
ชาวไทยวน ได๎รับการสืบสานและถํายทอดตํอจาก อาจารย์ทรงชัย 
วรรณกุล ผู๎กํอตั้ง “หอวัฒนธรรมพื้นบ๎านไทยวน” เพื่อรวบรวมและ
เผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมที่สืบสานตํอกัน
มากวํา 200 ปี โดยเน๎นวิถีชีวิตแบบชาวเหนือ ตั้งแตํเรื่องของอาหาร 
ที่จัดส ารับแบบขันโตก การละเลํน ฟ้อนร า ผ๎าทอพื้นบ๎านท่ีมีลักษณะ
ลวดลายผ๎าเป็นเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมที่สืบสานตํอกันมากวํา 200 ปี 
[2] 
 จากประวัติและความเป็นมาของชุมชนในข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา
ชุมชนบ๎านต๎นตาลมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และ
สามารถสํงเสริมให๎เกิดการทํองเที่ยวภายในชุมชนได๎ ดังนั้นในปี พ.ศ.
2551 ชุมชนบ๎านต๎นตาลจึงได๎เริ่มท าการทํองเที่ยว โดยการสร๎าง
ตลาดโบราณบรรยากาศย๎อนยุคขึ้น เพื่อให๎ชาวบ๎านภายในชุมชนได๎
เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการการทํองเที่ยวของชุมชน ตลอดจนยัง
เป็นการสร๎างรายได๎และอาชีพเสริมให๎กับคนในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรม
ภายในตลาดชาวบ๎านก็จะน าสินค๎าและผลิตภัณฑ์ตําง ๆ ที่เป็นของ
ขึ้นช่ือและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมาขายให๎แกํนักทํองเที่ยว ฉะนั้น
ต๎องยอมรับวําผลิตภัณฑ์ชุมชนถือได๎วําเป็นสิ่งที่อยูํควบคูํกับการ
ทํองเที่ยว เพราะเป็นสิ่งสร๎างรายได๎ในภาคอุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยว และกระจายรายได๎สูํท๎องถิ่นด๎วยการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 

และรายได๎ที่เห็นได๎ชัดเจนมากที่สุดในยุคปัจจุบัน [2][3] แตํด๎วย
สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ชุมชนแหํงนี้ถือได๎วําเป็นอีกหนึ่ง
ชุมชนที่มีการจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชนเป็นหลักจึงท าให๎ได๎รับ
ผลกระทบจากการแพรํระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้โดยตรง 
เนื่องจากกิจกรรมการทํองเที่ยวสํวนใหญํเน๎นการมีสํวนรํวม 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู๎วัฒนธรรม พักโฮมสเตย์ และเดินชมหรือทํองเที่ยว
ตลาดน้ าโบราณเพื่อหาซื้อผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่น เป็นต๎น 
 ดังนั้นด๎วยเหตุผลดังกลําวจึงท าให๎ผู๎ศึกษาสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการทํองเที่ยวโดยชุมชนของ
ชุมชนบ๎านต๎นตาล เนื่องจากชุมชนบ๎านต๎นตาลเป็นชุมชนที่นําสนใจ
และมีความเป็นเอกลักษณ์ผนวกกับสถานการณ์ทํองเที่ยวไทยที่
เปลี่ยนไป เพราะนักทํองเที่ยวไมํสามารถเข๎าไปยังแหลํงทํองเที่ยวได๎
เหมือนเดิม ท าให๎ชุมชนต๎องมีการปรับตัวและหาแนวทางในการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการทํองเที่ยวโดยชุมชนให๎เหมาะสมกับ
สถานการณ์ยุคปัจจุบัน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อส ารวจผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ๎านต๎นตาล อ าเภอเสา
ไห๎ จังหวัดสระบุรี 
    2.2 เพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ๎านต๎นตาลเพื่อ
การทํองเที่ยวโดยชุมชน 
 

3. แนวคิดและทฤษฎี 
    3.1 แนวคิดเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

แนวคิดเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการทํองเที่ยว 
เป็นแนวคิดการพัฒนาที่มีบทบาทส าคัญมากโดยเฉพาะในระดับ
นโยบาย จะเห็นได๎จากหลายโครงการใหญํ ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการ
ทํองเที่ยวโดยชุมชน อาทิ โอทอปนวัตวิถี หรือ OTOP Innovative 
เป็นต๎น และสิ่งที่เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
การทํองเที่ยวนั้น คือ ผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่นที่สะท๎อนให๎เห็นเอกลักษณ์
ของชุมชน และสะท๎อนให๎เห็นถึงตัวตนของชุมชนที่แท๎จริง ตลอดจน
ความรํวมมือและการมีสํวนรํวมของคนในชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์ถือได๎
วําเป็นสิ่งที่อยูํควบคูํกับการทํองเที่ยวในเมืองทํองเที่ยว ทุกแหลํง
ทํองเที่ยวก็ให๎ความส าคัญกับสิ่งเหลํานี้ เพราะเป็นสิ่งที่สร๎างรายได๎ใน
ภาคอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว และกระจายรายได๎สูํท๎องถิ่น สร๎าง
งาน สร๎างอาชีพท่ีชัดเจน [3][4] 

อยํางไรก็ตามสิ่งส าคัญของกระบวนการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการทํองเที่ยว คือ ต๎องเริ่มจากค๎นหาข๎อมูล
เสียกํอน ทั้งจากการระดมความคิด การลงพื้นที่เพื่อส ารวจ การลง
พูดคุยกับผู๎รู๎ที่เป็นเจ๎าของภูมิปัญญา เจ๎าของทรัพยากร เชํน ปราชญ์
ชาวบ๎าน เป็นต๎น โดยจะต๎องท าความเข๎าใจถึงที่มาที่ไปในสิ่งที่ก าลัง
จะศึกษาหรือพัฒนา และจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมองผํานมุมมองที่
หลากหลาย อาทิ  ประวัติศาสตร์  มนุษยศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 
วัฒนธรรมและสังคมวิทยา เป็นต๎น รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชนเพื่อการทํองเที่ยวนั้น ผลิตภัณฑ์จะต๎องมีอัตลักษณ์และ
เชื่อมโยงกับแหลํงทํองเที่ยวของชุมชนด๎วย [3][4] 

นอกจากนี้ Mccathy & Pereault, Jr. (1991) ได๎กลําว
เอาไว๎วํา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง
บางอยํางในผลิตภัณฑ์ และจะต๎องมีผลตํอผู๎บริโภคหรือนักทํองเที่ยว 
เพื่อให๎เกิดความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค๎าให๎มากที่สุด หรือไมํ
อาจมีความพึงพอใจมากกวําการบริโภคผลิตภัณฑ์สินค๎าชนิดเดิม ซึ่ง
ปัจจุบันสภาพทางการตลาดมีการแขํงขันกันอยํางรุนแรง ตลอดจนมี
ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย สํงผลท าให๎มีผลิตภัณฑ์สินค๎า
ใหม ํๆ ที่คล๎ายคลึงกันในตลาดมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อความ
อยูํรอดจึงต๎องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของผู๎บริโภค หรือนักทํองเที่ยวแตํจะต๎องไมํเปลี่ยนแปลงไปจนขาด
ความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง [5] ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาจ
จ าแนกการพัฒนาได๎ใน 3 ลักษณะ คือ 

1) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหมํ (Innovative Product) 
2) ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหมํโดยการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง 

(Replacement Product of Modify Product) 
3) ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบหรือการลอกเลียนแบบ

ผลิตภัณฑ์ (Imitative or Me-too-Product) 
    3.2 การทํองเที่ยวโดยชุมชน 
     การทํองเที่ยวชุมชน หรือการทํองเที่ยวในชุมชน (Local 
tourism or Tourism in community) คือ การทํองเที่ยวที่เน๎นวิถี
ชีวิตท๎องถิ่นและชุมชน โดยแบํงออกเป็น 3 ระดับ ได๎แกํ (1) การ
เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนท๎องถิ่นโดยไมํมีการเข๎าไปท ากิจกรรมอื่นใด (2) 
การทํองเที่ยวและเข๎ารํวมกิจกรรมภายในท๎องถิ่นแตํไมํได๎ตั้งใจเข๎าไป
ศึกษาในเชิงลึก และ (3) การเข๎ารํวมกิจกรรมโดยตั้งใจศึกษาวิถีชีวิต
ท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง [6] 
     การทํองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based tourism) 
คือการทํองเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎นักทํองเที่ยวหรือผู๎มาเยือน
ได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู๎และสัมผัสกับทรัพยากรที่มีคุณคําและ
มีปฏิสัมพันธ์รํ วมกับคนในท๎องถิ่นของชุมชนนั้น ๆ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู๎ซึ่งกันและกัน รวมทั้งกํอให๎เกิดการใช๎
ประโยชน์จากทรัพยากรของท๎องถิ่นให๎คุ๎มคําในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม ที่มีผลตํอความยั่งยืนของทรัพยากร
ภายในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเน๎นให๎คนในชุมชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมใน
การจัดการและมีบทบาทการเป็นเจ๎าของทรัพยากรทางการทํองเที่ยว 
มีสิทธิในการจัดการดูแล และรับผลประโยชน์จากการจัดการ
ทรัพยากรนั้น ๆ [6] ตามหลักของการทํองเที่ยวโดยชุมชน 10 
ประการดังนี้ (1) ชุมชนเป็นเจ๎าของ (2) ชาวบ๎านเข๎ามามีสํวนรํวมใน
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การก าหนดทิศทางและตัดสินใจ (3) สํงเสริมความภาคภูมิใจใน
ตนเอง (4) ยกระดับคุณภาพชีวิต (5) มีความยั่ งยืนทางด๎าน
สิ่งแวดล๎อม (6) คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท๎องถิ่น (7) กํอให๎เกิด
การเรียนรู๎ระหวํางคนตํางวัฒนธรรม (8) เคารพในวัฒนธรรมที่
แตกตํางและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (9) เกิดผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม
แกํคนท๎องถิ่น และ (10) มีการกระจายรายได๎สูํสาธารณประโยชน์
ของชุมชน [7] 
     นอกจากน้ีการพัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชนต๎องพัฒนาผําน
กระบวนการการมีสํวนรํวม หรือที่ เรียกกันวํา “Co-creation” 
ทฤษฎีนี้คิดค๎นและเขียนขึ้นโดย ดร.นาฬิกอติภัค  แสงสนิท 
ผู๎อ านวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน (พ.ศ. 2553-2561) ถือเป็นกุญแจเพื่อการจัดการการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน โดยใช๎การประสานเช่ือมโยงเครือขํายจากทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง ทั้งภาควิชาการ หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน มารํวมคิด รํวมวางแผน รํวมปฏิบัติ รํวมรับผิดชอบ 
และรํวมรับผลประโยชน์ โดยมีองค์ประกอบ 5 ประการ ได๎แกํ (1) 
เน๎นการน าเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
กับนักทํองเที่ยวกลุํมคุณภาพมากกวําเน๎นปริมาณ (2) มีการบริหาร
จัดการที่ สมดุลระหวํางความต๎องการของนักทํองเที่ ยวกับ
ผลประโยชน์ของเจ๎าของแหลํงทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน (3) มีการ
สร๎างสรรค์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ใหมํ ๆ (4) เน๎นการบูรณาการการ
ท างานระหวํางชุมชนทอํงเที่ยวและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และ (5) มี
การรับฟังความเห็นระหวํางกัน ทั้งชุมชน ประชาชน และผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว [8]  
 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 
    5.1 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 การศึกษาในครั้งนี้ก าหนดประชากรและกลุํมตัวอยํางโดย
ใช๎ทฤษฎีไมํอาศัยความนําจะเป็น (Nonprobability Sampling) 
ด๎วยวิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  
sampling) ซึ่งเป็นการเลือกกลุํมตัวอยํางโดยพิจารณาจากการ
ตัดสินใจของผู๎ศึกษาเอง [9] จากการทบทวนวรรณกรรมและการ
ส ารวจพ้ืนท่ีในเบื้องต๎น ท าให๎ผู๎ศึกษาสามารถก าหนดประชากรได๎อยูํ 
2 กลุํม คือ ประชาชนในท๎องถิ่น และตัวแทนจากหนํวยงานภาครัฐ 
และจ าแนกกลุํมตัวอยํางได๎ดังนี้ 
  ประชาชนในท๎องถิ่น ได๎แกํ 

1) ปราชญ์ชาวบ๎าน จ านวน 1 คน 
2) ผู๎ใหญํบ๎าน จ านวน 1 คน 
3) ชาวบ๎านทั่วไป จ านวน 15 คน 

4) ตัวแทนชาวบ๎านจากกลุํมวิสาหกิจชุมชน จ านวน 10 
คน 

ตัวแทนจากหนํวยงานภาครัฐ ได๎แกํ ตัวแทนจากเทศบาล
ต าบลต๎นตาล จ านวน 2 คน 
    5.2 เครื่องมือการวิจัย 
  การศึกษานี้ ได๎ก าหนดเครื่องมือในการวิจัย คือ การ
สัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร๎าง (Semi-structured) แบบไมํ เป็น
ทางการ เนื่องจากผู๎ศึกษาต๎องการใช๎ประเด็นของค าถามที่มีความ
ยืดหยุํน หรือใช๎ค าถามปลายเปิดในการซักถาม โดยมีแนวทางค าถาม
ไว๎เป็นแนวทางสัมภาษณ์ เพื่อสร๎างความสนิทสนมคุ๎นเคยกันระหวําง
ผู๎สัมภาษณ์และผู๎ให๎สัมภาษณ์ เปิดโอกาสให๎ผู๎ให๎สัมภาษณ์สามารถ
เลําเรื่องได๎ในระดับที่ลึกยิ่งขึ้นและถูกต๎องตรงประเด็นมากที่สุดใน
โลกและทัศนะของผู๎ให๎ข๎อมูล อันให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลที่หลากหมายและ
ครอบคลุมทุกประเด็นในการศึกษานี้ [10][11]  
    5.3 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นกระบวนการที่จะได๎ข๎อมูลที่
ตอบสนองวัตถุประสงค์และสอดคล๎องกับกรอบแนวความคิดของการ
วิจัย โดยสามารถแบํงการรวบรวมข๎อมูลออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงปฐมภูมิ (Primary Source) และ
การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงทุติยภูมิ (Secondary Source) 
[12] 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงปฐมภูมิ เป็นข๎อมูลที่ได๎จากการ
เก็บขึ้นมาใหมํจากการสัมภาษณ์ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อการทํองเที่ยวโดยชุมชน โดยข๎อมูลที่ได๎ผู๎ศึกษาจะเลือก
เก็บข๎อมูล เฉพาะที่ตรงตามความต๎องการและสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงทุติยภูมิ เป็นข๎อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทํองเที่ยวโดยชุมชนที่ผู๎ศึกษา
ได๎ท าการทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง 
    5.4 การวิเคราะห์ข๎อมูล 
 การวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงคุณภาพ 
การศึกษาในครั้งนี้ได๎ก าหนดการวิเคราะห์ข๎อมูล คือ การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดระเบียบข๎อมูลที่ได๎ออกเป็น
ประเด็นตําง ๆ ตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาในการศึกษา จากนั้นน า
ข๎อมูลที่ได๎เกี่ยวกับประเด็นผลิตภัณฑ์ชุมชนมาท าการวิเคราะห์ด๎วย
วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 
เพื่ อหาจุ ดแข็ ง  (Strengths)  จุ ดอํอน (Weaknesses)  โอกาส 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

162
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ตํอมาในข้ันตอนการวิเคราะห์ผลสรุปจะใช๎ข๎อมูลที่ได๎ทั้งหมดมาเขียน
เช่ือมโยงกันตามประเด็นเนื้อหาที่ได๎ก าหนดไว๎ เพื่อให๎สามารถตอบ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งน้ีให๎ได๎มากที่สุด [13][14] 
 

6.กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.การสรุปผลและอภิปรายผล 
    7.1 ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนบ๎านต๎นตาล 
     ผลการส ารวจผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนบ๎านต๎นตาล พบวํา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประกอบด๎วยผลิตภัณฑ์ 3 รูปแบบ ดังตํอไปนี้ 
  1) ผัดหมี่ไท – ยวน 
  ผัดหมี่ไท – ยวน หมี่นี้จะแตกตํางไปจากผัดหมี่ทั่วไป คือ 
ผัดหมี่ไท – ยวน มีรสหวานและมีรสชาติเฉพาะตัว เส๎นหมี่มีความนุํม
และมีสีส๎มโรยหน๎าด๎วยไขํ ท าให๎มองดูนํารับประทานขณะที่ผัดหมี่
ทั่วไปมักจะปรุงด๎วยซอสส าเรจ็รปู ผัดหมี่ไทย – ยวน ถือได๎วําเป็นผัด
หมี่ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นช่ือของชุมชนบ๎านต๎นตาล  
  2) ขนมกง 
  ขนมกงเป็นขนมไทยพื้นบ๎านภาคกลางอีกหนึ่งอยํางที่
ชุมชนบ๎านต๎นตาลนิยม เนื่องจากเป็นขนมมงคลที่ใช๎ในขันหมาก
แตํงงานในภาคกลาง ค าเรียก “กง” หมายถึง “กงล๎อ” มีที่มาจาก
ลักษณะเป็นวงกลมมีเส๎นไขว๎พาดคล๎ายกับกงล๎อของเกวียน หรือล๎อ
รถในสมัยปัจจุบัน ซึ่งตีความถึงการหมุนไปข๎างหน๎า และมีความ
หมายถึงความก๎าวหน๎าของคนในชุมชน 
  3) ผ๎าทอไท – ยวน 

ผ๎าทอไท – ยวนเป็นผ๎าทอที่มีลวดลายที่โดดเดํนและเป็น
เอกลักษณ์ โดยประชาชนในท๎องถิ่นได๎ ให๎สัมภาษณ์เอาไว๎วํา 
“ลวดลายนั้นมีการสืบทอดตํอกันมากวํา 200 ปี ผ๎าทอพื้นเมืองที่
ชาวบ๎านชุมชนบ๎านต๎นตาลทอขึ้น จะมีเอกลักษณ์เฉพาะโดยสงัเกตได๎

ที่ “เล็บ” ด๎านลํางของชายผ๎า ซึ่งผ๎าหนึ่งผืนนั้นจะแบํงออกเป็นสํวนๆ 
เรียกช่ือตํางกัน” แสดงออกถึงความประณีตในการทอ สํวนใหญํแล๎ว
หญิงชาวไท – ยวน จะทอผ๎ากันเป็นทุกคน บ๎านแตํละหลังสมัยกํอน
จะมีกี่ทอผ๎าไว๎ใต๎ถุนเรือนเกือบทุกหลัง ยามวํางจากการท านาก็จะมา
ทอผ๎าเพื่อไว๎ใช๎เอง ตํอมาได๎มีการน าเอามาขายเพื่อสร๎างรายได๎และ
สํงเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการทํองเที่ยว 
 นอกจากนี้ ประชาชนในท๎องถิ่นยังกลําวอีกวํา “ลวดลาย
ในการทอนั้น มีลายอยูํหลัก ๆ ทั้งหมด 4 รูปแบบด๎วยกัน คือ ลาย
ดอกพิกุล (แบบธรรมดา) ลายดอกแก๎ว ลายดอกพิกุล และลาย
เปลือกไม๎” ดังตํอไปนี้ 
 1) ลายดอกพิกุล (แบบธรรมดา) เป็นลายโบราณ สืบทอด
ตํอกันมาจากบรรพบุรุษ โดยสีที่ใช๎ในการทอนั้นจะมี 2 สี ได๎แกํ สีด า
และสีขาว  

สีด า ใช๎ทอเส๎นยืน 
สีขาวใช๎ทอเส๎นพํุง 

 2) ลายดอกแก๎ว เป็นผ๎าทอ 6 ตะกอ ลายโบราณ สืบทอด
ตํอกันมาจากบรรพบุรุษโดยสีที่ใช๎ในการทอนั้นจะมี 5 สี ได๎แกํ สี
เขียวขี้ม๎า สีเหลือง สีแดง สีกรมทํา และสีด า 
 สีเขียวขี้ม๎า สีเหลือง สีแดง สีกรมทํา สีด า ใช๎ทอเส๎นยืน 
 สีด า ใช๎ทอเส๎นพํุง 
 สีเขียวขี้ม๎า ใช๎ยกมุก 
 3) ลายดอกพิกุล เป็นผ๎าทอ 4 ตะกอ ลายโบราณ สืบทอด
ตํอกันมาจากบรรพบุรุษโดยสีที่ใช๎ในการทอนั้นจะมี 3 สี ได๎แกํ สีด า 
สีฟ้าอํอน และสีครีม 
 สีด า สีฟ้าอํอน ใช๎ทอเส๎นยืน 
 สีด า ใช๎ทอเส๎นพํุง 
 สีครีม ใช๎ยกมุก 

4) ลายเปลือกไม๎ เป็นผ๎าทอ 2 ตะกอ ลายโบราณ สืบทอด
ตํอกันมาจากบรรพบุรุษโดยสีที่ใช๎ในการทอน้ันจะมี 4 สี ได๎แกํ สีแดง 
สีด า สีมํวง และสีน้ าเงิน 
 สีแดง สีด า สีมํวง ใช๎ทอเส๎นยืน 
 สีน้ าเงิน ใช๎ทอเส๎นพํุง 
 จากท้ังหมดที่กลําวมาในข๎างต๎น ท้ังในเรื่องของประวัติการ
ทอ ความเป็นมาของผ๎า และลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์นั้น ผ๎าทอ
สามารถน าเอาไปประยุกต์ หรือใช๎ประโยชน์ตํอได๎ เชํน น าเอาไป
ผลิต/ตัดเย็บเป็นผ๎าถุง ซิ่น กระเป๋า และผ๎าคลุม ตลอดจนสามารถ
ซื้อกลับไปเป็นของฝาก หรือสระสมได๎ 
 
 

ผลิตภณัฑ์ของชุมชนบ๎านต๎นตาล 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์ของชุมชนบ๎านต๎นตาล 

SWOT 

การทํองเที่ยวโดยชุมชน 

ทบทวนวรรณกรรม 
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7.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการทํองเที่ยวโดยชุมชน 
ชุมชนบ๎านต๎นตาลมีผลิตภัณฑ์ชุมชนอยูํทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ 

ผัดหมี่ไท-ยวน ขนมกง และผ๎าทอไท-ยวน ซึ่งทั้งสามผลิตภัณฑ์มี
ความโดดเดํนที่ตํางกันแตํสะท๎อนให๎เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนควบคูํไปกับการทํองเที่ยวโดยชุมชนดังนี ้

 1) ผัดหมี่ไท-ยวน เป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงให๎เห็นถึงภูมิปัญญา
และวิถีชีวิตทางด๎านอาหาร โดยมีการจัดการผลิตภัณฑ์แบบรวมกลุํม
และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือได๎วําเป็นจุดแข็งของชุมชน
ที่มีการจัดการผลิตภัณฑ์ควบคูํไปกับการทํองเที่ยว อันกํอให๎เกิด
ความเข๎มแข็งภายในชุมชน ทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม สังคม
และวัฒนธรรม รวมทั้งยังเป็นการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดอาชีพ
กับคนในชุมชนที่มีความสามารถในด๎านการประกอบอาหาร ซึ่งการ
จัดการผลิตภัณฑ์ดังกลําวนั้นสอดคล๎องกับแนวทางในการจัดการการ
ทํองเที่ยวโดยชุมชนของศูนย์ประสานงานเครือขํายการทํองเที่ยวโดย
ชุมชน (CBT-N-CC: Thailand CBT Network Coordination 
Center) ในเรื่องของชุมชนเป็นเจ๎าของ คือ การมีสํวนรํวมในการ
ก าหนดทิศทางและตัดสินใจในผลิตภัณฑ์และการทํองเที่ยว การ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และการบริหารจัดการที่สมดุลระหวํางความ
ต๎องการของนักทํองเที่ยวกับผลประโยชน์ของเจ๎าของแหลํงทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน [7][8] เชํนเดียวกับผลการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชน
อยํางยั่งยืนของชุมชนไทยมุสลมิของจิตพนธ์ ชุมเกตุ [15] พบวําพื้นที่
ในการศึกษามีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข๎องกับอาหาร
และเครื่องดื่ม เชํน ชีสนมแพะแปรรูป และผลิตภัณฑ์นมแปรรูป เป็น
ต๎น แตํผลิตภัณฑ์ยังไมํสะท๎อนให๎เห็นถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่น ดังนั้น
ผลิตภัณฑ์ควรมีการผสมผสานเข๎ากับภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพื่อแสดงให๎
เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่และภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลคํา
ให๎กับผลิตภัณฑ์และเรื่องราววิถีชีวิตของชาวบ๎านไทยมุสลิม อัน
กํอให๎ เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล๎อม ซึ่ งจะท าให๎
เศรษฐกิจของคนในชุมชนแข็งแรงและน ารายได๎มาให๎กับชาวบ๎าน
มากยิ่งขึ้น อยํางไรก็ตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต๎อง
ประกอบด๎วย การเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การรวมกลุํม และการมี
สํวนรํวม หรือการเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งฐานของทรัพยากร
และทุนของชุมชน 

นอกจากนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผัดหมี่ไท-ยวนของชุมชนบ๎าน
ต๎นตาล ชุมชนยังมีการพัฒนาในลักษณะผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหมํ 
(Innovative Product) ตามแนวคิดของ Mccathy & Pereault, Jr. 
(1991) [5] ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเดิมที่นักทํองเที่ยวต๎อง
เดินทางมาเที่ยวและต๎องมาซื้อผัดหมี่ถึงที่แหลํงทํองเที่ยวผัดขายให๎

นักทํองเที่ยวแบบสดใหมํ แตํด๎วยยุคสมัยทีเปลี่ยนไปกลุํมวิสาหกิจ
กรรมชุมได๎มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหมํ โดยการท าแพ็คเก็จ
สินค๎าเป็นผัดหมี่แห๎งส าเร็จรูปเพื่อให๎นักทํองเที่ยวสามารถซื้อกลับไป
เป็นของฝาก หรือเก็บไว๎ทานหรือบริโภคในภายหลังได๎ ตลอดจนเป็น
การยืดระยะเวลาการเก็บรักษาของผัดหมี่ให๎มีอายุในการบริโภคได๎
นานยิ่งขึ้น เชํนเดียวกับการทํองเที่ยวต าบลนางแล อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย [16] ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการน าเอา
ผลไม๎ท๎องถิ่นมาอบแห๎งด๎วยกรรมวิธีการผลิตและภูมิปัญญาดั้งเดิม 
เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรักษาผลไม๎และสามารถเก็บเอาไว๎
รับประทานได๎ในระยะยาว แตํบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นั้นยังไมํนํา
ดึงดูดใจ ไมํมีเอกลักษณ์ท๎องถิ่น และยังไมํได๎มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

2) ขนมกง เป็นขนมมงคลที่ใช๎ส าหรับพิธีการหรือประเพณี
ส าคัญของคนในชุมชนแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อและวถิีชีวิตของคนใน
ชุมชนผํานภูมิปัญญาทางอาหารหวาน ซึ่งการจัดการเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ขนมกงนั้น คนในชุมชนยังมีกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม 
ท าขนมด๎วยมือแทนเครื่องจักร ท าสดใหมํวันตํอวัน และมีการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยการเลือกใช๎กลํองกระดาษเพื่อให๎งํายตํอการ
ยํอยสลาย มีเอกลักษณ์ และสีสันสวยงาม แตํการผลิตขนมกงนั้นยังมี
จุดอํอน คือ จ านวนครัวเรือนที่สืบสานในการท าขนมกง หรือจ านวน
ผู๎ที่สามารถท าขนมกงได๎นั้นมีจ านวนน๎อยและสํวนใหญํเป็นผู๎สูงอายุ 
จึงท าให๎ไมํสามารถผลิตสินค๎าเพื่อตอบสนองตํอความต๎องการของ
นักทํองเที่ยวได๎ในจ านวนมาก ซึ่งคล๎ายคลึงกับชุมชนเทศบาลต าบล
บางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี [17] ที่มีการน าเอาขนมหวานพื้นถิ่นของ
ชุมชนมาพัฒนาให๎เป็นสินค๎าทางการทํองเที่ยวของชุมชน แตํการ
บรรจุหีบหํอขนมหวานนั้นมีความแตกตํางกับชุมชนบ๎านต๎นตาล 
เนื่องจากประเภทของขนมหวานและเรื่องราววิถีชีวิตท๎องถิ่นมีความ
แตกตํางกัน โดยชุมชนเทศบาลต าบลบางตะบูนยังต๎องมีการพัฒนา
ในด๎านขนาดของเนื้อผลิตภัณฑ์ ขนาดของบรรจุภัณฑ์ สี รูปทรง 
และลวดลาย เพื่อเพ่ิมความสวยงามและความนําสนใจของผลิตภณัฑ์
ท๎องถิ่นมากยิ่งข้ึน 

3) ผ๎าทอไท-ยวน เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นําสนใจและแสดงออก
ให๎เห็นถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการแตํงกายของ
ชาวไท-ยวน ซึ่งการทอผ๎าของชาวไท-ยวนนั้น ยังคงมีการรักษาเครื่อง
ทอผ๎าและอนุรักษ์การทอผ๎าแบบดั้งเดิมด๎วย “กี”่ อันเป็นจุดแข็งของ
ชุมชนที่สะท๎อนให๎เห็นวําชุมชนยังสามารถอนุรักษ์ภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว๎ได๎มาจนถึงปัจจุบัน เชํนเดียวกับบ๎านทุํงฟ้าฮํา
มและกลุํมทอผ๎าบ๎านสันธาตุ อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย [18] 
ทีเ่ป็นชุมชนทอผ๎าไหมและได๎รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ๎าไหม
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ไทย แตํการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยผํานกระบวนการมีสํวนรํวม
ของชุมชนยังไมํสอดคล๎องกับขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ซึ่งตํางกับชุมชนบ๎านต๎นตาลที่ได๎มีการรวมกลุํมกันเพื่อสํงเสริมอาชีพ
และรายได๎ให๎แกํสตรีในชุมชนตามแนวทางการจัดการการทํองเที่ยว
โดยชุมชนของศูนย์ประสานงานเครือขํายการทํองเที่ยวโดยชุมชน 
โดยให๎คนในชุมชนเป็นเจ๎าของและจัดการดูแลทรัพยากรในท๎องถิ่น
ของตนเองและสํงเสริมความภาคภูมิใจในตนเองตํอท๎องถิ่น [7]  

อยํางไรก็ตามกลุํมทอผ๎าชุมชนบ๎านต๎นตาลยังมีจุดอํอน คือ ไมํมี
การจัดการและสานตํอองค์ความรู๎ให๎คงอยูํตํอไปอยํางยั่งยืน เยาวชน
รุํนใหมํไมํเข๎ามาสานตํอองค์ความรู๎ด๎านการทอผ๎าของชุมชน และที่
ส าคัญผลิตภัณฑ์ผ๎าทอของชุมชนยังไมํได๎รับการยกระดับคุณคําและ
มูลคําของสินค๎า หรือการแปรรูปผ๎าทอให๎เหมาะกับความต๎องการ
ของนักทํองเที่ยวหรือการใช๎สอยในปัจจุบัน เนื่องจากยังขาดการ
สํงเสริมและสนับสนุนด๎านการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ผ๎าทอของชุมชนอยํางตํอเนื่องและไมํมีชํองทางการจัด
จ าหนํายที่หลากหลาย ตํางกับชุมชนทอผ๎าท๎องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ 
[19] ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ๎าทอของชุมชนที่หลากหลาย โดยการ
แปรรูปผ๎าทอให๎เป็นผ๎าคลุมไหลํ ผ๎าสไบ ผ๎าถุงส าเร็จรูปและเสื้อแก๎บ 
นอกจากนี้เศษผ๎าทอที่เหลือใช๎ก็สามารถน าไปแปรรูปเป็นกระเป๋า
และเป็นสิ่งของเครื่องประดับสตรีได๎อีก รวมทั้งยังมีชํองทางการจัด
จ าหนํายที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกลุํมวิสาหกิจผ๎าทออีกด๎วย 

จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการทํองเที่ยวโดยชุมชนของ
ชุมชนบ๎านต๎นตาลในข๎างต๎นนั้น ปัญหาสํวนใหญํที่พบมักจะเป็นใน
เรื่องของการสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการตํอยอด
ผลิตภัณฑ์เพื่อการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของเยาวชน
หรือคนรุํนใหมํในชุมชน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นยังขาด
ความคิดสร๎างสรรค์ในการคิดค๎นรูปแบบหรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชนใหมํ ๆ เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการที่หลากหลายของ
นักทํองเที่ยวและประโยชน์ในการใช๎สอยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับยุค
ปัจจุบัน เชํน การแปรรูปผ๎าทอ และการพัฒนาแพ็กเกจให๎ทันสมัย 
เป็นต๎น อีกทั้งยังเกิดวิกฤตจากการแพรํระบาดของโรคโควิด-19 อัน
เป็นอุปสรรตํอการทํองเที่ยวของชุมชนบ๎านต๎นตาลอยํางตํอเนื่อง ท า
ให๎เศรษฐกิจของชุมชนต๎องเกิดการชะงัก ดังนั้นแนวทางในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทํองเที่ยว ชุมชนบ๎านต๎นตาลต๎องมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการทํองเที่ยวโดยชุมชนผํานรูปแบบการซื้อขาย 
หรือขนสํงทางออนไลน์ เพื่อกระตุ๎นรายได๎และประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนควบคูํไปกับการทํองเที่ยวของชุมชน ตลอดจนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตําง ๆ ของชุมชนต๎องให๎เกิดความหลากหลายและ
ควรเพิ่มเรื่องราววิถี ชีวิตหรือวัฒนธรรมของชุมชนเข๎ากับตัว

ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสํงมอบประสบการณ์และสร๎างความ
ประทับใจให๎แกํนักทํองเที่ยวในยุคสมัยนี้ 

 

8.ข๎อเสนอแนะ 

 8.1 หนํวยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาควรเข๎า
มารํวมสํงเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผ๎าทอไท-ยวน อยําง
ตํอเนื่อง เพื่อสร๎างคุณคําและมูลคําเพิ่มให๎แกํผลิตภัณฑ์ชุมชนอยําง
ยั่งยืน เชํน การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปสินค๎าอยําง
สร๎างสรรค์ เป็นต๎น 
 8.2 หนํวยงานภาครัฐและเอกชน ควรหาชํองทางหรือสํงเสริม
ทางด๎านการตลาดให๎แกํชุมชน เพื่อหาชํองทางในการการกระจาย
สินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนสูํท๎องตลาดทั้งในจังหวัดและภูมิภาคใน
รูปแบบของการขนสํงซื้อขายแบบออนไลน์ 
 8.3 ชุมชนควรสํงเสริมให๎เยาวชนหรือเด็กรุํนใหมํเข๎ามามีสํวน
รํวมในการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนและการทํองเที่ยวโดยชุมชนใน
ด๎านของการจัดการเทคโนโลยีและการน าเอาสื่อสมัยใหมํมา
ประยุกต์ใช๎กับการพัฒนา 
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การตั้งชื่อภาษาจีนส าหรับผู้เรียนชาวไทย 
ของครูที่สอนภาษาจีนในโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

Chinese Naming for Thai Students of Teaching Chinese Teachers 
in Primary and Secondary School 

 
 

นภัสสรณ์  เหลืองศักดิ์ศรี1 และ  ขวัญดาว  มาอยู2่ 
 
 

1, 2สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีและวิเคราะห์แนวคิดในการตั้งช่ือให้กับผู้เรียนภาษาจีนชาวไทยของครูผู้สอนภาษาจีนทั้ง
ชาวไทยและชาวจีนที่จัดการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีในการตั้งช่ือภาษาจีนจาก
ความหมายชื่อภาษาไทยของผู้เรียน มีจ านวนมากที่สุด รองลงมาคือ การตั้งช่ือภาษาจีนโดยการถอดเสียงจากช่ือภาษาไทยของผู้เรียน แสดงให้
เห็นว่า ครูผู้สอนมีกลวิธีการตั้งช่ือภาษาจีนให้กับผู้เรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการใช้ความหมายและเสียงของช่ือภาษาไทยของผู้เรียน 
ซึ่งครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการที่ผู้เรียนมีชื่อภาษาจีน สามารถส่งผลให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาจีน
มากขึ้น ท้ังยังได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีนมากขึ้นอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: การตั้งช่ือ, ภาษาจีน, ผู้เรียนชาวไทย 
 
 

Abstract 
This research aims to study the tactics and analyze the concepts of Chinese naming for Thai students by Thai 

and Chinese teachers who teaching Chinese language in primary and secondary school. The study reveals that the most 
popular Chinese naming tactic is naming Chinese from students’ Thai name meaning, while naming Chinese by 
transliteration from students’ Thai name is the second by rank. This means teachers have a naming Chinese tactics in 
the same direction, and most teachers thought that if students have Chinese names, it could be able to makes 
students more motivated, more eager to learn Chinese and also get to experience more Chinese culture as well. 
 
Keywords: Naming, Chinese, Thai student 
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1. บทน า 
 การตั้งช่ือให้กับบุตรหลานของชาวจีนแผ่นดินใหญ่นั้น ถือเป็น
วัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานหลายพันปี 
และยังคงถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน  โดยอาจมีการวิวัฒน์หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปบ้างตามสภาพสังคม ซึ่งในแต่ละยุคสมัย แต่
ละพื้นที่ แต่ละชนเผ่า [1] ก็จะมีกลวิธีในการตั้งช่ือให้กับบุตรหลาน
ของตนแตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่คนสมัยก่อนก็จะนิยมการตั้ง
ช่ือตามทะเบียนล าดับวงศ์ตระกูล (家谱) การตั้งช่ือโดยยึดตาม
หลักความสมดุลของธาตุทั้ง 5 (五行) การตั้งช่ือแบบน าวันเวลา
เกิดมาค านวณควบคู่กับแผนภูมิสวรรค์ (四柱八字) [2] ซึ่งกลวิธี
ในการตั้งช่ือข้างต้นนี้ถึงแม้จะยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน แต่ก็มี
ให้เห็นน้อยมาก 
 ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป กลวิธีในการตั้งช่ือเองก็ได้มีการพัฒนา
รูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น อาทิ การตั้งช่ือโดยน านามสกุลของพ่อแม่มา
รวมกันเป็นช่ือของลูก การใช้ตัวอักษรที่อยู่ในช่ือของบุคคลที่ตนเอง
เคารพนับถือมาเป็นส่วนประกอบของช่ือบุตรหลาน [3] แม้กระทั่ง
การตั้งช่ือบุตรหลานโดยเลือกจากช่ือตัวละครที่อยู่ ในซีรีส์ [4] 
เลือกสรรจากค าหรือวลีที่อยู่ในบทกวี วรรณกรรมต่างๆ ตลอดจน
นามปากกาของผู้ประพันธ์ที่ตนช่ืนชอบ [5] หรือแม้กระทั่งใช้ช่ือที่
ทันสมัย เน้นให้ใช้ได้ทั้งหญิงชาย ซึ่งจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นในยุค
สมัยใด คนจีนก็มีความพิถีพิถันในการตั้งช่ือให้กับบุตรหลานของ
ตัวเองอย่างมาก เนื่องจากช่ือท่ีตั้งให้กับบุตรหลานนั้นถือเป็นสิ่งทีเ่ชิด
หน้าชูตาให้กับวงศ์ตระกูล [6] ทั้งยังแฝงไปด้วยความคาดหวังว่าเมื่อ
บุตรหลานของตนเติบโตขึ้นจะเป็นดั่งเช่นความหมายของช่ือตัว เช่น
勇强 (อ่านว่า หย่งเฉียง แปลว่า กล้าหาญและแข็งแกร่ง) 美慧 
(อ่านว่า เหม่ยฮุ่ย แปลว่า สวยและฉลาด) 伟德 (อ่านว่า เหว่ยเต๋อ 
แปลว่า ยิ่งใหญ่และมีคุณธรรม) เป็นต้น 
 หากแต่ ในปัจจุบันการตั้งช่ือภาษาจีนไม่ได้มี เพียงแต่ในจีน
แผ่นดินใหญ่เพียงอย่างเดียว กล่าวคือ ในยุคที่การเรียนการสอน
ภาษาจีนก าลังเป็นกระแสนิยมไปทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย 
ไม่ว่าจะเป็นในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา หรือ
แม้กระทั่งในระดับปฐมวัย ก็มักจะมีหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีนสอดแทรกอยู่ด้วยไม่มากก็น้อย ดังนั้นการตั้งช่ือ
ภาษาจีนให้กับผู้เรียนจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูผู้สอนภาษาจีนทั้งชาวไทย
และชาวจีนปฏิบัติต่อกันมาอย่างแพร่หลาย 
 ผู้เรียนชาวไทยที่ก าลังศึกษาภาษาจีนนับวันก็ยิ่งจะมีจ านวน
เพิ่มขึ้น และส่วนใหญ่ก็จะมีช่ือภาษาจีนเป็นของตัวเองกันทั้งนั้น ซึ่ง
การตั้งช่ือภาษาจีนให้กับผู้ที่เรียนภาษาจีนโดยครูผู้สอนนั้น แน่นอน
ว่าต้องมีความแตกต่างกับการตั้งช่ือให้บุตรหลานอย่างสิ้นเชิง 
เนื่องจากเหตุปัจจัยหลายประการ เช่น ผู้เรียนไม่ใช่สายเลือดของตน 
จ านวนของผู้เรียนในช้ันเรียนมีเป็นจ านวนมาก เป็นต้น ดังนั้นความ
พิถีพิถันในการตั้งช่ือก็อาจจะลดน้อยลงไปตามสาเหตุดังกล่าว แต่
หากจะว่าด้วยหลักสากลในการตั้งช่ือ เช่น การค านึงถึงความหมาย
ของช่ือ หรือความไพเราะออกเสียงก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักท่ียึดถือโดย
ทัว่กัน 

 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากลวิธใีนการตั้งช่ือให้กับผู้เรียนภาษาจีนชาวไทยของ
ครูผู้สอนภาษาจีนทั้งชาวไทยและชาวจีนในระดับช้ันประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 
 2. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดในการตั้งช่ือให้กับผู้เรียนภาษาจีนชาว
ไทยของครูผู้สอนภาษาจีนทั้งชาวไทยและชาวจีนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 ศึกษาการตั้งช่ือภาษาจีนส าหรับผู้เรียนภาษาจีนชาวไทย โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ท าการส ารวจคือ ครูผู้สอนภาษาจีนทั้งชาวไทยและ
ชาวจีน ที่จัดการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษาและมัธยมศกึษา 
จ านวน 54 คน ด้วยวิธีการให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามรูปแบบ
ออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 2 ชุด คือ แบบสอบถามฉบับภาษาไทย (ตอบ
แบบสอบถามผ่านทาง Google Form) และแบบสอบถามฉบับ
ภาษาจีน (ตอบแบบสอบถามผ่านทาง 问卷网) เพื่อให้สะดวกต่อ
การให้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการตั้งช่ือภาษาจีนส าหรับผู้เรียนชาวไทยของครูที่
สอนภาษาจีนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ าแนกได้
เป็น 4 ส่วน ดังนี ้
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 54 คน แบ่งเป็นครูผู้สอนชาว
ไทย 27 คน และครูผู้สอนชาวจีน 27 คน ได้มีการจ าแนกกลุ่ม
ตวัอย่างตามเพศและอายุ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป ชาวจีน ชาวไทย ร้อยละ 
1. เพศ 
 ชาย 
 หญิง 
2. อาย ุ
 21-30 ปี 
 31-40 ปี 
 41-50 ปี 
 51-60 ปี 
 มากกว่า 60 ป ี

 
12 
15 
 

17 
6 
1 
1 
2 

 
2 
25 
 

19 
6 
0 
1 
1 

 
25.93 
74.07 

 
66.67 
22.22 
1.85 
3.70 
5.56 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนทั้งสิ้น 54 คน 
ที่เป็นครูผู้สอนชาวไทยและชาวจีนในอัตราส่วนเท่ากันนั้น  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นชาวจีน 15 คน เป็นชาว
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ไทย 25 คน รวมเป็นจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 74.07 และส่วน
ใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี แบ่งเป็นชาวจีน 17 คน ชาวไทย 
19 คน รวมเป็นจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 
 
4.2 ประสบการณ์ในการต้ังชื่อภาษาจีนส าหรับผู้เรียนชาวไทยของ
ครูผู้สอน 
 แหล่งที่มาของช่ือภาษาจีนของผู้เรียนที่ไม่ได้มีภาษาจีนเป็นภาษา
แม่นั้น อาจจะได้มาจากครูผู้สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อนชาวจีน 
หรือแม้กระทั่งการตั้งช่ือภาษาจีนด้วยตัวผู้เรียนเอง ซึ่งถ้าหากผู้เรียน
ไม่ได้เป็นชาวไทยเช้ือสายจีนที่พ่อแม่ผู้ปกครองรู้ภาษาจีน หรือไม่ได้
ศึกษาภาษาจีนมาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ผู้เรียนก็จะมีช่ือภาษาจีนเป็น
ของตัวเองเมื่อเริ่มเรียนรู้ภาษาจีนอย่างจริงจัง โดยส่วนใหญ่แล้วจะ
เป็นในช่วงระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และส่วนมากช่ือ
ภาษาจีนของผู้เรียนจะถูกตั้งโดยครูผู้สอน 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการตั้งช่ือภาษาจีนส าหรับผู้เรียนชาวไทย 
 

ประสบการณ์ในการตั้งชื่อ
ภาษาจีน 

ชาวจีน ชาวไทย ร้อยละ 

ท่านเคยตั้งชื่อภาษาจีนให้กบั
ผู้เรียนชาวไทยหรือไม ่
 เคย 
 ไม่เคย 

 
 

20 
7 

 
 

19 
8 

 
 

72.22 
27.78 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 39 คน มี
ประสบการณ์เคยตั้งช่ือภาษาจีนให้กับผู้เรียนของตน คิดเป็นร้อยละ 
72.22 และผู้ที่ไม่เคยตั้งช่ือภาษาจีนให้กับผู้เรียนเลย มีจ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 
 จากจ านวนครูผู้สอนที่เคยตั้งช่ือภาษาจีนให้กับผู้เรียนจ านวน 39 
คนนั้น แบ่งเป็นครูชาวจีน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 51.28 และครูชาว
ไทย 19 คน คิดเป็นร้อยละ 48.72 ช้ีให้เห็นว่าช่ือภาษาจีนของผู้เรียน 
ส่วนใหญ่มาจากการตั้งช่ือของผู้สอนชาวจีนมากกว่า 
 
4.3 กลวิธีในการต้ังชื่อภาษาจีนส าหรับผู้เรียนชาวไทย 
 จากการวิเคราะห์ค าตอบในแบบสอบถามของครูผู้สอนภาษาจีน
ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจ านวน 39 คน ท่ีเคยตั้งช่ือ
ภาษาจีนให้กับนักเรียน พบว่า ครูผู้สอนแต่ละท่านมีกลวิธีในการตั้ง
ช่ือให้กับผู้เรียนของอยู่หลากหลาย บางท่านก็อาจจะใช้มากกว่า 1 
กลวิธี จากผลการวิเคราะห์สามารถจ าแนกได้เป็น 8 กลวิธ ีดังนี ้
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน ร้อยละ ของกลวิธีในการตั้งช่ือภาษาจีน
ส าหรับผู้เรียนชาวไทย 
 

กลวิธีในการตั้งชื่อภาษาจีน จ านวน ร้อยละ 
1. การตั้งชื่อจากความหมายของชื่อ
ภาษาไทย 

28 
 

51.85 
 

2. การตั้งชื่อจากการถอดเสียงจากชือ่
ภาษาไทย 
3. การตั้งชื่อโดยเลือกค าที่มีความไพเราะ 
ความหมายด ี
4. การตั้งชื่อจากความคาดหวังผู้ปกครอง 
5. การตั้งชื่อตามบุคลิกหรือลกัษณะนิสยั 
6. การตั้งชื่อตามความต้องการของผู้เรียน 
7. การตั้งชื่อจากค าที่จ าง่าย ออกเสียงง่าย 
8. การตั้งชื่อเลียนแบบดาราหรือคนดัง 

15 
 

11 
 
1 
8 
10 
5 
3 

27.78 
 

20.37 
 

1.85 
14.81 
18.52 
9.26 
5.56 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า กลวิธีที่ปรากฏมากที่สุด คือ การตั้งช่ือ
ภาษาจีนจากความหมายของช่ือภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 51.85 ที่
ปรากฏรองลงมา คือ การตั้งช่ือภาษาจีนโดยการถอดเสียงจากช่ือ
ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 27.78 การตั้งช่ือโดยเลือกค าที่มีความ
ไพเราะ ความหมายดี คิดเป็นร้อยละ 20.37 การตั้งช่ือโดยมาจาก
ความต้องการของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 18.52 การตั้งช่ือตามบุคลิก
หรือลักษณะนิสัยของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 14.81 การตั้งช่ือโดย
เลือกค าที่จ าง่าย ออกเสียงง่าย คิดเป็นร้อยละ 9.26 การตั้งช่ือโดย
เลียนแบบจากช่ือดาราหรือคนดัง คิดเป็นร้อยละ 5.56 การตั้งช่ือโดย
มาจากความคาดหวังของผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 1.85 ตามล าดับ 
 
 4.3.1 การต้ังชื่อจากความหมายของชื่อภาษาไทย 
 กลวิธีการตั้งช่ือภาษาจีนจากความหมายของช่ือภาษาไทย เป็น
กลวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอับดับหนึ่ง โดยมีทั้งความหมายจากช่ือ
จริงและความหมายจากช่ือเล่นของผู้เรียน อาทิ ผู้เรียนมีช่ือจริงว่า 
“ปานดารา” ก็ตั้งช่ือให้ว่า 星天 (อ่านว่า ซิงเทียน แปลว่า ท้องฟ้า
ที่เต็มไปด้วยดวงดาว) ผู้เรียนมีช่ือเล่นว่า “บัว” ก็ตั้งช่ือให้ว่า 爱莲 
(อ่านว่า อ้ายเหลียน 爱 แปลว่า ความรัก 莲 แปลว่า ดอกบัว) โดย
มีที่มาจากบทประพันธ์ร้อยแก้ว 《爱莲说》 เป็นต้น ซึ่งกลวิธีนี้
นอกจากจะหาค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับช่ือภาษาไทยของผู้เรียน
แล้ว ในขณะเดียวกันครูผู้สอนยงัต้องค านึงถึงความไพเราะและค าที่มี
ความหมายที่ดีด้วย 
 
 4.3.2 การต้ังชื่อโดยการถอดเสียงจากชื่อภาษาไทย 
 กลวิธีการตั้งช่ือภาษาจีนโดยการถอดเสียงจากช่ือภาษาไทยของ
ผู้เรียนก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ครูผู้สอนแต่ละท่านเลือกใช้ โดยจะเน้นที่
การถอดเสียงพยัญชนะของแต่ละพยางค์เป็นหลัก เนื่องจากเสียงของ
พยัญชนะในภาษาจีนและไทยมีจ านวนใกล้เคียงกัน แต่เสียงสระของ
ภาษาจีนมีน้อยกว่าภาษาไทยอยู่มาก ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เรียนช่ือ 
“วิมลวรรณ” ครูผู้สอนก็ตั้งให้ว่า 魏梦婉 (อ่านว่า เว่ยเมิ่งหว่าน 
魏 คือ แซ่เว่ย 梦 แปลว่า ความฝัน 婉 แปลว่า สุภาพอ่อนน้อม) 
ถ้าผู้เรียนช่ือ “พิมพ์ชนก” ครูผู้สอนก็ตั้งให้ว่า 平采娜 (อ่านว่า ผิง
ไฉ่น่า 平 คือ แซ่ผิง 采 แปลว่า เก็บ, คัดเลือก 娜 คือค าที่ใช้เป็น
ช่ือผู้หญิง) เป็นต้น จากตัวอย่างช่ือของผู้เรียนทั้ง 2 ช่ือ จะพบว่า 
ถึงแม้ความหมายของช่ือภาษาจีนและภาษาไทยจะไม่ตรงกัน แต่
ครูผู้ สอนก็ ได้ เลือกค าที่ ออกเสียงใกล้ เคียง ทั้ งยั งเป็นค าที่ มี
ความหมายดีอีกด้วย 
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 4.3.3 การต้ังชื่อโดยเลือกค าที่มีความไพเราะ ความหมายดี 
 ในบางครั้ งการตั้ งช่ือภาษาจีนของครูผู้สอนก็มิ ได้มาจาก
ความหมายหรือการถอดเสียงของช่ือภาษาไทยเสมอไป มีครูผู้สอน
ภาษาจีนจ านวนหนึ่งที่ค้นหาตัวอักษรภาษาจีนจากพจนานุกรม หรือ
ค้นหาจากเว็บไซต์ตั้งช่ือ แล้วคัดเลือกตัวอักษรหรือช่ือท่ีมีความหมาย
ดีมีความไพเราะออกมา โดยอาจจะจ าแนกเป็นช่ือผู้ชาย ช่ือผู้หญิง 
หรือช่ือที่ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิง จากนั้นก็ให้ผู้เรียนเลือกตามอัธยาศัย 
เช่น ช่ือ 丽嘉 (อ่านว่า ลี่เจีย 丽 แปลว่า สวยงาม 嘉 แปลว่า ดี
งาม) เหมาะส าหรับใช้เป็นช่ือผู้หญิง ช่ือ 安笙 (อ่านว่า อันเซิง 安 
แปลว่า สงบสุข 笙 แปลว่า เครื่องดนตรีประเภทปี่หรือขลุ่ย) ซึ่งค า
ว่า 笙 พ้องเสียงกับค าว่า 生 ที่แปลว่า ชีวิต ดังนั้น ช่ือนี้จึงมี
ความหมายโดยรวมว่า ชีวิตที่มีความสงบสุข ใช้เป็นช่ือผู้ชายหรือ
ผู้หญิงก็ได้ 
 
 4.3.4 การต้ังชื่อจากความคาดหวังของผู้ปกครอง 
 ความหมายของช่ือเป็นสิ่งส าคัญ ไม่ว่าจะในสังคมใด เช้ือชาติใด 
ก็มิอาจปฏิเสธได้ว่าช่ือนั้นเปรียบเสมือนสิ่งหนึ่งที่แฝงไปด้วยความ
คาดหวัง ความใฝ่ฝันของผู้ที่เป็นบิดา-มารดาหรือผู้ปกครอง แต่ด้วย
ในบริบทที่ประเทศไทยไม่ได้มีภาษาจีนเป็นภาษาแม่ อีกทั้งคนรุ่นพ่อ
แม่ รุ่นปู่ย่าตายาย ที่สามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาจีนได้มีจ านวน
น้อย ดังนั้น ผู้ปกครองบางท่านจึงได้ฝากความหวังไว้กับครูผู้สอน 
เช่น อยากให้บุตรหลานเป็นคนกล้าหาญ ก็ให้ช่ือว่า 茂勇 (อ่านว่า 
เม่าหย่ง แปลว่า เต็มไปด้วยความกล้าหาญ) อยากให้บุตรหลานเป็น
คนฉลาด ก็ให้ช่ือว่า 智隆 (อ่านว่า จื้อหลง แปลว่า ฉลาดและมี
ความเจริญ) เป็นต้น 
 
 4.3.5 การต้ังชื่อตามบุคลิกหรือลักษณะนิสัยของผู้เรียน 
 การตั้งช่ือภาษาจีนตามบุคลิก ท่าทาง หรือลักษณะนิสัยของ
ผู้เรียน เช่น ผู้เรียนเป็นคนขยัน เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น หรือแม้แต่
เป็นคนเงียบๆ ก็สามารถดึงเอาจุดเด่นเหล่านี้มาตั้งเป็นช่ือภาษาจีน
ได้ อาทิ ผู้เรียนเป็นคนสดในร่าเริง ยิ้มแล้วน่ารัก ก็ให้ช่ือว่า 甜甜 
(อ่านว่า เถียนเถียน แปลว่า หวาน) ซึ่งในบางครั้งอาจจะใช้กลวิธีนี้
ร่วมกับกลวิธีอื่นด้วย ตัวอย่างเช่น ช่ือภาษาไทยของผู้เรียนแปลว่า
พระจันทร์ และผู้เรียนเป็นผู้หญิงที่สวย ก็ตั้งช่ือว่า 美月 (อ่านว่า 
เหม่ยเว่ย์ 美 แปลว่า สวย 月 แปลว่า พระจันทร์) ก็จะเป็นการ
น าเอากลวิธีตั้งช่ือแบบตามความหมายและตามบุคลิกมารวมกัน 
 
 4.3.6 การต้ังชื่อตามความต้องการของผู้เรียน 
 ในการตั้งช่ือภาษาจีน บางครั้งครูผู้สอนก็เลือกใช้วิธีการสอบถาม
จากความต้องการ ความชื่นชอบ ความใฝ่ฝันของผู้เรียน ยกตัวอย่าง
เช่น ผู้เรียนชอบมังกร ในช่ือภาษาจีนก็จะมีค าว่า 龙 (อ่านว่า หลง 
แปลว่า มังกร) อยู่ด้วย หรืออาจจะใช้ค าว่า 龙 เป็นช่ือพยางค์เดียวก็
ได้ หรือถ้าผู้เรียนต้องการชื่อที่ความหมายแสดงถึงการยืนหยัด ความ
ไม่ย่อท้อ ก็ให้ช่ือว่า 冬梅 (อ่านว่า ตงเหมย 冬 แปลว่า ฤดูหนาว 
梅 แปลว่า ดอกเหมย) เนื่องจากดอกเหมยเป็นหนึ่งในดอกไม้ไม่กี่

ชนิดที่ออกดอกในฤดูหนาว ยิ่งอากาศหนาวเท่าใด ก็จะยิ่งออกดอก
มากเท่านั้น แสดงถึงความยืนหยัดมุ่งมั่นได้อย่างชัดเจน 
 
 4.3.7 การต้ังชื่อโดยเลือกค าที่จ าง่าย ออกเสียงง่าย 
 การตั้งช่ือภาษาจีนให้กับผู้เรียนที่มิได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ 
แน่นอนว่าครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงช่ือที่จ าง่าย ออกเสียงง่าย หรือ
แม้กระทั่งเขียนง่าย เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับผู้เรียนมากนัก โดย
ส่วนใหญ่ก็มักจะออกมาในรูปแบบช่ือท่ีเป็นค าซ้ า หรือช่ือที่มีพยางค์
เดียว เช่น 温温 (อ่านว่า เวินเวิน แปลว่า อบอุ่น) หรือ 明 (อ่านว่า 
หมิง แปลว่า สว่าง) ซึ่งทั้งค าว่า 温 และ 明 เมื่อเขียนค าอ่านเป็น
ภาษาไทยแล้ว ก็สามารถออกเสียงได้ใกล้เคียงกับภาษาจีนมาก 
ดังนั้นกลวิธีนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนจ าช่ือภาษาจีนของ
ตัวเองได้และออกเสียงได้ถูกต้อง 
 
 4.3.8 การต้ังชื่อโดยเลียนแบบดาราหรือคนดัง 
 กลวิธีในการตั้งช่ือภาษาจีนโดยน าช่ือของดารา นักร้อง หรือคนที่
มีช่ือเสียง มาตั้งช่ือให้กับผู้เรียนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียนอยู่ไม่น้อย บ้างก็เอามาจากช่ือนักแสดง บ้างก็เอามา
จากช่ือตัวละครในนิยายหรือซีรีส์ที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย 
เช่น ช่ือว่า 一博 (อ่านว่า อี้ป๋อ 一 แปลว่า หนึ่ง 博 แปลว่า มี
ความรอบรู้) มาจากช่ือของนักแสดงที่แสดงน าในเรื่อง 《陈情

令》 หรือช่ือภาษาไทยคือ “ปรมาจารย์ลัทธิมาร” ช่ือว่า 白浅 
(อ่านว่า ไป๋เฉี่ยน 白 แปลว่า สีขาว 浅 แปลว่า ตื้น, ง่ายๆ) มาจาก
ช่ือของตัวละครที่เป็นนางเอกในเรื่อง 《三省三世十里桃

花》 หรือช่ือภาษาไทยคือ “สามชาติสามภพป่าท้อสิบหลี่” เป็น
ต้น 
 
4.4 การต้ังชื่อภาษาจีนกับผลกระทบในการเรียนภาษาจีน 
 การตั้งช่ือภาษาจีนให้กับผู้เรียนนั้น ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความหมาย
ต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยส าหรับครูผู้สอนบางท่าน 
หรือผู้เรียนบางคนอาจจะมองเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญใน
มุมมองที่แตกต่างกันออกไป 
 
ตารางที่ 4 แสดงประเด็นค าถาม จ านวนและร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถามในส่วนของการตั้งช่ือภาษาจีนส าหรับผู้เรียนชาวไทย 
 

ค าถาม จ านวน ร้อยละ 
ท่านคิดว่าการตั้งชื่อส่งผลกระทบต่อการ
เรียนภาษาจีนของผู้เรียนหรือไม ่
 ส่งผลกระทบ 
 ไม่ส่งผลกระทบ 
 ไม่แน่ใจ 

 
 

31 
13 
10 

 
 

57.41 
24.07 
18.52 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 31 คน มี
ความคิดเห็นว่าการตั้งช่ือภาษาจีนมีผลกระทบกับการเรียนภาษาจีน
ของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 57.41 และผู้ตอบแบบสอบถามที่คิดเห็น
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ว่าการตั้งช่ือไม่มีผลกระทบใดๆ กับการเรียนภาษาจีนของผู้เรียน มี
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 24.07 และผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่
แน่ใจว่าการตั้งช่ือส่งผลกระทบต่อการเรียนภาษาจีนหรือไม่ มี
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบว่า ส่งผลกระทบ ได้ให้เหตุผลไว้ว่า 
การมี ช่ือภาษาจีนท าให้ผู้ เรียนเกิดแรงบันดาลใจ เกิดความ
กระตือรือร้น และสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรมจีน
มากขึ้น ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกแปลกใหม่ รู้สึกถึงความมีส่วนร่วม
ในช้ันเรียนเวลาที่ครูขานช่ือ สนทนาโต้ตอบกับเพื่อนๆ การแต่ง
ประโยค หรือแม้แต่การเล่านิทานโดยใช้ช่ือภาษาจีนของตัวเอง ท าให้
ผู้เรียนได้มีการซึมซับความหมายของค าศัพท์ภาษาจีนจากทั้งช่ือ
ตัวเองและช่ือเพื่อน ส่งผลให้มีความรู้สึกใกล้ชิดกับภาษาจีนและ
วัฒนธรรมจีนมากขึ้น 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบว่า ไม่ส่งผลกระทบ ได้ให้เหตุผลไว้ว่า 
ช่ือภาษาจีนมีเอาไว้เพื่อให้ครูผู้สอนเรียกขานเท่านั้น เพียงแค่ช่ือไม่
อาจจะตัดสินได้ว่าผู้เรียนนั้นเรียนเก่งหรือไม่ เพราะการเรียนขึ้นอยู่
กับพฤติกรรมของผู้เรียนเอง 
 
5. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาการตั้งช่ือภาษาจีนส าหรับผู้เรียนชาวไทยของครูที่
สอนภาษาจีนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบว่า กลวิธี
ในการตั้งช่ือภาษาจีนจากความหมายช่ือภาษาไทยของผู้เรียน มี
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.85 รองลงมาคือ การตั้งช่ือ
ภาษาจีนโดยการถอดเสียงจากช่ือภาษาไทยของผู้เรียน คิดเป็นร้อย
ละ 27.78 ของครูผู้สอน แสดงให้เห็นว่า ความหมายและเสียงอ่าน
ของช่ือภาษาไทย (ภาษาต้นทาง) ของผู้เรียนมีความจ าเป็นอย่างมาก
ในการตั้งช่ือภาษาจีน การที่ผู้เรียนมีช่ือภาษาจีนนั้นก็ยังส่งผลให้
ผู้เรียนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีนมากขึ้น และอาจท าให้ผู้เรียนมีความ
สนใจที่จะเรียนรู้ภาษาจีนมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Ma 
Yitian [7] เรื่อง การศึกษาวิจัยช่ือภาษาจีนของนักศึกษาต่างชาติ 
กรณีศึกษานักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยเหอเป่ย ที่พบว่า ตัวอย่าง
ช่ือภาษาจีนของนักศึกษาต่างชาติ มาจากความหมายและการถอด
เสียงจากภาษาต้นทางมากที่สุด การตั้งช่ือถือเป็นวัฒนธรรมจีนที่มีมา
อย่างยาวนาน ท าให้นักศึกษาต่างชาติที่มี ช่ือภาษาจีนเข้าใกล้
วัฒนธรรมจีนมากขึ้น 
 
6. บทสรุป 
 การศึกษาเรื่องการตั้งช่ือภาษาจีนส าหรับผู้เรียนชาวไทยของครูที่
สอนภาษาจีน ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีและวิเคราะห์แนวคิดในการตั้งช่ือให้กับ
ผู้เรียนภาษาจีนชาวไทยของครูผู้สอนภาษาจีนท้ังชาวไทยและชาวจีน
ที่จัดการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผล
การศึกษาพบว่า ครูผู้สอนมีกลวิธีในการตั้งช่ือภาษาจีนให้กับผู้เรียนที่
แตกต่างกัน โดยจ าแนกได้เป็น 8 กลวิธี ได้แก่ การตั้งช่ือภาษาจีน
จากความหมายของช่ือภาษาไทย, การตั้งช่ือภาษาจีนโดยการถอด

เสียงจากช่ือภาษาไทย, การตั้ งช่ือโดยเลือกค าที่มีความไพเราะ 
ความหมายดี, การตั้งช่ือโดยมาจากความต้องการของผู้เรียน, การตั้ง
ช่ือตามบุคลิกหรือลักษณะนิสัยของผู้เรียน, การตั้งช่ือโดยเลือกค าที่
จ าง่าย ออกเสียงง่าย, การตั้งช่ือโดยเลียนแบบจากช่ือดาราหรือคน
ดัง และการตั้งช่ือโดยมาจากความคาดหวังของผู้ปกครอง โดยกลวิธี
การตั้งช่ือจากความหมายช่ือภาษาไทยของผู้เรียนเป็นกลวิธีท่ีพบมาก
ที่สุด ซึ่งใน 8 กลวิธีข้างต้นก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการตั้งช่ือ
ภาษาจีนของครูผู้สอน ที่โดยส่วนใหญ่เห็นว่าช่ือภาษาจีนของผู้เรียนมี
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ภาษาจีนของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
การสร้างแรงบันดาลใจ การท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น ได้
เรียนรู้ความหมายของภาษาจีนที่อยู่ในช่ือของตน ได้มีการน าช่ือ
ภาษาจีนไปใช้จริงในช้ันเรียน ท าให้ผู้เรียนรู้สึกถึงการมีสว่นร่วมในช้ัน
เรียนมากขึ้น 
 
7. ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. เป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนที่ไม่เคยตั้งช่ือภาษาจีน แต่มีความ
ประสงค์จะตั้งช่ือภาษาจีนให้กับผู้เรียน 
 2. เป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนที่เคยตั้งช่ือภาษาจีนให้กับผู้เรียน 
แต่ต้องการที่จะศึกษากลวิธีในการตั้งช่ือภาษาจีนเพิ่มเติม 
 
8. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อช่ือภาษาจีนของผู้เรียนชาว
ไทย และส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียนในเรื่องผลกระทบของช่ือ
ภาษาจีนที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีน 
 2. ศึกษาเกี่ยวกับการตั้งช่ือภาษาไทยให้กับผู้เรียนชาวจีนที่เรียน
ภาษาไทย โดยอาจจะน ามาเปรียบเทียบกัน เพื่อให้เห็นถึงความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมในการตั้งช่ือของไทยและจีน 
 3. ศึกษาเกี่ยวกับการตั้งช่ือภาษาจีนและความพึงพอใจต่อช่ือ
ภาษาจีนของผู้เรียน จากประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบบระบุพื้นที่
ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวโน้มของนักท่องเท่ียวชาวจีนที่

เข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย ต้ังแต่ปี 2553 – 2563 โดยการนำข้อมูลทางสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของนักท่องเท่ียวชาวจีน
ในประเทศไทย รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแนวโน้มของนักท่องเท่ียวชาวจีนในประเทศไทย นอกจากน้ี เพ่ือเสนอแนวทาง
การเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มของนักท่องเท่ียวชาวจีนในประเทศไทยในอนาคต 

 ผลการศึกษาพบว่า ต้ังแต่ปี 2553 – 2555 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ในปี 2556 และปี 2558 มีการเพ่ิมข้ึนของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนมากกว่าหน่ึงเท่าจากปีก่อนหน้า ผลการวิเคราะห์จำนวน
นักท่องเท่ียวชาวจีนแยกเป็นรายเดือนพบว่า เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์และเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เป็นสองช่วงเวลาท่ีมีนักท่องเท่ียว
ชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุด ปัจจัยที่ทำให้นักท่องเท่ียวชาวจีนมีอัตราเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ กระแสความนิยมสถานที่
ท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในภาพยนตร์จีน นโยบายกระตุ้นการท่องเท่ียวจากภาครัฐ เป็นต้น แต่ในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-
19 ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งไทยและจีนได้รับผลกระทบอย่างหนัก ไม่มีการเดินทางท่องเที่ยว ธุรกิจและอาชีพที่เก่ียวข้อง
ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ปี 2563 เป็นปีที่มีจำนวนนักท่องเท่ียวชาวจีนในประเทศไทยน้อยที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 
คำสำคัญ: แนวโน้มการท่องเท่ียว, นักท่องเท่ียวจีน, ประเทศไทย 

 

Abstract 
 This research is qualitative research aimed to study the trend of Chinese tourists visiting Thailand from 
2010 to 2020 by using statistical data to analyze trends of Chinese tourists in Thailand. As well as analyze the 
factors affecting the trend of Chinese tourists in Thailand to propose ways to prepare for the trends of Chinese 
tourists in Thailand in the future. The results showed that the number of Chinese tourists coming to Thailand 
increased constantly from 2010 to 2012. Furthermore, in 2013 and 2015, the number of Chinese tourists doubled 
from the previous years. The analysis also showed that the number of Chinese tourists would reach the highest 
points in two periods which were January to February and July to August. The factors which accounted for the 
increase in the number of Chinese tourists included the popularity of the tourist attractions in Thailand which 
appeared in Chinese dramas and series as well as the government’s tourism promotion policies. Nevertheless, 
the outbreak of Covid-19 pandemic in 2020 has yielded a great impact on the tourism industry of both Thailand 
and China. All sectors associated with tourism have been badly affected by the spread of such disease. 
Consequently, the number of Chinese tourists coming to Thailand in 2021 was found to reach the lowest point 
in 10 years.  
Keywords: Tourism trends, Chinese tourists, Thailand  
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1.บทนำ 
  การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมี
มูลค่าเป็นอันดับหน่ึงของการค้าและการบริการโดยรวมของ
ประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้ เกิดธุรกิจต่อเน่ืองอีก
มากมาย [1] นับต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา อุ ตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง โดยสร้าง
รายได้มากกว่า 1 ล้านล้านบาทต่อปี ซึ่งนับเป็นกลไกลที่สำคัญใน
การกระจายรายได้ไปสู่ท้องถ่ิน ก่อให้เกิดการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเท่ียวมากมาย [2] 
 จากสถิติของนักท่องเท่ียวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี 
2553 – 2562 ขอ งส ำ นัก งานส ถิ ติ แห่ งช า ติพ บ ว่า  จ ำนวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในระยะ 10 ปีน้ีมี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน โดยวัตถุประสงค์ของการเดินทางหลักเพ่ือการ
ท่องเท่ียวเป็นอันดับที่หน่ึง รองลงมาคือเพ่ือเข้าร่วมการประชุมของ
หน่วยงาน การประชุมธุรกิจ การประชุมของสมาคม และงานแสดง
สินค้าหรือนิทรรศการมีจำนวนรองลงมาตามลำดับ [3] และข้อมูล
จากการจัดแบ่ งป ระเภทนักท่ องเที่ ยวตามสัญ ชาติ  พบ ว่า 
นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของ
จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปีสูงที่สุด โดยต้ังแต่ปี 2553 – 2562 มี
จำนวนรวมกว่า 62 ล้านคน [4] แต่ในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา
เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่หรือที่รู้จักกันใน
ชื่อ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกในปัจจุบัน ทำให้ใน
ช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีนักท่องเที่ ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทั้งประเทศ และทำให้ยอดนักท่องเท่ียว
ชาวจีนที่เข้ามาในประเทศไทยลดลงต่ำมากที่สุดในรอบ 10 ปีอีก
ด้วย ด้วยเหตุน้ีเอง ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวโน้มของ
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงได้
เลือกศึกษาปัจจัยและสาเหตุที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเท่ียว
ในประเทศไทยในช่วง 10 ปี  ที่ผ่านมา แม้ ว่าในปัจจุบันจะมี
การศึ กษ าและรวบรวมสถิติ ด้านนักท่องเที่ ยวชาวจีนไว้ใน
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ แต่ยังไม่มีการศึกษาใดที่มุ่งเน้นการศึกษาถึง
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของนักท่องเท่ียวชาวจีนอย่าง
เป็นรูปธรรม อีกทั้งในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในวงการจีนศึกษา ซึ่ง
สามารถใช้ข้อมูลจากแง่มุมที่หลากหลายมาประกอบการวิเคราะห์
ได้มากย่ิงข้ึน ดังน้ัน การศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือ
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
2.1เพ่ือศึกษาแนวโน้วของนักท่องเท่ียวชาวจีนในประเทศไทยต้ังแต่
ปี 2553 – 2563  
2.2 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแนวโน้มของนักท่องเท่ียว
ชาวจีนในประเทศไทย 
2.3 เพ่ือเสนอแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มของ
นักท่องเท่ียวชาวจีนในประเทศไทยในอนาคต 

3.วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 ศึกษาค้นคว้าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยย้อนหลังต้ังแต่พ.ศ.2553 – 2563 รวมทั้งสิ้น 11 ปี 
3.2 นำจำนวนนักท่องเที่ยวแต่ละปี จำแนกออกเป็นรายเดือน 
เพ่ือให้เห็นภาพรวมของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อเดือนชัดเจน
ข้ึน และนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์แนวโน้มของจำนวนนักท่องเท่ียว
ชาวจีนในประเทศไทยต่อไป 
 3.3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการ
ท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน จากจากแหล่งข้อมูลของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานสถิติแห่งชาติและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ศึกษาค้นคว้าข่าวสาร ข่าวการเมืองเศรษฐกิจ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือ
นำข้อมูลที่ได้มาประกอบการวิเคราะห์ แนวโน้มการท่องเท่ียวของ
นักทอ่งเท่ียวชาวจีน 

4. ขอบเขตการศึกษา 
4.1ขอบเขตด้านประชากร 
 กำหนดฐานข้อมูลเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ เข้ามา
ท่องเท่ียวในประเทศไทยในปี 2553 – 2563  
4.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลของกระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา สำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยครั้งน้ี ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

5. ผลการศึกษา 
     การวิจัยนี้สามารถแบ่งผลการศึกษาได้ 4 ประเด็น คือ 1) 
การศึกษาแนวโน้มนักท่องเท่ียวชาวจีนรายปี 2) การศึกษา
แนวโน้มนักท่องเท่ียวชาวจีนรายเดือน 3) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ

ต่อแนวโน้มของนักท่องเท่ียวชาวจีนในประเทศไทย 4) แนวทางการ
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เตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มของนักท่องเท่ียวชาวจีนในประเทศ
ไทยในอนาคต มีรายละเอียดดังน้ี 
5.1 แนวโน้มของนักท่องเที่ยวชาวจีนรายปี  
     จากการศึกษาจำนวนของนักท่องเท่ียวชาวจีนที่มาท่องเทีย่วใน
ประเทศไทย ต้ังแต่ปี  2553 – 2563 ข้อมูลจากกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ วิจัยได้ทำการ
จำแนกจำนวนนักท่องเท่ียวชาวจีนเป็นรายปี ดังรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1 จำนวนนักท่องเท่ียวชาวจีน ต้ังแต่ปี 2553 – 2563 
 จากรูปที่ 1 จำนวนนักท่องเท่ียวชาวจีน ต้ังแต่ปี  2553 – 2563 
พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย
โดยเฉลี่ยมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึนทุกปี  โดยในปี 2553 เป็นปีแรกที่
นักท่องเที่ยวชาวจีนทะลุถึงล้านคน และต้ังแต่ปี 2553 เป็นต้นมา
นักท่องเท่ียวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจำนวนไม่ต่ำ
กว่าหน่ึงล้านคน โดยเฉพาะในข้ึนไป 2561 และ 2562 ที่มียอด
นักท่องเท่ียวมากกว่า 10 ล้านคนข้ึนไป 
 จากรูปที่ 1 พบว่า ในปี 2555 – 2556  มีจำนวนนักท่องเท่ียว
ชาวจีนเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดดเป็นครั้งแรก คือจาก 2 ล้านคน 
เพ่ิมข้ึนเป็น 4 ล้านคน ซึ่งตรงกับช่วงที่มีการฉายภาพยนตร์เรื่อง 
“Lost in Thailand” ที่ใช้สถานที่ท่องเท่ียวในประเทศไทยหลาย
แห่งเป็นสถานที่ถ่ายทำ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ นายทรงวิทย์ 
อิทธิพัฒนากุล นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ ได้กล่าวไว้ว่า 
มีนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นจำนวนมาก มีปัจจัยจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีน 
ประกอบกับการคมนาคมขนส่งผ่านเส้นทางอาร์ 3 เอ (ไทย-ลาว-
จีน) และเส้นทางบินตรงจากหลายเมืองของจีนมายังเชียงใหม่ ทำ
ให้มีความสะดวกมากข้ึน พร้อมกับกระแสภาพยนตร์จีนเรื่อง Lost 
in Thailand ที่มาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกด้านหน่ึงด้วย [5] 
นอกจากน้ียังมีนักท่องเท่ียวชาวจีนวัยหนุ่มสาวที่ชื่นชอบภาพยนตร์
ไทยเรื่อง “สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก” ที่เข้าฉายในประเทศจีนปี 2555 
ซึ่งเป็นภาพยนตร์อีกหน่ึงเรื่องที่มีกระแสตอบรับจากชาวจีนเป็น
จำนวนมากเป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศจีนจะมีการกำหนดโควต้า

ภาพยนตร์ต่างประเทศที่นำเข้ามาฉายไว้จำนวนจำกัด รวมถึง
เน้ือหาท่ีนำเสนอต้องไม่มีความรุนแรงและมีอิทธิพลต่อเสถียรภาพ
ของสังคมจีนด้วย แม้อุปสรรคจะมีมากมาย แต่ภาพยนตร์ไทยหลาย
เรื่องก็ได้นำมาเผยแพร่ในประเทศจีน ซึ่งหน่ึงในภาพยนตรท์ี่ถูกพูด
ถึงเป็นวงกว้างที่สุดในปี 2556 คือ “สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก” ทั้งน้ีสิ่ง
ที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของภาพยนตร์ไทยคือ การถ่ายทำในสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงาม เน้นธรรมชาติ ทั้งภูเขา น้ำตกหรือทะเล [6] 
เมื่อกระแสการตอบรับจากภาพยนตร์ดี จึงส่งผลให้คนจีนจำนวน
มากต้องการเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน ในปี 
2556 จึงมีอัตราเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวชาวจีนจากปี  2555 เป็น
เท่าตัว 

จากรูปที่ 1 พบว่า ในปี 2557 - 2558 มีจำนวนนักท่องเที่ยว
ชาวจีนเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดดอีกครั้ง ตลาดนักท่องเท่ียวต่างชาติ
เท่ียวไทยในปี 2558 ที่เติบโตอย่างโดดเด่นน้ัน หลัก ๆ แล้วมาจาก
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยมาก
เป็นประวัติการณ์ ซึ่งมีจำนวนใกล้แตะ 8 ล้านคน และมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 27 ของจำนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติทั้งหมดที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย เพ่ิมข้ึนจากค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา ที่มีสัดส่วนร้อยละ 12.9 มีการคาดการณ์ว่าไทยน่าจะยัง
เป็นปลายทางในการมาท่องเท่ียวอันดับ 1 ของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ในปี 2559 ทั้งน้ี ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในปี 2558 ที่มี
จำนวนสูงเกือบถึง 8 ล้านคนน้ันเป็นความท้าทายอย่างมากในการที่
จะรักษาระดับจำนวนของนักท่องเท่ียวให้เพ่ิมข้ึนในปี 2559 เน่ือง
ด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนมีสัดส่วนที่สูง ซึ่งหากจำนวนนักท่องเที่ยว
ชาวจีนเดินทางมาไทยลดลงก็อาจจะมีผลต่อเป้าหมายการเติบโต
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในปี 2559 ได้โดยตรง [7] นอกจากน้ี
ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับด่านชายแดนที่ชาวจีนใช้เดินทางเข้าออกเพ่ือ
มายังประเทศไทย พบว่าในปี 2558 ด่านบ่อหาน มณฑลยูนนาน มี
จำนวนผู้เดินทางผ่านสูงถึง 1.17 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.1 จาก
การผลักดันสร้าง “หน่ึงแถบ หน่ึงเส้นทาง One Belt One Road” 
อย่างเต็มที่ กอปรกับความสมบูรณ์ทางกายภาพของเส้นทาง R3A 
(ทางหลวงคุณหมิง-กรุงเทพ) ความต้องการทางด้านการท่องเท่ียว
และเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดิน
ทางผ่านเข้าออกด่านชายแดนแห่งน้ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว [8]  

และในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุ
ใหม่หรือที่รู้จักในชื่อ COVID-19 ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากเมืองอู่ฮั่น 
ประเทศจีน ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนและต่างชาติลดลง
อย่างเห็นได้ชัด เน่ืองจากในหลายประเทศและรวมถึงประเทศไทยมี
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การปิดประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวได้ 
5.2 แนวโน้มของนักท่องเที่ยวชาวจีนรายเดือน  

 ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลสถิตินักท่องเท่ียวจากกระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาและสำนักงานสถิติแห่ งชาติ  ทำการจำแนกจำนวน
นักท่องเท่ียวชาวจีนเป็นรายเดือน ดังรูปที่ 2 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2 จำนวนรวมของนักท่องเท่ียวชาวจีนรายเดือน                 
ปี 2553 - 2563 

 ผู้วิจัยได้จำแนกข้อมูลของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นราย
เดือน พบว่าช่วงที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมากที่สุดมีสองช่วง ได้แก่ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 
และเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม โดยในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์
เป็นช่วงปิดเทอมฤดูหนาวของนักเรียนนักศึกษาในประเทศจีน ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะปิดภาคการศึกษาประมาณช่วงกลางเดือนมกราคมถึง
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี อีกทั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ยังเป็น
การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ซึ่งถือเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดที่
ชาวจีนจะได้ใช้ เวลาพักผ่ อนและใช้ เวลาร่วมกับครอบครัว 
เพราะฉะน้ันการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศจึงได้รับความ
นิยมจากชาวจีนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก และจุดหมายปลายทางที่
สำคัญของการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศก็คือประเทศไทย  
 ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ถือเป็นช่วงที่ชาวจีนเดินทางเข้า
มาในประเทศไทยมากเป็นอันดับสองรองจากช่วงเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์ เพราะในช่วงน้ี เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
ประจำปีของสถาบันการศึกษาในประเทศจีน อีกทั้งในประเทศจีน
เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนจะมีอุณภูมิสูงมาก ดังน้ันชาวจีนส่วนใหญ่จึงเลือก
เดินทางออกไปท่องเท่ียวต่างประเทศ จากรูปที่ 2 สะท้อนให้เห็นว่า 
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในสองช่วงเวลาดังกล่าวมีแนวโน้มคงที่
และสูงมากข้ึนตามลำดับ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ สภาพอากาศ ความมั่นคงและความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียว ฯลฯ  

 ปี 2563 มีรายงานจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนแค่เพียงเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์เท่าน้ัน สาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ที่ส่งผลให้ประเทศไทยต้องดำเนินการปิดประเทศ ห้าม
ชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกต้ังแต่ต้นเดือนมีนาคมปี 2563 เป็นต้น
มา จึงเป็นสาเหตุให้ไม่ปรากฎจำนวนนักท่องเท่ียวชาวจีนในรายงาน
สถิติข้างต้นด้วย  
5.3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้า
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
5.3.1 การกวาดล้างทัวร์ศูนย์เหรียญ 
 ทัวร์ศูนย์เหรียญ คือนักท่องเที่ยวจากจีนสามารถเดินทางมา
เท่ียวไทยโดยจ่ายค่าทัวร์ต่ำมาก ซึ่งเกิดจากการแย่งชิงนักท่องเที่ยว
จีนของผู้ประกอบการท่องเท่ียวของไทยเองโดยหวังจะมาหาทาง
เรียกเงินคืนจากนักท่องเท่ียวจีนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การขายทัวร์
เส ริ ม  ก า ร พ า ไ ป ดู โ ช ว์ ล า ม ก  ก า ร ห ล อ ก ข า ย ข อ ง ที่
ระลึก เครื่องประดับ อัญมณี ในราคาที่แพงหลายเท่า และเมื่อ
นักท่องเที่ยวไม่ยอมตามก็มีมาตรการกดดันต่างๆ  จนถึงข้ันทิ้ง
นักท่องเที่ยว ซึ่งปรากฏการณ์ทัวร์ศูนย์เหรียญน้ีสร้างความเสียหาย
อย่างมากต่อภาพลักษณ์ของประเทศและเศรษฐกิจ รวมถึงความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรมอันเกิดจากการหลั่งไหลเข้าไปของนักท่องเท่ียวจีน
โดยปราศจากการควบคุมกำกับดูแลอย่างเหมาะสม [9] 
5.3.2 การเมือง การประท้วงและการชุมนุม 
 อัตราการเพ่ิมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในปี 2557 แม้เพ่ิมข้ึน
จากปี 2556 ถึงร้อยละ 93 แต่เมื่อพิจารณาจากสถิติในช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนเมษายน 2557 มีนักท่องเท่ียวชาวจีนเดินทางเข้า
มาท่องเท่ียวประเทศไทยจำนวน 1,302,358 คน หรือลดลงร้อยละ
18.8  จากช่วง เวลาเดียวกันของปี  2556 ซึ่ งมี นักท่ อง เที่ ยว 
1,604,697 คน สันนิษฐานว่าอัตราการลดลงของนักท่องเท่ียวชาว
จีนเป็นผลมาจากปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองและความขัดแย้ง
ทางการเมือง ที่ยืดเย้ือมาต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 และทวี
ความรุนแรงข้ึนเรื่อยมาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2558 จึงส่งผลให้
นักท่องเท่ียวชาวจีนไม่มั่นใจในความปลอดภัย จึงมีความระมัดระวัง
ในการเดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอีกปัจจัยหน่ึงของการ
ลดลงของนักท่องเท่ียวจีนในเวลาน้ัน [10] 
5.4 แนวทางการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนในประเทศไทยในอนาคต 
5.4.1 แพ็คเกจท่องเท่ียว  
 ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแสดงความคิดเห็นในเดือน
มิถุนายน 2563 ว่า ท่ามกลางวิกฤติประเทศไทยก็สามารถพิสูจน์ให้
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เห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดจนได้รับการ
ยอมรับในระดับโลก ทำให้คนเชื่อมั่นอยากเดินทางมาประเทศไทย 
จุดขายเรื่องความปลอดภัย การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ จึงเป็นตัวชู
โรงด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยหลังโควิด อีกหน่ึงจุดขายคือ 
เรื่องความคุ้นเคย ทั้งด้านวัฒนธรรมและอาหาร ตลอดจนจุดขาย
เรื่องความสวยงามของทั้งธรรมชาติที่ได้รับการฟ้ืนฟู และน้ำใจของ
คนไทยในการช่วยเหลือเกื้อกูล ก็เป็นอีกจุดขายของการท่องเท่ียว
หลังวิกฤตครั้งน้ี คงยากที่จะทำจุดขายใหม่แต่เรามีจุดขายที่มี
ศักยภาพอยู่แล้วเพียงแต่ต้องเพ่ิมมูลค่าจุดขายเดิมให้แข็งแกร่ง
ย่ิงข้ึน ซึ่งการพัฒนาทักษะ Upskill Reskill คนในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว เป็นอีกเรื่องที่สำคัญที่การท่องเที่ยวต้องหันมามองเป็น
ลำดับต้นๆ โดยเฉพาะกำลังคนในด้าน Health & Wellness และ 
Digital Transformation ที่เราต้องเข้าไปพัฒนากำลังคนให้เกิด
ทักษะดังกล่าวให้กับสถานประกอบการ ซึ่ง ททท. มีศูนย์พัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้ว และจะใส่เน้ือเรื่องดิจิทัล การ
ดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยเข้าไป เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและ
บริการเชิงสุขภาพที่คาดว่าจะได้รับความสนใจเพ่ิมมากข้ึนหลังช่วง
โคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 [11] 
5.4.2 อนาคตท่องเท่ียวไทย ขานรับนโยบายเปิดประเทศ  
 ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ต่อเน่ืองไปจนถึงต้นปี พ.ศ. 
2565 หากประเทศต่าง ๆ ได้มีการเปิดพรมแดนการเดินทาง
ระหว่างประเทศอย่างเสรีอีกครั้งหน่ึง โดยแม้ว่าระยะเวลาของการ
ฟ้ืนตัวน้ีอาจจะยังมีความไม่แน่นอน แต่หากพัฒนาการในช่วง     
ไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 น้ี เป็นไปอย่างราบรื่น ประกอบกับ
ประเทศส่วนใหญ่เริ่มมีความมั่นใจและทะยอยเปิดให้นักท่องเท่ียว
เดินทางเข้าออกประเทศได้มากข้ึน ช่วงระยะเวลาต่อจากน้ีไปจะ
เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการก้าวเข้าสู่ช่วงแห่งการฟ้ืนฟูอย่างแท้จริง ดังน้ัน 
ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมของไทยจึงควรต้องมีการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยการเร่งเสริมจุดแข็งและซ่อม
จุดอ่อน เพ่ือเตรียมพร้อมในการรับมือกับอนาคตของการท่องเท่ียว
ซึ่งมีลักษณะอย่างน้อย 5 ประการ ได้แก่ 1) Demand pattern: 
ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละ
ช่วงวัยและการท่องเที่ ยวจะมี วัตถุประสงค์ที่ ชัดเจนมากข้ึน          
2) Sustainability: การท่องเท่ียวแบบย่ังยืน 3)Technology: การ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือดึงดูดความสนใจและรองรับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่ เปลี่ยนแปลงไป 4) Borderless industries: เส้น
แบ่งระหว่างอุตสาหกรรมจางหายไปและการท่องเท่ียวจะเชื่อมโยง
กั บ ธุ ร กิ จ อื่ น  ๆ  ม า ก ข้ึ น  5) Seamlessexperience ห รื อ
ประสบการณ์แบบไร้รอยต่อทำให้ ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่

เก่ียวเน่ืองมีความเชื่อมโยงกันมากข้ึน เช่น ธุรกิจท่องเที่ยวกับธุรกิจ
อาหาร (Gastronomy tourism) เป็นต้น [12] 

6.สรุปและอภิปรายผล  
6.1 สรุปผลการศึกษา  
 ผลการสรุปจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีน เป็นรายปี ต้ังแต่ปี    
2553 – 2555 พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยมีอัตราเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในปี 2556 
มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนมากกว่าหน่ึงเท่า
จ ากปี  2555 และ ในปี  2558  ที่ มี อั ต ร าก ารขยาย ตั วขอ ง
นักท่องเที่ยวชาวจีนเพ่ิมข้ึนซึ่งสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากนโยบายการ
กระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐและกระแสความนิยมภาพยนตร์ 
เรื่อง “Lost In Thailand”  ที่มีการถ่ายทำในประเทศไทยและเข้า
ฉายในประเทศจีน จึงทำให้ในปี 2558 มีจำนวนนักท่องเท่ียวชาว
จีนเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดดจากปี  2557 โดยในปี  2558 ไทยมี
จำนวนนักท่องเที่ ยวชาวจีนมาก ถึง 7,934,791 คน เพ่ิม ข้ึน 
3,298,493 คน คิดเป็น 63.71 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจำนวน
นักท่องเที่ยว 4,536,298 คน และนับต้ังแต่ปี  2558 เป็นต้นมา
ประเทศไทยก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง
และมีจำนวนสูงที่สุดในปี 2562 คือ 10,997,372 คน ซึ่งสอดคล้อง
กับประจิตร ป้อมอรินทร์ (2563)  ที่ได้สรุปผลการศึกษาไว้ว่า ใน
ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจจีนที่เจริญก้าวหน้าทำให้ประชาชนจีน
ร่ำรวยข้ึนมากอย่างรวดเร็ว ประกอบกับภาพยนตร์เรื่อง “แก๊งม่วน
ป่วนไทยแลนด์” ที่ เผยแพร่วัฒนธรรมและความน่าสนใจของ
สถานที่ท่องเท่ียวในประเทศไทยส่งผลให้ชาวจีนหลั่งไหลกันมาเที่ยว
ประเทศไทยอย่างมหาศาล ปัจจุบันไทยจึงเป็นจุดหมายปลายทาง
อันดับ 1 ของชาวจีน ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยหลายแสน
ล้านบาท รายได้กระจายไป ยังหลายภาค ธุรกิจทั้ ง โรงแรม 
ร้านอาหาร ธุรกิจขนส่ง โรงงานผู้ผลิตสินค้า เป็นต้น ทั้งน้ีกรมการ
ท่องเที่ยวได้วางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว  ซึ่ง
บางส่วนสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวจีน หาก
สอดคล้องได้ทั้งหมดก็จะกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวชาวจีนต้องการมา
เท่ียวประเทศไทยมีจำนวนเพ่ิมข้ึน อันจะนำมาซึ่งรายได้ที่มหาศาล
ให้กับประเทศต่อไป [13] 
 ในปี 2563 เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ทำให้มีการปิดการเข้าออก
ทั้งประเทศไทยและประเทศจีน ส่งผลให้นักท่องเท่ียวจีนไม่สามารถ
เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวได้ มีการรายงานตัวเลขนักท่องเท่ียวสิ้นสุด
แค่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2563 และมียอดรวมนักท่องเท่ียวชาวจีนคือ 
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1,249,910 คน  ซึ่งสอดคล้องกับ รายงานเศรษฐกิจการท่องเท่ียว 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ระบุว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 10 อันดับแรกของไทยมีจำนวนลดลงทุก
ประเทศ และที่มีการลดลงในอัตราสูงสุดคือนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศจีน ลดลงอัตราร้อยละ 60.01 เทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2562 จากจำนวน 3.12 ล้านคนลดลงเหลือเพียง 1.25 ล้าน
คน [14] 
 ผลสรุปจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อเดือน จากการรวบรวม
สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ผู้วิจัยได้นำข้อมูลต้ังแต่ปี 2553 – 2563 มาวิเคราะห์เป็นราย
เดือน สรุปได้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงปิด
ภาคการศึกษาฤดูหนาวและฤดูร้อนมากที่สุด กล่าวคือ ช่วงเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์เป็นอันดับแรก และเดือนกรกฎาคม -
สิงหาคมเป็นลำดับรองลงมา ในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูหนาวจะ
ตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งในปัจจุบันคนจีนมีอัตราการเดินทาง
ท่องเท่ียวต่างประเทศในช่วงเทศกาลตรุษจีนกับครอบครัวเพ่ิมมาก
ข้ึนด้วย ส่วนในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาที่
ยาวที่สุดของประเทศจีน จึงทำให้คนจีนจำนวนมากใช้ช่วงเวลาน้ี
เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้นานมากข้ึนด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับสถิติจำนวนนักท่องเท่ียวชาวจีนของกระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา ท่ีผู้วิจัยนำมาจำแนกออกเป็นเดือนดังรูปที่  2 แสดงให้เห็นว่า
ในช่วง 4 เดือนที่กล่าวมาข้างต้น มีจำนวนนักท่องเท่ียวสูงมากกว่า
เดือนอื่น ๆ อย่างชัดเจน 
 จากผลการศึกษาทั้งประเด็นจำนวนนักท่องเที่ยวรายปีและ
จำนวนนักท่องเท่ียวรายเดือนสะท้อนให้เห็นว่า จำนวนนักท่องเท่ียว
ชาวจีนที่เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศมีจำนวนเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง 
ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของตลาดการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการ
บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อมีนักท่องเท่ียวเข้ามาจำนวนมากย่อม
ส่งผลต่อธุรกิจและอาชีพที่ต่อเน่ืองจากอุตสาหกรรม นอกจากน้ี 
ตัวเลขนักท่องเที่ยวตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่าน ไม่ได้เพ่ิมข้ึนจาก
เพียงแค่กระแสนิยมและความต่ืนตัวต่อสถานที่ท่องเที่ยวในไทยที่
สะท้อนผ่านภาพยนตร์หรือดารานักแสดงเท่าน้ัน หากแต่นโยบาย
ด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐก็เป็นส่วนช่วยสำคัญที่ช่วยผลักดัน
และเป็นกลไกหลักทำให้เกิดการกระตุ้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
กลุ่มลูกค้าชาวจีน การใช้นโยบายด้านการตรวจลงตราวีซ่า การเปิด
ด่านพรมแดนทางบก หรือจำนวนที่เพ่ิมข้ึนของสายการบินราคาถูก
ทีใ่ห้บริการบินตรงจากเมืองต่าง ๆ ของประเทศจีน ก็เป็นสาเหตุที่มี
ผลต่อการเพ่ิมข้ึนของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย
ทั้งสิ้น  

 จากสถิติในรูปที่ 1 และรูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มของ
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะมีโอกาสเพ่ิมข้ึน
ต่อเน่ืองไปอีกทุกปี แต่สถานการณ์ทั้ งหมดต้องหยุดชะงักลง
เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยว
ชาวจีนเดินทางมาเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวจึงลดลงอย่างเลี่ยง
ไม่ได้ ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้รับผลกระทบโดยตรง ธุรกิจ
ที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร สถานที่ท่องเท่ียว ฯลฯ ท่ีเปิดมาเพ่ือบริการ
แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะ หากปรับตัวไม่ได้ก็ต้องหยุด
ดำเนินกิจการหรือปิดกิจการไปในที่สุด หลายกิจการมีการวางแผน
ระยะยาวสำหรับเตรียมพร้อมด้านการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว
ชาวจีนก็ต้องหยุดโครงการและต้องเริ่มต้นใหม่เมื่อสถานการณ์
กลับมาเป็นปกติ 

7.ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอ 3 ด้าน ได้แก่ 
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ     
ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูล เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ัน 
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ โดยการ
สัมภาษณ์ นักท่องเที่ยวชาวจีนแบบเชิงลึก เพ่ือทราบถึงความ
ต้องการของนักท่องเท่ียว และเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็น
ต่าง ๆ ทีก่ารวิจัยเชิงคุณภาพยังนำเสนอได้ไม่ครอบคลุมมากพอ 
7.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโนบาย 
 จากการศึกษา ผู้วิจัยมองเห็นถึงประเด็นปัญหาเก่ียวมาตราการ
การรับมือของรัฐต่อปัญหาที่เกิดข้ึน ท่ียังไม่สามารถรับมือได้อย่าง
รวดเร็ว ดังน้ันรัฐบาลควรมีมาตราการรองรับไว้สำหรับสถานการณ์
ที่อาจเกิด ข้ึนอย่างไม่คาดคิดในภายภาคหน้า เพ่ือไม่ให้ เกิด
ผลกระทบเป็นวงกว้าง และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักท่องเที่ยวชาวจีนและต่างชาติ อีกทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีนมี
แนวโน้มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากข้ึนทุกปี ดังน้ัน ภาครัฐ
ควรมีนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวให้หลากหลายมากข้ึน และ
ควรดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเน่ืองเป็นประจำทุกปี 
7.3 ข้อเสนอแนะเชิงธุรกิจ 
 ผู้ให้บริการควรมีการศึกษาความต้องการของนักท่องเท่ียว เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการสูงสุดและสร้างความพึงพอใจให้แก่
นักท่องเท่ียวที่เข้ามาใช้บริการ ผู้ให้บริการควรมีการศึกษาจุดแข็ง
จุดอ่อนของนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
นำมาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง 
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และการประเมินค่าแสดงความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามคือ กลุ่มที่ 1 ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะ กลุ่มที่ 2 ผู้เช่ียวชาญด้านออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่ 3 ผู้เช่ียวชาญและผู้ประกอบการด้านเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดลพบุรี กลุ่มที่ 4 ผู้เช่ียวชาญและผู้ประกอบการร้าน
จ าหน่ายสินค้าของประดับตกแต่งบ้าน กลุ่มที่ 5 ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สินค้าของตกแต่งบ้านจ านวน 30 คน ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
เกี่ยวกับการพัฒนารูปทรง และการตกแต่งพื้นผิวผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาทั้ง 9 รูปแบบ ผลการวิจัยพบว่า 
1) ด้านคุณค่าทางศิลปะหัตถกรรม รูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบที่ 9 มีค่าระดับเฉลี่ยแสดงความคิดเห็นมากที่สุด ร้อยละ 
3.95 อยู่ในระดับดีมาก รูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบท่ี 13 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 3.72 และรูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์
แจกัน แบบที่ 3 อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 3.25 2) ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัวสินค้า รูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน 
แบบท่ี 9 มีค่าระดับเฉลี่ยแสดงความคิดเห็นมากที่สุด ร้อยละ 3.85 อยู่ในระดับดีมาก รูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบที่ 13 
อยู่ในระดับดี ร้อยละ 3.61 และรูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบที่ 3 อยู่ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 3.32  และ 3) ด้าน
ประโยชน์ใช้สอย รูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบท่ี 9 มีค่าระดับเฉลี่ยแสดงความคดิเหน็มากท่ีสุด ร้อยละ 3.51 อยู่ในระดับดี
มาก รูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบท่ี 13 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 3.37 และรูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบท่ี 3 อยู่
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 3.18  บทสรุป การพัฒนารูปทรงและการตกแต่งลวดลายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน โดยภาพรวม
ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกันส าหรับตกแต่ง จ านวน 9 รูปแบบ โดยพิจารณาทั้ง 3 ด้าน
รวมกัน ได้แก่ 1) ด้านคุณค่าทางศิลปะหัตถกรรม 2) ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัวสินค้า 3) ด้านประโยชน์ใช้สอย ผลิตภัณฑ์รูปทรง
และพื้นผิวลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบท่ี 9 มีค่าระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 3.77 อยู่ในระดับดีมาก ผลิตภัณฑ์รูปทรงและพื้นผิวลวดลาย
ผลิตภัณฑ์แจกัน แบบท่ี 13 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 3.57 และผลิตภัณฑ์รูปทรงและพื้นผิวลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบท่ี 3 อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด ร้อยละ 3.25 และผลความคิดเห็นในแต่ละด้านและการพิจารณาทั้ง 3 ด้านรวมกัน แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากมีความพึงพอใจ และสนใจรูปทรงและพื้นผิวลวดลายผลิตภัณฑ์แบบที่ 9  ซึ่งมีลักษณะรูปทรงและพื้นผิวลวดลายเป็น
เอกลักษณ์ธรรมชาติของนกฮูกประจ าถิ่นในชุมชน  
  
ค าส าคัญ: เอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนท้องถิ่น, เครื่องปั้นดินเผา, ชุมชนบางคู้ จังหวัดลพบุรี 
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Abstract 
          The objectives of study were to 1) develop product models creatively inspired by local environment, 
2) decorate the developed pottery products inspired by local identities and 3) select the products to be as an 
appropriate locol community product. From the production design process and product texture decoration, nine 
models were completely developed and the models were analyzed by Arithmetic Mean. The research 
instruments used were satisfaction guestionnaire and valuational feedback assessment done by guestionnaire 
renpondents. The renpondents comprised of 30 experts including, 1) art experts, 2) product design experts, 3) 
pottery manufacturers with experienced expertise in Lop Buri provine, 4) home decoration distributors and 5) 
home decoration consumers. The experts provided useful Feedbacks and comments towards the development 
of models and its decoration. The result were as followings: 1) For artistic value, the satisfaction of the product 
modek no. 9 was ranked at the highest position with good guality (3.95) and the product model no. 13 was reted 
as medium guality (3.72) and the product model no. 3 get the product point least guality (3.25) 2) For value 
added aspect of the product, the satisfaction of the product model no. 9 was ranked at the highest  position 
with good  guality (3.85) and the product model no. 13 was reted as medium guality (3.61) and the product 
model mo. 3 get the Product point least guality (3.32) 3) For  functional value of the product, the satisfaction of 
the product model no. 9 was ranked at the highest position with good guality (3.51) and the product model no. 
13 was reted as medium guality (3.37) and the product model no.3 get the product point least guality (3.18) 
According to the valuational feedback assessment process, the developed products were assessed by three 
aspects including  artistic valu, valu added, and functional value. Moreover, the overall satisfaction of its texture 
and decoration from product model no. 9 was reted at the higghwst position with good guality (3.77) The 
product model no. 13 was reted as medium guality (3.57) and the product model no. 3 get the Product point 
least guality (3.25) According to the overall satisfaction based on the three aspects, it is indicated that most of 
the repondents were satisfied and interested in the product model no. 9 Also, the product was presented with a 
unigue characteristic of the owl which was an indigenous animal from the local area. 
           
Keywords:  unigue characteristic from the local area, Pottery, Bangkhu Community Lopburi Province 
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1. บทน า 
 นับแต่ได้เกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคกลางประมาณปี พ.ศ.
2549 ท่ีผ่านมาได้มีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาด
ไทย ร่วมกับ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ .
ก.ส.) ได้เข้ามาสนับสนุน น าแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
มาช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ในครอบครัว เป็นอย่ างมาก 
โดยเฉพาะกิจกรรมผลิตอาหารรับประทานในครัวเรือน ณ ต าบล
บางคู้ อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เน้นการแก้ไขปัญหาเชิงรุกใน
ครัวเรือนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ได้ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการด ารงชีวิต โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความ
รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน ท าให้คุณภาพชีวิต
ประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
     ในอดีตมีชุมชนหนึ่งคือชุมชนบ้านหม้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในต าบลบาง
คู้ อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี “บ้านหม้อ” เป็นช่ือที่ได้มาจากภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมของคนบ้านหม้อแต่กาลก่อน เป็นชุมชนคนปั้นหม้อ 
เครื่องใช้ในครัวเรือน คือ ไห ถ้วย ชาม เป็นเครื่องดินเผา ซึ่งมี
หลักฐานยืนยันการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาเป็นจ านวนมากใน
หมู่บ้าน จึงเป็นที่มาของช่ือหมู่บ้านบ้านหม้อ หมู่ที่ 13 ซึ่งเป็น
หมู่บ้านหนึ่งในต าบลบางคู้ อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สืบเนื่องจาก
การประชุมคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัย เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้น าชุมชนระดับองค์การบริหารส่วนต าบล
บางคู้ อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ได้ติดต่อประสานงานและเข้าพบ
หารือแจ้งความประสงค์ เข้าพบผู้วิจัย เพื่อขอรับความช่วยเหลือ
และค าแนะน า ในการวางแผนการให้ข้อมูล การให้ค าปรึกษา และ
การไปเป็นวิทยากรเพื่อริเริ่มให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางคู้ได้
เป็นแหล่งเรียนรู้ในการสรา้งกลุ่มหัตถกรรมเครื่องป้ันดินเผาพื้นบ้าน 
โดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีงบประมาณ 2560 โดยโครงการ
ดังกล่าวจะเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางคู้  ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ดูแล
ท้องถิ่นเป็นหลัก ได้ริเริ่มกิจกรรมจัดตั้งเป็นศูนย์หรือแหล่งเรียนรู้
ศึกษาเรียนรู้ภายในหน่วยงาน อาทิเช่น การปลูกผักสวนครัวรั้วกิน
ได้  พืชผลเกษตรทางเลือก และการเพาะเห็ด เป็นต้น การริเริ่ม
จัดตั้งกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านครั้งนี้  เนื่องจากมี
ชาวบ้านที่มีอาชีพเป็นช่างปั้นช้ินงานเป็นรูปแบบงานปั้นต่างๆ อยู่ 
ในชุมชนและทาง อบต.บางคู้ ได้เรียกใช้บริการด้านงานปั้นต่างๆ 
พอสมควรจึงเกิดความคิดที่จะได้จัดตั้งกลุ่มงานเป็นแหล่งเรียนรู้ขึ้น
ในหน่วยงานขึ้น โดยมีร่องรอยการสร้างสรรค์ช้ินงานทางเครื่องปั้น 
ดินเผาและงานปูนป้ันท่ีสามารถน ามาต่อยอดริเริ่มการท าเครื่องปั้น  
ดินเผาแนวทางมีเอกลักษณ์พื้นบ้านให้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้อีก 
กิจกรรมหนึ่งได้เป็นอย่างด ี[1] 
 คณะผู้วิจัยจึงสนใจร่วมพัฒนา และสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาได้เป็นสินค้าของชุมชนที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและสามารถพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของ
ชุมชนสร้างอาชีพมีรายได้ในอนาคตต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนารูปทรงสินค้าที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์จาก
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
2.2 เพื่อตกแต่งพื้นผิวรูปทรงสินค้าเครื่องปั้นดินเผาจากลักษณะ
เอกลักษณ์ในชุมชน 
2.3 เพื่อคัดเลือกรูปทรงสินค้าเครื่องปั้นดินเผาสร้างเป็นสินค้า
ต้นแบบของชุมชน 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากร วิเคราะห์และประเมนิผลงานผลติภณัฑ์แจกันประดับ
ตกแต่งจ านวน 9 รูปแบบ โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 30 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะ กลุ่มที่ 2 ผู้เช่ียว 
ชาญด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่ 3 ผู้เช่ียวชาญและผู้ประกอบ 
การด้านเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดลพบุรี กลุ่มที่ 4 ผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสินค้าของประดับตกแต่งบ้าน กลุ่มที่ 5
ผู้บริโภคผลิตภณัฑส์ินค้าของตกแต่งบ้าน โดยวิเคราะห์ในแต่ละดา้น 
ได้แก่ ด้านคุณค่าทางศิลปะหัตถกรรม ด้านสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัว
สินค้า ด้านประโยชน์ใช้สอย และวิเคราะห์รวมกันทั้ง 3 ด้าน และ
น าเสนอรูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุด 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) รูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้น 
ดินเผาที่ท าการออกแบบ และ 2) การแสดงความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะจ านวน 1 คน ผู้เช่ียวชาญด้านออก แบบ
ผลิตภัณฑ์จ านวน 1 คนผู้เช่ียวชาญและผู้ประกอบ การด้าน
เครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดลพบุรี จ านวน 1 คน ผู้เช่ียว ชาญและ
ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสินค้าของประดับตกแต่งบ้าน จ านวน 1 
คน ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สินค้าของตกแต่งบ้าน จ านวน 30 คน 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพของผลงานการออกแบบรูป ทรง 
และลวดลายผลิตภัณฑ์ของประดับตกแต่ง ในด้านคุณค่าศิลปะ 
หัตถกรรม ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัวสินค้า และด้าน
ประโยชน์ใช้สอย 
 
 
3.2 เคร่ืองมือการวิจัย 
 เป็นแบบสอบถามการประมาณค่าเพื่อให้ผู้เช่ียว ชาญแสดง
ความคิดเห็น 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณค่าทาง
ศิลปะหัตถกรรม ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัวสินค้า และด้าน
ประโยชน์ใช้สอย 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 รวบรวมจากแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลด้วยตัวเอง โดยใช้กลุ่ม
ผู้บริโภคจ านวน 30 คน และ ผู้เช่ียวชาญจ านวน 4 คน ได้รับ
แบบสอบถามคืน คิดเป็นร้อยละ 100 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย ไดด้ าเนนิงาน ดังนี้ 
4.1 ข้อมลูปฐมอมู ิ
4.1.1 การส ารวจและสมัภาษณ์กลุม่ชุมชน 
4.1.2 การสังเกตและรวบรวมข้อมลูจากร้านจ าหน่ายผลติภณัฑ์
เครื่องปั้นดินเผาและร้านของประดับตกแต่งบ้าน 
4.2 ข้อมลูทุติยอูม ิ
4.2.1 เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของแจกันและการตกแต่งลวดลาย 
4.2.2 เอกสาร ข้อมูล ต ารา วารสารและหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4.2.3 ภาพประกอบหรือข้อมูลภาพต่างๆ ได้แก่ แจกัน ภาพ 
ประกอบของประดับตกแต่ง 
4.2.4 ข้อมูลสื่ออิเลคโทรนิกส์ หรืออินเทอร์เน็ตในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ 
4.3.1 วิเคราะห์จากข้อมลูปฐมภมูเิป็นหลักส าคัญและวิเคราะห์
ข้อมูลทุติยภมู ิ
4.3.2 วิเคราะห์จากความเหมาะสม ได้แก่ ความเหมาะสมในการใช้
งาน ความเหมาะสมของ ขนาด รูปทรง ลวดลาย และสัดส่วน องค์ 
ประกอบ แนวความคิดสร้างสรรค์ และความมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ของท้องถิ่น เป็นต้น 
4.4 การออกแบบและการพัฒนารูปแบบ 
4.4.1 ความเหมาะสมตามลักษณะของชุมชนธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และประโยชน์ใช้สอย 
4.4.2 ความมีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนบางคู้ ต าบลบางคู้  
อ าเภอท่าวุ้ง จงัหวัดลพบุร ี
4.4.3 การจัดวางองค์ประกอบและความกลมกลืนทางศิลปะ 
หัตถกรรมและวัสดุที่ใช้ในการผลิต 
4.4.4 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบางคู้ สามารถผลิตสินค้า
จ าหน่ายได้ 
4.4.5 การสร้างมลูค่าเพิ่มให้แกต่ัวสินค้า 
4.5 การออกแบบและการเขียนอาพร่างรูปแบบสินค้า 
4.5.1 การสร้างจินตนาการและการประมวลที่มาแนวความคิด
สร้างสรรค์จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 
4.5.2 การออกแบบเขียนภาพร่างรูปแบบจากแนวความคิดสร้าง 
สรรค์เป็นแบบร่าง 2 มิติ 
4.6 การคัดเลือกรูปแบบเพ่ือสร้างต้นแบบ  
 การคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์แจกันส าหรับตกแต่ง ด าเนินการ
โดยภายหลังจากการออกแบบร่างแบบ 2 มิติ จากกลุ่มตัวอย่าง
แบบร่างจ านวน 30 รูปแบบ เพื่อคัดเลือกแบบให้เหลือจ านวน 9 
รูปแบบ 
4.7 การผลิตสร้างต้นแบบผลิตอัณฑ์  
 กระบวนการผลติเครื่องปั้นดินเผา มี 6 ขั้นตอน ดังนี ้
4.7.1 การเตรียมดิน 
4.7.2 การปั้นต้นแบบด้วยมือและแป้นหมุน 
4.7.3 การท าแบบพิมพ์ใช้งานด้วยปูนปลาสเตอร ์
4.7.4 การเตรียมน้ าดินและการหล่อผลติภณัฑ ์

4.7.5 การตกแต่งพ้ืนผิวผลิตภณัฑด์ิบ 
4.7.6 การเผาผลิตภัณฑ์ให้สมบรูณ ์
 
5. ผลการวิจัย  
5.1 ด้านคุณค่าทางศิลปะหัตถกรรม 
 รูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบที่ 9 มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 3.95 อยู่ในระดับดีมาก รูปทรงและ
ลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบที่ 13 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 3.72 
และรูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบท่ี 3 อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 3.25 
5.2 ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ตัวสินค้า 
 รูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบที่ 9 มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 3.85 อยู่ในระดับดีมาก รูปทรงและ
ลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบที่ 13 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 3.61 
และรูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบท่ี 3 อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 3.32  
5.3 ด้านประโยชน์ใช้สอย 
 รูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบที่ 9 มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 3.51 อยู่ในระดับดีมาก รูปทรงและ
ลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบที่ 13 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 3.37 
และรูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบท่ี 3 อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 3.18 
 
6. ออิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยมีประเด็นความส าคญัน ามาอภิปรายผล ดังนี ้
6.1 ด้านคุณค่าทางศิลปะหัตถกรรม 
 มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษได้สืบทอดต่อๆ กันมา เกิดมิติภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านที่ผ่านการปฏิบัติสรรค์สร้างกันมาอย่างต่อ เนื่อง
ยาวนานจนเกิดทักษะความช านาญเป็นผลงานหัตถกรรมส าหรับใช้
สอยและการด ารงชีวิตของชุมชน มีการปรับปรุงแก้ไขตามยุคสมัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความสะดวกและประโยชน์ใช้สอยใน
ครัวเรือนและชุมชน จนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นและมี
คุณค่าแก่จิตใจ [2] 
6.2 ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ตัวสินค้า 
 รูปทรง ขนาด สีสัน และพื้นผิวลวดลาย ที่สวยงาม น่าใช้ของ
ผลิตภัณฑ์แจกันเครือ่งปั้นดินเผา เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวสินค้ามี
โอกาสได้รับความนิยมและเกิดผลดีในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากความ
สวยงามน่าใช้เป็นลักษณะความพึงพอใจอันดับแรกของผู้คนที่ได้
เกิดจากการสัมผัสด้วยสายตาก่อนการตัดสินใจเลือกไว้ครอบครอง 
การก าหนดรูปทรงและพื้นผิวลวดลายของผลิตภัณฑ์นั้นไม่
เหมื อนกับการก าหนดรูปทรงในงานจิตรกรรม และงาน
ประติมากรรม ซึ่งสามารถที่จะก าหนดรายละเอียดรูปทรงสีสัน ได้
ตามความพึงพอใจของจิตรกร และประติมากร แต่ในงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์นั้นจ าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ผสมผสานรูปทรงและสีสัน
ลวดลายตามลักษณะหลักการออกแบบหรือองค์ประกอบทางศิลปะ
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เข้ามาเกี่ยวข้องรวมทั้งความพึงพอใจของผู้บริโภคร่วมเข้าด้วยกัน 
ถึงแม้ว่ามนุษย์เรามีการรับรู้และความพึงพอใจในความงดงาม
ต่างกัน และไม่มีเง่ือนไขกฎเกณฑ์ใดๆ เป็นตัวช้ีวัดตายตัว แต่คน
ส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มมองเห็นทิศทางของความงามไปในทิศทาง
เดียวกันตามธรรมชาติ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับของที่ระลึก 
และของตกแต่งบ้านต่างๆ ความสวยงามก็คือบทบาทหน้าที่ใช้สอย
นั่นเอง และความสวยงามสามารถสร้างความประทับใจให้แ ก่
ผู้บริโภคให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อได้ 
 
6.3 ด้านประโยชน์ใช้สอย 
 ลักษณะการใช้งานของมนุษย์ ให้มีความเหมาะสมกับสรีระและ
ลักษณะท่าทาง การลุก นั่ง ยืน เดนิและการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ต้องมีความสอดคล้องสมัพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์ คือมีความ
สะดวกสบาย เหมาะสมและถูกกับประโยชน์ใช้สอยโดยตรง ท้ัง
ทางด้านจิตวิทยาและสรีระวิทยา ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะเพศ 
เผ่าพันธุ์ ภูมลิ าเนาและสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีการใช้สอยผลิตภัณฑ์
นั้นๆ เป็นข้อบังคับในการออกแบบสร้าง สรรค์งาน ที่ผู้ใช้ประโยชน์
ต้องใช้ร่างกายหรืออวัยวะไปสัมผสั ต้องก าหนดขนาด (Dimension) 
ส่วนโค้ง ส่วนเว้า ส่วนตรง ส่วนแคบของผลิตภณัฑต์่างๆ ได้อย่าง
พอเหมาะกับรา่งกายหรืออวัยวะของผู้ใช้ผลิตภณัฑ์นั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความถนัดและสะดวกสบายในการใช้ [3] 
 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
เกี่ยวกับรูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกันเครื่องปั้นดินเผาทั้ง 9 
รูปแบบโดยพิจารณาทั้ง 3 ด้าน รวมกัน ได้แก่ 1) ด้านคุณค่าทาง
ศิลปะหัตถกรรม 2) ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัวสินค้า 3) ด้าน
ประโยชน์ใช้สอย ผลิตภัณฑ์รูปทรงและพื้นผิวลวดลายแบบที่ 9 มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นมากที่สุด ร้อยละ 3.77 อยู่ในระดับ
ความคิดเห็นที่ดีมาก ผลิตภัณฑ์รูปทรงและพื้นผิวลวดลายแบบที่ 
13 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นรองลงมา ร้อยละ 3.57 และ
ผลิตภัณฑ์รูปทรงและพื้นผิวลวดลายแบบที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิด เห็นน้อยที่ สุ ด  ร้ อยละ  3 .25  จากจ านวนผู้ ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 30 คน แสดงว่า ส่วนมากมีความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผารูปทรงและพื้นผิวลวดลาย แบบที่  7 
มากที่สุด ซึ่งมีรูปทรงกลมมีขนาดปานกลางมีลวดลายปีกนกเค้า
แมวหรือนกฮูกถือเป็นนกประจ าถิ่นมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน อันดับ
รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์รูปทรงแจกันแบบท่ี  5 มีลักษณะเป็นแจกัน
คล้ายกิ่งแยกของต้นมะขามซึ่งมีพื้นผิวลวดลายเป็นเอกลักษณ์จาก
ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์รูปทรงแจกันแบบที่ 3 มีลักษณะทรงกลม
ผสมผสานระหว่างลักษณะรูปทรงหม้อและไหมีหู มีเคลือบไหลย้อย
เป็นธรรมชาติ งานหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นความสัมพันธ์กันระหว่าง
ศิลปะหัตถกรรมและพื้นบ้านผสมผสานมีการปรับให้เข้ากับวิถีชีวิต
ของท้องถิ่น จนสร้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ปราศจาก
อิทธิพลของอุตสาหกรรม โดยท าข้ึนด้วยมือเท่าน้ัน [4] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การคัดเลือกรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ (Sketch 
Design and Development) จ านวน 9 รูปแบบ 

รูปที่ 1 การออกแบบภาพร่าง (Idea Sketch) จ านวน 30 
รูปแบบ ที่มาแนวความคิดชุมชน : วิถีชีวิตชุมชน ความ
สมบูรณ์ เป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ความคุ้นชิน   
มีเอกลักษณ์ 
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ที่มาแนวความคิดสร้างสรรค์ 
รูปทรงและลวดลาย 
ผลิตอัณฑ์สมบูรณ์ 

นกเค้าแมวหรือนกฮูก  
 
 
 

 
เป็นนกประจ าถิ่น มีขนาดเล็ก ชอบหา
กินกลางคืน พบเห็นทั่วไปในชุมชน มี
ลักษณะรูปร่างกะทัดรัดเคลื่อนไหวได้
เร็วขณะจับเหยื่อ อาศัยตามต้นไม้ใน
หมู่บ้าน กลุ่มชุมชนส่วนใหญ่พบเห็น
เป็นประจ า รู้จักคุ้นเคย จึงเป็นที่มา
ของแนวความคิดสร้างสรรค์น าเอา
ลักษณะท่าทางและลวดลายของนกเคา้
แมวมาจัดวางองค์ประกอบในการ
อ อ ก แ บ บ รู ป ท ร ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องปั้นดินเผาประเภทแจกันประดับ
ตกแต่งบ้าน ในลักษณะการลดทอน
รูปทรงแบบกึ่ งนามธรรมได้อย่ า ง
สมบูรณ์ลงตัว ของรูปทรงและลวดลาย
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่สวยงาม 
น่าใช้ 

 

ต้นมะขาม  
 
 
 
 

 
 
ได้แรงบันดาลใจจากต้นมะขามที่มี
พื้นผิวและลวด ลายโดเด่นสวยงามเป็น
ธรรมชาติของต้นไม้ชนิดนี ้พบเห็น
แทบทุกบ้านในชุมชน มีความคุ้นเคย
และใช้ประโยชน์จากผลมะขามเกบ็ท า
แช่อิ่ม เชื่อม ดอง และกินสด ตลอด 
จนความเชื่อ ปลูกเป็นต้นไม้มงคลผู้คน
เกรงขาม โดยลักษณะรูปทรงของล า
ต้นผสมผสานกับก่ิงก้านของต้นมะขาม 
น ามาออกแบบรูปทรงและน าธรรมชาติ
พื้นผิวลวดลายของต้น มะขามมาจัด
องค์ประกอบโดยการตดัทอน ลดทอน
ลงให้มีความเหมาะสม ประณีต 
สวยงามและสื่อถึงเอกลักษณ์เฉพาะ
ของรูปทรงและพื้นผิวลวดลายธรรม 
ชาติต้นไมม้ะขามไดเ้ป็นอย่างด ี

 

ที่มาแนวความคิดสร้างสรรค์ 
รูปทรงและลวดลาย 
ผลิตอัณฑ์สมบูรณ์ 

อาชนะดินเผาโบราณของไทย  
 
 
 
 
ลักษณะภาชนะดินเผาโบราณส่วนใหญ่
มีรูปทรงกลม ฐานใหญ่ปากกว้าง เป็น
ลักษณะทั่วๆ ไป มีลวดลาย เส้นต่างๆ 
ประกอบ เพื่อให้เกิดความร่วมยุคสมัย
จึ ง ไ ด้พัฒนารูปแบบในลักษณะมี
ประโยชน์ใช้สอยแบบรูป ทรงกลมไหล่
แคบ ปากกว้างปานกลาง ประกอบ 
ด้วยหู 2 ข้างและเคลือบน้ าเงินอมเขียว
ตัดกับสีของรูปทรงแจกันเคลือบเฉพาะ
ส่วนบนเกือบครึ่งของแจกันกึ่งไห ให้
น้ า เคลือบหยดไหลย้อยลงมาตาม
ธรรมชาติได้อย่างสวยงาม 

 

 
 
 
7. บทสรุป  
 มรดกสืบทอดวิถีชีวิตชุมชน การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผา ต้องแสดงออกถึง
เอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะ หัตถกรรมและวัฒนธรรมของชุมชน
นั้นๆ เพื่อสร้างผลงานหัตถกรรมพื้นถิ่น โดยต้องศึกษาเรียนรู้ถึง
แนวคิดความต้อง  การและสิ่งแวดล้อมใกลต้ัวของชุมชนอย่างถี่ถ้วน 
การบ่มเพาะช่างฝีมือให้เกิดความประณีต โดยใช้รูปทรงที่เรียบง่าย 
มีเอก ลักษณ์และความคุ้นเคยเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงาน มีต้นทุนมีวัสดุในท้องถิ่นและแนวทางน าไปสู่ผลส าเร็จในเชิง
พาณิชย์ที่ต้องสะท้อนความต้องการของผู้บริโภค กระบวนการที่
สอดคล้องกับเครื่องมือ เครื่องจักร การพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้
ต้นทุนผลิตง่าย ราคาถูก ประหยัดเวลา และสามารถผลิตได้จ านวน
มาก  มีคุณภาพและมาตรฐานเท่ากันทุกช้ิน และเข้าถึงศักยภาพ
ของวัสดุก็จะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรหรือวัสดุอย่างคุ้มค่า 
 
8. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
8.1 สามารถมีแนวความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายได้ แต่ต้อง
ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 
8.2 สามารถออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่คุ้นเคย ใกล้ตัว 
เช่น การละเล่น เครื่องมือเครื่องใช้จับสัตว์น้ าหรือการถักทอ          
จักสาน เป็นต้น 
8.3 สามารถข้ึนรูปด้วยวิธีอื่นได้นอกจากวิธีการปั้นด้วยมือ เช่น การ
ใช้แป้นหมุน การสร้างแบบพิมพ์ การปั๊ม เป็นต้น 
8.4 สามารถผลิตในเชิงหัตถะอุตสาหกรรมเพิ่มจ านวนได้ 

รูปที่ 3 รูปแบบที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อท าการผลิตสินค้า
ต้นแบบ จ านวน 3 รูปแบบ 
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การแปลคําเรียกขานและการเลนคําพองของนักแปลแฟนซับ 
และการทดสอบการรับรูของผูชม: กรณีศึกษาละครบุพเพสันนิวาส 
Translation of Address Terms and Puns by Fansubber 

and Audience Reception: A Case Study of Bhuppea Sunniwat 

 

ชนกพร ปานรสทิพย 
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บทคัดยอ 
     บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลวิธีแปลคําเรียกขานและการเลนคําพองของนักแปลแฟนซับในละครบุพเพสันนิวาส โดยใช
แนวคิดของ Gottlieb (1992) และ Delabastita (1993) และเพ่ือทดสอบการรับรูและสอบถามความคิดเห็นของผูชมตอกลวิธีแปล 
คําเรียกขานและการเลนคําพอง โดยใชแบบสอบถามและบทสัมภาษณซึ่งอิงกับทฤษฎีของ Gambier (2018) และ Burn (2013) 
     ผลการศึกษาพบวา นักแปลแฟนซับแปลคําเรียกขานดวยกลวิธีการถอดเสียงเปนอันดับหน่ึง รองลงมา คือการถายทอดความหมาย  
การละ และการตัดจํานวนตัวอักษร สวนการแปลการเลนคําพอง นักแปลใชเทคนิคการแปลคําพองเปนขอความท่ัวไป และการแกไข
ตนฉบับ อีกท้ังยังพบการปรากฏรวมกันของกลวิธีแปลดวย นอกจากน้ี ผูวิจัยยังตองการทดสอบวากลวิธีแปลมีประสิทธิภาพมากนอย
เพียงใด จึงทดสอบการรับรูของผูชมกับผูชมตางชาติ 10 คน และพบวาผูชมทําคะแนนสวนคําเรียกขานไดดีกวาสวนการเลนคําพอง 
ผูชม 9 คนชอบกลวิธีแปลคําเรียกขานดวยการถอดเสียงและพอใจกับการแปลการเลนคําพองดวยการอธิบายคําพองและสถานการณ 
นอกเหนือจากการอานบทบรรยาย ผูชมยังพิจารณาการแสดงสีหนา ทาทางและนํ้าเสียงของตัวละครเพ่ือทําความเขาใจเน้ือเรื่อง 
และเหตุการณท่ีเกิดข้ึน    
คําสําคัญ: คําเรียกขาน, การเลนคาํพอง, นักแปลแฟนซับ, การรับรูของผูชม, แนวคิดการสื่อสารในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว 

Abstract 
The objectives of this thesis are to study translation strategies of address terms and puns by the fansubbers 

in the drama BHUPPEA SUNNIWAT using framework of Gottlieb (1992) and Delabastita (1993) and to examine 
audience reception of translated puns and address terms by using questionnaires and interview, based on Gambier 
(2018) and Burn (2013) theories.   
  The results will showcase that fansubbers followed the strategy of starting with transcription, next transfer, 
then deletion, and finally decimation for address terms. Editorial techniques were also used, especially the usage 
of pun to non-pun translation. The combinations of translation strategies were also found. The researcher wants 
to test whether the translation strategies worked. Therefore, audience reception is examined with 10 non-Thai 
audiences. The results show that the audiences gave better scores in the address term section than the pun 
section. Nine of them were satisfied with the transcription strategy in address terms translation and enjoyed  
pun translation by seeing the explanation of puns and the occurring situation. Besides, reading fansub,  
the audiences also considered facial expressions, gestures, and tones to understand story and situation. 

Keywords: Address term, Pun, Fansubber, Audience reception, Kineikonic modes  
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1. บทนํา 
     “แฟนซับ” หรือบทบรรยายใตภาพท่ีแปลและเผยแพรโดย
ผูชมท่ัวไป มีจุดเริ่มตนจากกลุมผูชมชาวอเมริกันท่ีช่ืนชอบ  
‘อนิเมะ’ โดยเปนปรากฏการณการสลับบทบาทจากผูชม 
ทางบานมาเปนนักแปลมือสมัครเลน ซึ่งมีเอกลักษณเฉพาะกลุม 
อันแตกตางจากบทบรรยายใตภาพกระแสหลัก โดยแสดง
เอกลักษณผานสไตลการแปลท่ีอิสระและการใชพ้ืนท่ีหนาจอ
เพ่ืออธิบายสิ่งท่ีนอกเหนือจากบทสนทนาตนฉบับ เชน การถอด
เสียง การเพ่ิมขอความอธิบายคําเฉพาะทางวัฒนธรรม ฯลฯ  
     การแปลแบบแฟนซับไดแพรหลายมายังกลุมผู ช่ืนชอบ 
ละครไทย  โดยแปลจากบทสนทนาภาษาไทยเปนแฟนซับ 
ภาษาปลายทางหลากหลายภาษา และไดอัปโหลดไฟลวิดีโอ 
ลงเว็บไซตท่ีมีผูชมตางชาติบางกลุมสนใจติดตาม ละครไทยเปน
ประเด็นท่ีผูชมพูดถึงในวงกวาง เมื่อบุพเพสันนิวาสประสบ
ความสําเร็จในฐานะละครไทยท่ีไดรับความนิยมอยางสูง 
บุพเพสันนิวาสเปนละครโทรทัศนแนวยอนยุคอิงประวัติศาสตร 
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชซึ่งดัดแปลงมาจากนวนิยาย 
ช่ือเดียวกันของรอมแพง และไดออกอากาศทางชอง 33  
ชวงเดือนกุมภาพันธ-เมษายน พ.ศ. 2561 รวมจํานวน 15 ตอน 
ละครเรื่องน้ีมีความโดดเดนดวยเน้ือเรื่องท่ีนาติดตามและ
องคประกอบท่ีนาสนใจ ทําใหผูชมท้ังชาวไทยและตางชาติ 
ติดตามและพูดถึงจนเกิดกระแสบุพเพสันนิวาสฟ เ วอร  
นอกจากน้ีหลายประเทศไดซื้อลิขสิทธ์ิละครไปฉายอีกดวย เชน 
กัมพูชา อินโดนีเซีย ฯลฯ (th.wikipedia) [2] 
     หลังละครออกอากาศจบไปไดประมาณหน่ึงเดือน ชอง 33  
ไดนํากลับมาฉายรีรันในชวงละครเย็น โดยตัดตอเน้ือหาใหม
ท้ังหมดและเพ่ิมฉากท่ีถูกตัดออกไปในการออกอากาศครั้งแรก  
ทําใหมีความยาวท้ังสิ้น 40 ตอน ใช ช่ือวา บุพเพสันนิวาส 
ฉบับจัด เต็ม  หรือ  บุพเพสันนิวาส ฉบับ Director's Cut 
(th.wikipedia) [2] 
     จากกระแสความนิยม แฟนซับหลายเว็บไซตแปลละคร 
เรื่องน้ีออกไปหลากหลายภาษา โดย SJDK Fansub เปนกลุม
นักแปลแฟนซับ เ พียงกลุ ม เดี ยว ท่ีแปล บุพเพสัน นิ ว าส 
ท้ังเวอรชันแรกและฉบับจัดเต็มเปนแฟนซับภาษาอังกฤษ ซึ่งใน
การแปลบุพเพสันนิวาส ฉบับจัดเต็มใช ช่ือวา BHUPPEA 
SUNNIWAT UNCUT  
     นักแปลแฟนซับกลุมน้ีทํางานไดอยางรวดเร็ว อาจดวย
เพราะมีจํานวนนักแปลในกลุมหลายคน ท้ังยังสามารถเผยแพร
ผลงานไดอยางตอเน่ือง จึงมีแฟนละครชาวตางชาตินับพันคน
ติดตามผลงานอยางเหนียวแนน 
     จากการชมละครบุพเพสันนิวาสฉบับแฟนซับ ผู วิจัยตั้ง
ขอสังเกตเบ้ืองตนวา นักแปลแฟนซับกลุม น้ีมีกลวิธีแปล 
คําเฉพาะทางวัฒนธรรมท่ีโดดเดนสะดุดตา โดยเฉพาะ 
คําเรียกขานและการเลนคําพอง คําเรียกขาน หมายถึงคําท่ีผูพูด
เรียกผูฟง กอน ระหวางหรือทายบทสนทนา เปนคําท่ีแสดงถึง

ลักษณะความสัมพันธหรือความสนิทสนมระหวางผูพูดกับผูฟง  
และการ เลนคํ าพ อง  หมาย ถึงการ ใช คํ าหรื อถ อยคํ า ท่ี 
ฟงดูคลาย ๆ กัน แตตีความไดสองความหมายหรือมากกวาน้ัน 
ผูวิจัยจึงประสงคท่ีจะศึกษากลวิธีแปลท่ีนักแปลแฟนซับกลุมน้ี
เลือกใชในการแปลแฟนซับประเด็นคําเรียกขานและการเลน 
คําพอง พรอมท้ังทดสอบประสิทธิภาพของกลวิธีแปลเชนน้ี 
ดวยการออกแบบแบบสอบถามซึ่งอิงกับทฤษฎีการรับรูของผูชม
ของ Gambier, 2018 [10] และอิงกับการสื่อสารในรูปแบบ
ภาพเคลื่อนไหวของ Burn, 2013 [3] ทฤษฎีการรับรูของผูชม
ตามหลักการของ Gambier แบงการรับรูไว 3 ชนิด (3R) คือ 
(1) การตอบโต  ( response) ซึ่ ง เปนการทดสอบในระดับ
ความคิด มีการตั้งคําถาม เชน กระจายความสนใจระหวางภาพ
และบทบรรยายใตภาพอยางไร (2) ปฏิ กิริยาตอบสนอง 
(reaction) เปนการทดสอบในระดับกระบวนรับรูทางจิต  
โดยถามคําถามเพ่ือหาคําตอบท่ีสงผลตอกลวิธีแปล เชน  
เมื่ อรับชมภาพยนตรพรอมบทบรรยายใตภาพ ผู ชมใช
กระบวนการอนุมานอะไร ผูชมเขาใจกลวิธีแปลมากนอยเพียงใด 
และ (3) ผลสะทอน (repercussion) เปนการสอบถามทัศนคติ
ความชอบของผูชม และแนวคิดรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว 
ของ Burn เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบท้ังหมด 
อันเปนองคประกอบในภาพเคลื่อนไหว โดยแบงรูปแบบ
องคประกอบในภาพเคลื่อนไหว เปนรูปแบบการกํากับและ
รูปแบบสนับสนุน ท้ังน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหสีหนาขณะชมคลิป
ละครและคําตอบจากแบบทดสอบการรับรูและบทสัมภาษณ
รวมกับแนวคิดรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว เพ่ือทําใหเห็น
รายละเอียดในองคประกอบภาพและเสียงของฉากชัดเจนยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษากลวิธีแปลคําเรียกขานและการเลนคําพองในละคร
บุพเพสันนิวาสโดยนักแปลแฟนซับ  
2. เพ่ือทดสอบการรับรูของผูชมในสวนคําเรียกขานและการเลน
คําพองและสอบถามถึงความคิดเห็นตอกลวิธีแปลของนักแปล
แฟนซับ 

3. วิธีการวิจัย 
เคร่ืองมือวิจัย  
(1) คลิปจากละครบุพเพสันนิวาสฉบับจัดเต็ม หรือ BHUPPEA 
SUNNIWAT UNCUT เผยแพรในนาม SJDK Fansub 15 ฉาก 
(2) แบบสอบถามสวนท่ี 1 (ขอมูลสวนตัว) ครอบคลุมหัวขอ
ประสบการณการชมภาพยนตรและซีรีสตางชาติในแงมุมตาง ๆ 
(3) แบบสอบถามสวนท่ี 2 (แบบทดสอบการรับรูคําเรียกขาน
และการเลนคําพอง) แบงเปน 2 สวน คือสวนการทดสอบ 
การรับรูคําเรียกขานและการเลนคําพองซึ่งเปนการทดสอบ
ความจําและความเขาใจ และสวนการสอบถามความคิดเห็น 
ตอภาพรวมของกลวิธีแปลคําเรียกขานและการเลนคําพอง 
ของนักแปลแฟนซับโดยอิงทฤษฎีการรับรูของผูชม      
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(4) บทสัมภาษณ เปนการพูดคุยเพ่ือตรวจสอบความเขาใจเรื่อง 
และสอบถามเก่ียวกับการพ่ึงพาองคประกอบตาง ๆ ในละคร  
กลุมตัวอยาง  
ผูชมชาวตางชาติจํานวน 10 คน โดยเปนตัวอยางการสํารวจ 
คนรับสื่อ อายุ 18-45 ป มีความคุนเคยกับการอานบทบรรยาย
ใตภาพในสื่อวิดีโอตางชาติ สามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ  
ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและยินยอมเขารวมงานวิจัยดวยความ
สมัครใจ โดยจะตองมีความสะดวกในการใหขอมูล ท้ังในเรื่อง
เวลาและมีความคุนเคยกับการใชสมารตโฟนหรือคอมพิวเตอร
เพ่ือสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ต ผูวิจัยไดติดตอผูชมผาน
โปรแกรม Zoom ตามวันและเวลาท่ีผูชมสะดวก    
ขั้นตอนการวิจัย  
(1) คัดเลือกฉาก ผูวิจัยคัดเลือกฉากท่ีนาสนใจเพ่ือเตรียมเปน
ตัวอยางกลวิธีแปลของนักแปลแฟนซับละครไทย กลุม SJDK 
Fansub จํานวน 15 ฉาก แบงเปนฉากคําเรยีกขาน 6 ฉากและ
ฉากการเลนคําพอง 9 ฉาก    
(2) บันทึกคําและจัดประเภทตามกลวิธี ผูวิจัยกดหยุดคลิปวิดีโอ
ในจังหวะท่ีตัวละครกําลังพูดคําเรียกขานหรือคําพองน้ันและ
นํามาบันทึกลงตารางและจัดประเภทตามกลวิธีท่ีเลือกมา  
(3) ออกแบบแบบสอบถามและบทสัมภาษณ คําถามบางขอ 
ในแบบสอบถามและบทสัมภาษณดัดแปลงจากชุดคําถามของ  
Di Giovanni, 2016 [5] และ  Thandao Wongseree, 2017 
[9] นอกจากน้ีผู วิจัยไดออกแบบคําถามบางสวนโดยอิงกับ
ทฤษฎี ก า รรับ รู ของผู ชมของ  Gambier, 2018 [10] และ 
การสื่อสารในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวของ Burn, 2013 [3]   
(4) ทดสอบและบันทึกผล ฯ  เมื่อเริ่มทดสอบ ผูวิจัยไดติดตอ
ผูชมผาน Zoom ระหวางผูชมชมคลิปฯ ผูวิจัยไดสังเกตและ
บันทึกสีหนาทาทางของผูชม และเมื่อดูคลิปวิดีโอครบ 15 ฉาก 
ผู วิจัยจึงเริ่มถามคําถามจากแบบสอบถามสวนท่ี 2 และ 
บทสัมภาษณ ในการบันทึกผล ผู วิจัยนําขอมูลคําตอบมา
จัดระบบในตารางบันทึกขอมูล ท้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดรหัสตาม
จํานวนผูชมกลุมตัวอยาง 10 คน เพ่ือใชเปนรหัสประจําตัวผูชม
เพ่ือใหสะดวกในการกรอกขอมูลลงในตาราง  
(5) วิ เคราะหขอมูลและสรุปผล ผู วิจัยได วิ เคราะหขอมูล 
กลวิธีแปลและวิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนการรับรู
คําเรียกขานและการเลนพองกับปจจัยตาง ๆ รวมถึงวิเคราะห
คําตอบความคิดเห็นของผูชมตอกลวิธีแปลรวมกับการสื่อสาร 
ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว  

4. ผลการวิจัย  
4.1 ผลการศึกษากลวิธีแปลคําเรียกขานและการเลนคําพอง  
(1) กลวิธีแปลคําเรียกขาน ผูวิจัยพบคําเรียกขานไทย 37 คํา 
ท่ีไมซ้ํากันสําหรับเรียก 14 ตัวละคร และเมื่อจัดประเภทตาม
รูปแบบคําเรียกขานของกัลยา ติงศภัทิย, ม.ร.ว และอมรา 
ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2531 อางถึงในณัฐวดี ทองกอน, 2555 [1]    
พบท้ังหมด 6 สวนจาก 7 สวน กลาวคือ ช่ือ คําเรียกญาติ ยศ 

คํ าบอกอา ชีพหรื อตํ าแหน ง  คํ า นํ าหน าและคํ าลงท าย  
โดยในการศึกษาน้ีมิไดนําคําลงทายมาพิจารณาดวย รูปแบบคํา
เรียกขานท่ีพบมากท่ีสุดคือ คํานําหนา+ช่ือ (18 คํา) รองลงมา 
คื อ  คํ า เ รี ย ก ญาติ  ( 5 คํ า )  คํ า เ รี ย กญา ติ + ช่ื อ  ( 4 คํ า )  
และคํานําหนา (3 คํา) นอกจากน้ียังพบรูปแบบอ่ืน เชน ช่ือ 
ยศ+ช่ือ คํานําหนา+คําเรยีกญาติ คํานําหนา+คําเรยีกญาต+ิยศ 
ฯลฯ    
     ผู วิจัยพบคําแปลคําเรียกขานจํานวน 38 คําท่ีไมซ้ํากัน 
เมื่อจัดประเภทตามกลวิ ธีแปลคํา เฉพาะทางวัฒนธรรม 
ท่ีพบในภาพยนตรของ Gottlieb, 1992 อางถึงใน Ghaemi 
และ  Benyamin, 2 010  [6] ปร ากฏว า นั กแปลแฟนซับ 
ใช 4 จาก 10 กลวิธี คือ การถอดเสียง การถายทอดความหมาย 
การละ และการตัดจํานวนตัวอักษร  
     กลวิธีแปลคําเรียกขานท่ีพบบอยท่ีสุด คือ การถอดเสียง  
(32 คําท่ีไมซ้ํากัน) กลวิธีแปลน้ี คือการทับศัพทแบบถายเสียง
คําในภาษาตนฉบับเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทุกคําเปนช่ือ 
ตัวละครและคําเรียกขานภาษาไทย อยาง Mae Karakade (แม
การะเกด)  Por Date (พอเดช) เปนตน และพบความไม
สม่ําเสมอในการแปลคําวา อีผินและอีแยม (E-Pin และ E-Yam 
เปลี่ยนเปน Ee Pin และ Ee Yam) บางคําใชเครื่องหมายวรรค
ตอน ไดแก เครื่องหมาย hyphen (-) และ apostrophe (’) 
เพ่ือแสดงการแบงคําตามการออกเสียง นอกจากน้ี พบวา 
นักแปลแฟนซับถอดเสียงตัวละครช่ือจิกผิดพลาด โดยแปลเปน 
Nang Jit  
   กลวิธีท่ีพบรองลงมา คือการถายทอดความหมาย (7 คํา)  
ซึ่ ง เปนกลวิ ธีแปลภาษาตนฉบับตามความหมายของคํา  
อยาง Mom (คุณแม) Father (คุณพอ) เปนตน   
     กลวิธี ท่ีปรากฏถ่ีเปนลําดับท่ีสาม คือ การละ (3 คํา)  
ในบางฉากนักแปลแฟนซับละไมแปลช่ือตัวละครคูสนทนา
ออกไป   
     ลําดับสุดทาย คือ การตัดจํานวนตัวอักษร (1 คํา) คือคําวา 
Joi (ไอจอย) นักแปลแฟนซับตัดคํานําหนาและแปลเพียงช่ือตัว
ละครดวยการถอดเสียงเทาน้ัน   
(2) กลวิธีแปลการเลนคําพอง ผูวิจัยพบคูการเลนคําพอง 9 คู 
แ ล ะ เ มื่ อ จั ด ป ร ะ เ ภ ท ก า ร เ ล น คํ า พ อ ง ต า ม แ น ว คิ ด 
ของ  Delabastita, 1996 อ า ง ถึ ง ใน  Lundquist, 2014 [7]  
พบ 2 ประเภท จาก 4 ประเภท กลาวคือคําพองท้ังรูปและเสียง 
(3 คู) และคําพองเสียงคลาย (6 คู)  
     จากกลวิธีแปลการเลนคําพองของ Delabastita, 1993  
นั ก แ ป ล แ ฟ น ซั บ ใ ช  2 จ า ก  4 ก ล วิ ธี  คื อ  ก ล วิ ธี แ ปล 
การเลนคําพองเปนขอความท่ัวไปกับเทคนิคการแกไขตนฉบับ  
     กลวิธีแปลการเลนคําพองท่ีพบบอยท่ีสุด คือ กลวิธีแปล 
การเลนคําพองเปนขอความท่ัวไป (9 ครั้งใน 9 ฉาก) นักแปล
แฟนซับใชกลวิธีน้ีเ พ่ือถายทอดความหมายของคําพองใน 
บ ท ส น ท น า ต น ฉ บั บ แ บ บ เ ก็ บ ค ว า ม ท้ั ง ส อ ง นั ย  เ ช น  
แปลความหมายเสื้อก๊ักกับก๊ักไวอยางครบถวนในประโยค  
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“เรียกวาเสื้อก๊ักคะ..... ใสขางในดีกวาคะ จะไดก๊ักคุณพ่ีไวไงคะ” 
แปล It’s called a vest… It’s better to wear inside. So it 
can restrain you.   
     กลวิธีท่ีพบรองลงมา คือ เทคนิคการแกไขตนฉบับ (6 ครั้ง
ใน 9 ฉาก) ซึ่งปรากฏตามหลังกลวิธีแปลการเลนคําพอง 
เปนขอความท่ัวไปเสมอ โดยเปนสวนอธิบายเพ่ิมเติมในกรณีท่ี 
นักแปลแฟนซับถอดเสียงคําพองภาษาไทยเปนตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ เชน “แซบ” แปลวา Zaap (modern slang: 
delicious/tasty) นอกจาก น้ี ยั ง ใ ช เ พ่ื อ แทรกคํ าอ ธิบาย
สถานการณในวงเล็บตอทายประโยค เชน “แมหญิงบอกวาวันน้ี
โ ด น เ อ็ ด” แ ป ล ว า  Mae Ying said today she ‘don-et’ 
(NOTE: She’s mispronouncing ‘diet’, ‘don-et’ also 
means scolded/yelled at)  
     รูปแบบกลวิธีแปลการเลนคําพองมีตั้งแตหน่ึงสวนจนถึง 
สามสวน โดยประเภทการเลนคําพองในภาษาตนฉบับสงผลตอ 
รูปแบบกลวิธีแปลการเลนคําพองท่ีพบบอยท่ีสุด คือ รูปแบบท่ีมี
สามสวน (พบ 5 ครั้ง) ในท่ีน้ีประกอบดวยกลวิธีแปลการเลนคํา
พองเปนขอความท่ัวไป+การถอดเสียง+เทคนิคการแกไข
ตนฉบับ ซึ่งทุกครั้งเปนการแปลคําพองเสียงคลาย รองลงมา คือ 
รูปแบบท่ีมีหน่ึงสวน คือ กลวิธีแปลการเลนคําพองเปนขอความ
ท่ัวไป (พบ 3 ครั้ง) ซึ่งทุกครั้งเปนการแปลคําพองท้ังรูปและ
เสียง ลํ าดับสุดท าย รูปแบบท่ีมีสองส วน (พบ 1 ครั้ ง ) 
ประกอบดวยการถอดเสียง+เทคนิคการแกไขตนฉบับโดยเปน
การแปลคําพองท้ังรูปและเสียง   
4.2 ผลการทดสอบการรับรูของผูชมและความคิดเห็นตอ 
กลวิธีแปลของนักแปลแฟนซับ   
4.2.1 ผลการทดสอบการรับรูของผูชม   
4.2.1.1 ผลคะแนนการรับรูของผูชม 

(1) คําเรยีกขาน คะแนนเตม็ 8 คะแนน 
รหัส 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
คะแนน 7 8 6.5 7.5 7.5 5.5 8 6 5 6 

                              คาคะแนนเฉลี่ย 6.7 
(2) การเลนคําพอง คะแนนเตม็ 5 คะแนน 
รหัส 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

คะแนน 2.5 4.5 4 3.5 3.5 0.5 1.5 1.5 2.5 2.5 

คาคะแนนเฉลี่ย 2.65 

     จะเห็นวาผูชมทําคะแนนสวนคําเรียกขานไดดีกวา โดยได
คะแนนเต็มถึงสองคนและผูชมทุกคนสามารถทําคะแนนเกิน
ครึ่ง ขณะท่ีสวนการเลนคําพองผูชมไดคะแนนนอยกวาครึ่ง 
ถึงสามคน   
4.2.1.2 ความสัมพันธระหวางผลคะแนนกับปจจัยอ่ืน ไดแก 
ปจจัยขอมูลสวนตัวของผูชม (เพศ อายุ พฤติกรรมในการชม
ภาพยนตรและซีรีสตางชาติ และการรูจักแฟนซับ) และปจจัย
กลวิธีแปลของนักแปลแฟนซับ  

(1) ปจจัยขอมูลสวนตัวของผูชม  
- เพศ เพศชายทําคะแนนไดมากกวาเพศหญิงท้ังในสวนการรับรู
คําเรียกขานและสวนการรับรูการเลนคําพอง    
- อายุ กลุมผูชมอายุ 18-21 ป ทําคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุดท้ังใน
สวนการรับรูคําเรียกขานและสวนการรับรูการเลนคําพอง 
ตามมาดวยกลุม 33-38 ป และ 45 ป   
- พฤติกรรมในการชมภาพยนตรและซีรีสตางชาติ ผูชมท่ีเลือก
ความถ่ีบอยในการชมภาพยนตรตางชาติระดับ always 
สามารถทําคะแนนเฉลี่ยในการรับรูคําเรียกขานไดสูงสุด และ
ผูชมท่ีชมซีรีสตางชาติระดับ some of the time ไดคาเฉลี่ย
คะแนนการรับรูคําพองสูงสุดถึง 3.13 เต็ม 5 คะแนน   
- การรูจักแฟนซับ ผูชมท่ีรูจักแฟนซับทําคะแนนไดดีกวาผูชมท่ี
ไมรูจักแฟนซับท้ังสวนการรับรูคําเรียกขานและการเลนคําพอง  
     จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยขอมลูสวนตัว
ของผูชมท่ีสงผลกับคะแนน อาจสรุปไดวาปจจัยขอมูลสวนตัว 
ท่ีสงผลกับคะแนน คือ เพศ อายุและการรูจักแฟนซับ โดยผูชาย
มีแนวโนมรับรูคําเรียกขานและการเลนคําพองไดมากกวาผูหญิง
เล็กนอย กลุมผูชมอายุนอยมีแนวโนมทําคะแนนไดดีกวา  
และผูชมท่ีรูจักแฟนซับทําคะแนนไดดีกวาผูชมท่ีไมรูจักแฟนซับ 
     ปจจัยสวนตัวท่ีไมสงผลกับคะแนนคือ พฤติกรรมในการชม
ภาพยนตรและซีรีสตางชาติ โดยเฉพาะในสวนการรับรูการเลน
คําพองท่ีผูชมท่ีตอบวาชมซีรีสตางชาติระดับ some of the 
time ไดคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับ always นอกจากน้ีระดับ 
usually ทําคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับ some of the time 
และระดับ never ท้ังในทุกการทดสอบการรับรู  
(2) ปจจัยกลวิธีแปลของนักแปลแฟนซับ  
     การแปลละครบุพเพสันนิวาส นักแปลแฟนซับใชกลวิธีแปล 
6 กลวิ ธี  แบ ง เปน 4 กลวิ ธี ในการแปลคํ าเรียกขาน คือ   
การถอดเสียง การถายทอดความหมาย การตัดจํานวนตัวอักษร 
และการลบ และ 2 กลวิธีหลักในการแปลการเลนคําพอง คือ
กลวิธีแปลการเลนคําพองเปนขอความท่ัวไปและเทคนิคการ
แกไขตนฉบับ   
     ในการตั้งคําถามการรับรูคําเรียกขานและการเลนคําพอง 
ในแบบสอบถามสวนท่ี 2 ผูวิจัยเลือกฉากท่ีมีความทาทายใน 
การทําความเขาใจ กลาวคือ เลือกฉากการใชคําเรียกขานท่ีนัก
แปลแฟนซับแปลดวยการถอดเสียงภาษาตนฉบับโดยไมอธิบาย
ความหมายเพ่ิมเติม และเลือกฉากการเลนคําพองท้ังฉากท่ีมี
คําอธิบายความหมายอยางละเอียดและฉากท่ีแปลเปนขอความ
ท่ัวไปโดยไมไดเนนวามีการเลนคําพอง  
     จากการวิเคราะหความสัมพันธปจจัยกลวิธีแปลกับคะแนน
ของผูชม อาจสรุปวา ปจจัยกลวิธีแปลของนักแปลแฟนซับสงผล
ตอการรับรูของผูชม โดยคําถามสวนการรับรูคําเรียกขานท่ี 
แปลดวยกลวิธีถอดเสียง ผูชมสวนใหญสามารถตอบคําถาม 
ไดอยางถูกตองและแทบไมเวนวางหรือตอบวาจํารายละเอียด
ไมได ในขณะท่ีคําถามสวนการเลนคําพอง ผูชมมีแนวโนมตอบ
ไดหรือไมไดข้ึนอยูกับกลวิธีแปลการเลนคําพอง โดยทําคะแนน
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ไดดี ท่ีสุดเมื่อเปนฉากการเลนคําพองท้ังฉากท่ีมีคําอธิบาย
ความหมายของคําพองอยางละเอียดและประโยคแฟนซับ 
ไมยาวเกินไป แตหากเปนฉากท่ีมีคําอธิบายยาวและหายไป
อยางรวดเร็วหรือแปลเปนขอความท่ัวไป โดยไมไดอธิบาย 
การเลนคําพอง ผูชมบางสวนตอบไมไดเพราะอานไมทัน 
หรือไมไดสังเกต   
4.2.2 ความคิดเห็นตอกลวิธีแปลของนักแปลแฟนซับ  
4.2.2.1 ผลความคิดเห็นของผูชม  
   ผูวิจัยไดขอมูลความคิดเห็นของผูชม จาก 3 ทาง คือ ผานการ
สังเกตสีหนาของผูชมและการพูดคุยหลังชมแตละคลิปวิดีโอ 
ผานแบบสอบถามสวนท่ี 2 และผานบทสัมภาษณ  
(1) ผานการสังเกตสีหนาของผูชมและการพูดคุยหลังชมแตละ
คลิปวิดี โอ  พบวาขณะชม 15 ฉาก ผูชมการแสดงสีหนา 
เปนไปท้ังเชิงบวกและไมแสดงสีหนา โดยแมจะไมเขาใจแฟนซับ  
แตไมปรากฏการแสดงสีหนาเชิงลบออกมา  
(2) ผานแบบสอบถามสวนท่ี 2 ซึ่งมีการสอบถามความรูสึกตอ
กลวิธีแปลคําเรียกขานและการเลนคําพองของนักแปลแฟนซับ 
และการสอบถามความรูสึกตอภาพรวมของการแปล   
     ในการสอบถามความรูสึกตอกลวิธีแปลคําเรียกขาน 
ผูชมเกือบทุกคน (9 คน) ชอบกลวิธีแปลคําเรียกขานดวย 
การถอดเสียง โดยมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมคําอธิบายคําเรียกขาน
เพ่ือเปนการเรียนรูภาษาไทยไปในตัว ผูชมมากกวาครึ่ง (6 คน) 
พ่ึงพาปจจัยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี (1) การแสดง
และสีหนาทาทาง (2) ซาวดเอฟเฟกต และเพลง (3) มุมกลอง
และการตัดตอ (4) แสงและการจัดฉาก ผูชม 3 ใน 10 คน  
คิดวาเหตุท่ีนักแปลแฟนซับเลือกกลวิธีถอดเสียงเน่ืองจาก 
เปนสไตลการแปล ขอดีของการแปลคําเรียกขานดวยกลวิธีน้ี 
คื อสามารถอ านได อย า งรวดเร็ วและได เ รี ยนรู สิ่ ง ใหม   
อย า ง  คํ า เ รี ยกขานในภาษาไทย โดย เปนหนทางหน่ึง 
ในการทําความเขาใจวัฒนธรรมไทย ขอเสีย คือ ผูชมไมเขาใจ
ความหมายท่ีแทจริงของคําเรียกขานและคําแปลอาจไม
สม่ําเสมอ   
     ในการสอบถามความรูสึกตอกลวิธีแปลการเลนคําพอง  
ผูชม 9 คนพอใจกับการแปลและมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมตางกัน 
ดังน้ี ผูชมบางคนคิดวาเปนการแปลท่ีดีแลวไมตองแกไข  
บางคนชอบกลวิธีแปลการเลนคําพองท่ีนักแปลแฟนซับเลือกใช
แตตองการใหปรับปรุงกลวิธีแปล โดยอาจเพ่ิมคําอธิบาย  
ปรับใหแฟนซับชาลงหรือสั้นข้ึน หรือแปลดวยการเลนคําพอง 
ในภาษาอังกฤษ แตบางคนไมชอบเพราะแฟนซับไวเกินไป 
ทําใหอานไมทันและแนะนําเพ่ิมวาควรแปลใหแฟนซับสั้นกวาน้ี  
ผูชม 3 คน เห็นวาปจจัยท่ีมีสวนชวยทําใหฉากตาง ๆ ตลกข้ึน  
คือ การแสดงและสีหนาทาทาง ตามมาดวย ซาวดเอฟเฟกต 
และเพลง ผูชมคิดวาสาเหตุทําใหนักแปลแฟนซับใชกลวิธีแปล
การเลนคําพองเชนน้ี เพราะตองการใหผูชมเขาใจฉากอยาง
ชัดเจนและทําใหฉากน้ันตลกมากยิ่งข้ึน ผูชมสวนใหญ (8 คน) 
มองว า ข อดี ขอ งกล วิ ธี แปล น้ี  คื อ ทํ า ให เ ข า ใ จม า ก ข้ึ น  

สวนขอเสีย คือ ยาวเกินไปหรือไวเกินไป ผูชมคนหน่ึงใหคําตอบ
ท่ีนาสนใจวาแมสามารถอานแฟนซับทัน แตก็ยังไมเขาใจ
ความหมายของการเลนคําพองอยูดี  
     ในการสอบถามความรูสึกตอภาพรวมของการแปล ผูชม
ครึ่ งห น่ึงกลาวว ากลวิ ธีแปลเชน น้ีดึ งความสนใจไปจาก
องคประกอบภาพและเสียง และประโยคท่ียาวเกินไปทําใหอาน
ไมทัน แตผูชมอีกครึ่งหน่ึงตอบวาสามารถแบงความสนใจ
ระหวางแฟนซับกับองคประกอบภาพและเสียงได สิ่งท่ีผูชมชอบ
ในการแปลแฟนซับ คือ การใชศัพทท่ีเขาใจงาย และมีคําอธิบาย
เก่ียวกับรายละเอียดของคําและวัฒนธรรม แตสิ่งท่ีไมชอบคือ
ปรากฏเพียงครูเดียว  
(3) ผานบทสัมภาษณ พบวาผูชมใชองคประกอบตาง ๆ เพ่ือ 
ทําความเขาใจเรื่องราว ท้ังทักษะการแสดงผานสีหนาทาทาง
และนํ้าเสียงของนักแสดง ซาวดเอฟเฟกตและเพลง มุมกลอง
และการตัดตอ แตละคนใหความสําคัญกับแตละองคประกอบ
แตกตางกันไป โดยสวนใหญพ่ึงพาการแสดงผานสีหนาทาทาง
มากท่ีสุด  และกรณีผู ชมตองรับมือ กับกลวิ ธีแปลท่ีไมมี
ประสิทธิภาพ แตละคนใชวิธีหลากหลายกันไป อยาง สังเกต
องคประกอบภาพเสียงแลวอนุมานความหมายดวยตนเอง ดูซ้ํา 
หาคําตอบจากอินเทอรเน็ต และหากตองเลือกระหวางการแปล
ของนักแปลมืออาชีพกับนักแปลแฟนซับ ผูชมเลือกฝงละครึ่ง  
4.2.2.2 ผลวิเคราะหความคิดเห็นรวมกับการสื่อสารในรูปแบบ
ภาพเคลื่อนไหว  
     ในสวนน้ีจะวิเคราะหความคิดเห็นตอกลวิธีแปลของนักแปล
แฟนซับท่ีไดจากการสังเกตสีหนาของผูชมและการพูดคุยหลัง
ชมแตละคลิปวิดีโอ คําตอบในแบบทดสอบการรับรูสวนท่ี 2 
และบทสัมภาษณ โดยวิเคราะหรวมกับแนวความคิดการสื่อสาร
ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวของ Burn, 2013 [3]  
   ละครบุพเพสันนิวาสใชรูปแบบการกํากับท่ีเก่ียวของกับการ
ถายทําและการตัดตอ สื่อสารกับผูชมผานการใชมุมกลอง 
เ พ่ื อ บ อ ก เ ล า เ รื่ อ ง ร า ว แ ล ะ ก า ร ใ ช ก า ร ตั ด ต อ แ ส ด ง 
การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบการเลาเรื่องรวมถึงมุมมอง
ของตัวละคร อยางการตัดภาพสลับไปมาระหวางใบหนาของตัว
ละคร โดยเมื่อตัวละครผูพูดเรียกตัวละครผูฟงดวยคําเรียกขาน
ตาง ๆ  กลองจะตัดภาพไปยังตัวละครผูฟงทันที โดยอาจเปนไป
ไดวานักแปลแฟนซับอาจใชประโยชนจากองคประกอบน้ีและ
เลือกใชกลวิธีแปลคําเรียกขานดวยการถอดเสียง โดยไมอธิบาย
ความหมายหรือการใชคําเรียกขานเหลาน้ัน   
     รูปแบบสนับสนุนท่ีเ ก่ียวกับการแสดง มี ท้ังรูปแบบ 
ท่ี เ ก่ียวกับการแสดง รูปแบบท่ีเ ก่ียวกับเสียงและรูปแบบ 
ท่ีเก่ียวกับภาพ รูปแบบท่ีเก่ียวกับการแสดงมีท้ังศิลปะการแสดง
และการแสดงผานคําพูด ศิลปะการแสดงสามารถสื่อสารผาน 
สีหนา ทาทาง ซึ่งเปนสิ่งท่ีทําใหผูชมอนุมานความหมายของ 
คําเรียกขาน อยางผินและแยมท่ีแสดงสีหนาประหลาดใจ 
เมื่อแมการะเกดเรียกวาพ่ีเปนครั้งแรก หรือแสดงทาทางเขิน
อายเมื่อไดยินพอเดชบอกใหแมการะเกดเรียกตนวาคุณพ่ี  

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

191
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



ทําใหผูชมบางคนอนุมานไดวาคําเหลาน้ีนาจะมีความหมายเชิง
บวกและการแสดงผานคําพูดโดยใช นํ้า เสียงสื่ออารมณ  
เชน การใช นํ้า เสียงถายทอดอารมณของคุณหญิงจําปา  
ท่ีตอนแรกเรียกปริกวา “Nang Prik” (นางปริก) ดวยนํ้าเสียง
ท่ัวไป แตเมื่อโกรธก็ข้ึนเสียงและตวาดวา “Ee Prik” (อีปริก) 
     รูปแบบสนับสนุนท่ีเ ก่ียวกับเสียงผานซาวดเอฟเฟกต  
ซาวดเอฟเฟกตคือเสียงพิเศษท่ีใสมาเพ่ือดึงดูดความสนใจและ
เปนตัวเพ่ิมอารมณในฉาก โดยเฉพาะในฉากตลกเพ่ือเพ่ิมความ
ขบขัน เชน “ถาเปนกลอนประตู ก็อาจจะพอได เจาคะ”  
I might be able to verse some ‘door poetry.’ นั ก แปล
แฟนซับแปลการเลนคําพองในฉากน้ีเปนขอความท่ัวไป  
โดยไมไดอธิบายวาเปนการเลนคําพอง แมผูชมจะไมคอยเขาใจ
ฉากน้ัน แตบางคนสามารถรับรูความตลกไดโดยผานการฟง
ซาวดเอฟเฟกตท่ีเปนเสียงพิเศษผสมกับเสียงเครื่องดนตรีไทย
หลายชนิด ซึ่งบรรเลงรวมกันดวยจังหวะสนุกสนาน   
     อาจสรุปไดวา ผูชมสวนใหญ พ่ึงพารูปแบบสนับสนุน 
ท่ีเก่ียวกับการแสดง ผานศิลปะการแสดงเปนอันดับหน่ึง และ
คิดวารูปแบบสนับสนุนท่ีเก่ียวกับเสียงผานซาวดเอฟเฟกต 
ชวยสงเสริมอารมณความสนุกสนานของฉากใหมากยิ่งข้ึน  
     นอกจากน้ีกลวิธีแปลก็สงผลตอคะแนนการรับรูของผูชม 
โดยผูชมสวนใหญจดจําคําเรียกขานท่ีแปลดวยกลวิธีถอดเสียง
และสามารถตอบคําถามไดอยางถูกตอง สําหรับฉากการเลนคํา
พอง ผูชมมีแนวโนมตอบคําถามไดดีโดยเฉพาะขอท่ีถามถึง 
ฉากการเลนคําพองท่ีมีคําอธิบายความหมายอยางละเอียด 
โดยจะตองปรากฏนานเพียงพอใหผูชมสามารถอานทันท้ังหมด   
     ผูชมจะตอบไมครบถวน ตอบผิดและตอบไมได ในกรณีท่ี
ฉากการเลนคําพองท่ีมีคําอธิบายความหมายยาวเกินไปและ
หายไปอยางรวดเร็ว    
     อาจสรุปไดวาเมื่อวิเคราะหความคิดเห็นของผูชมรวมกับ
การสื่อสารในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ผูชมพ่ึงพารูปแบบ 
ท่ีเก่ียวกับการแสดงผานศิลปะการแสดงสีหนาทาทางและ
นํ้าเสียงของตัวละครมากท่ีสุดและทําใหอนุมานความหมายของ
คําเรียกขานบางคําได และระหวางการชมฉากการเลนคําพอง 
แมจะไมเขาใจความหมายหรืออานไมทันแตไมปรากฏการแสดง
สีหนาเชิงลบออกมา และยังสามารถรับรูความตลกผานการ
แสดงและซาวดเอฟเฟกตอีกดวย  
     งานวิจัยช้ินน้ีเปนการศึกษากลวิธีแปลท่ีนักแปลแฟนซับใช
เมื่อพบคําเฉพาะทางวัฒนธรรมไทยท่ีอาจทําความเขาใจยาก
สําหรับผูชมตางชาติ โดยเฉพาะประเด็นคําเรียกขานและ 
การเลนคําพอง ท้ังยังมีสวนท่ีทดสอบประสิทธิภาพของกลวิธี
ดังกลาววาสามารถสื่อความไดมากนอยเพียงใดในสายตาผูชม
ชาวตางชาติ ท่ีไมเคยชมละครเรื่องบุพเพสันนิวาสมากอน  
พรอมสอบถามความคิดเห็นท่ีผูชมมีตอกลวิธีแปลดังกลาว  
จึงไดผลการศึกษาคนละมุมมองจากงานวิจัยท่ีศึกษาแฟนซับใน
ประเทศไทยช้ินอ่ืน อยางงานวิจัยของ Thandao Wongseree, 
2017 [9] ท่ีสนใจศึกษาวิธีการทํางานของนักแปลแฟนซับ 

ชาวไทยท่ีแปลรายการโทรทัศน “รันน่ิงแมน” จากภาษาเกาหลี
เปนบทบรรยายใตภาษาไทยดวยการสัมภาษณทางแช็ตกับ
ทีมงานนักแปลแฟนซับ และสอบถามความรูสึกและทัศนคติตอ
แฟนซับของผูชมท่ีเคยติดตามและไมเคยติดตามแฟนซับดวย
แบบสอบถามออนไลน และงานของ Aungkana Sukwises, 
2019 [4] ท่ีสนใจศึกษาเฉพาะกลวิธีแปลท่ี SJDK Fansub  
ใชแปลละครบุพเพสันนิวาสตอนแรกและตอนสุดทายเปน 
บทบรรยายใตภาพภาษาอังกฤษ 

5. สรุปผลและอภิปรายผล  
5.1 สรุปผลการศึกษากลวิธีแปลคําเรียกขานและการเลน 
คําพอง   
(1) กลวิธีแปลคําเรียกขาน ผูวิจัยพบคําแปลคําเรียกขาน 38 คํา
ท่ีไมซ้ํ า กัน และเมื่อจัดประเภทตามกลวิธีแปลคําเฉพาะ 
ทางวัฒนธรรมท่ีพบในภาพยนตรของ Gottlieb ปรากฏวา  
กลวิธีแปลคําเรียกขานท่ีพบบอยท่ีสุด คือ การถอดเสียง (32 คํา
ท่ีไมซ้ํากัน) กลวิธีแปลน้ีในแนวคิดของ Gottlieb ใชสําหรับแปล
ในกรณีภาษาตนฉบับมีคําท่ีตางออกไปจากคําปกติ เชน การใช
ภาษาท่ีสามหรือคําพูดท่ีไมมีความหมาย แตในการแปลของนัก
แปลแฟนซับกลุมน้ี ใชเพ่ือแปลคําท่ีไมปรากฏความหมายอยาง
เดียวกันหรือสามารถแทนท่ีกันไดอยางสนิทพอดีในภาษา
ปลายทาง โดยกวาครึ่งหน่ึงเปนการแปลคํานําหนา+ช่ือ (18 คํา) 
เชน Mae Karakade ฯลฯ ท้ังน้ี นักแปลแฟนซับไดกําหนด
เครื่องหมายวรรคตอนเพ่ือแสดงการแบงคําตามการออกเสียง 
ไดแก hyphen (-) และเครื่องหมาย apostrophe (’)    
     รองมา คือการถายทอดความหมาย (7 คํา )  ซึ่ ง เปน 
กลวิธีแปลภาษาตนฉบับอยางถูกตองตามความหมายของคํา 
โดย 6 ใน 7 คํา เปนการแปลคําเรียกญาติในภาษาไทย อยาง 
Mom (คุณแม) Father (คุณพอ) My lady (แมนาย) แตหาก
พิจารณาความหมายในภาษาปลายทาง บางคํ าอาจมี
ความหมายไมครบถวน อยางการเรียกอีกตัวละครท่ีไมไดเก่ียว
ด อ ง เ ป น ญ า ติ กั น ว า  Uncle (คุ ณ ลุ ง )  Auntie (คุ ณ ป า )  
และปาปริก (Aunt Prik) โดยในภาษาตนฉบับ ผูพูดสามารถใช
คําเรียกญาติเรียกผูฟงท่ีไมใชญาติ แตเปรียบวาเหมือนกับญาติ 
หรือมีชวงอายุท่ีเขากับคําเรียกญาติเหลาน้ัน ซึ่งเมื่อแปลเปน
ภาษาอังกฤษ อาจจะทําใหความหมายวาผูพูดกับผูฟงไมได
ผูกพันดวยสายเลือดขาดหายไป  
     กลวิธีท่ีพบความถ่ีเปนลําดับท่ีสาม คือ การละ (3 คํา) ใน
บางฉากนักแปลแฟนซับละไมแปลช่ือตัวละครคูสนทนาออกไป  
     และลําดับสุดทาย คือ การตัดจํานวนตัวอักษร (1 คํา) 
โดยเฉพาะคําวา ไอจอย (Joi) ท่ีตัดคํานําหนาและแปลถอดเสียง
เพียงช่ือตัวละคร ซึ่งเปนท่ีนาสังเกตวานักแปลแฟนซับเลือกท่ีจะ 
ไมแปลคํานําหนาท่ีระบุเพศหรือสถานภาพของจอย คือ ไอ 
ในขณะท่ีหากเปนคํานําหนาของบาวผูหญิงกลับแปลทุกคํา เชน 
แมปริก (Mae Prik) นางจวง (Nang Juang) อีผิน (Ee Pin) 
ฯลฯ  
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     เมื่อมองโดยรวม จะเห็นวานักแปลแฟนซับมักใชกลวิธีแปล
ดวยการถอดเสียงคําเรียกขานไทยเปนอักษรภาษาอังกฤษ  
แมคําแปลน้ันจะไมสื่อความในภาษาอังกฤษเลยก็ตาม  
(2) กลวิธีแปลการเลนคําพอง  ผู วิจัยพบคูคําพองท้ังหมด 9 คู
และเมื่อจัดประเภทตามกลวิธีแปลเลนคําพองของ Delabastita 
ปรากฏวานักแปลแฟนซับใช 2 กลวิธี คือ กลวิธีแปลการเลน 
คําพองเปนขอความท่ัวไปและเทคนิคการแกไขตนฉบับ โดย
ประเภทของคําพองในภาษาตนฉบับสงผลกับกลวิธีแปล  
     กลวิธีแปลการเลนคําพองเปนขอความท่ัวไป (9 ครั้ง)  
คือกลวิธีแปลท่ีสามารถถายทอดความหมายของคําพอง 
ในบทสนทนาตนฉบับแบบเก็บความไดท้ังสองนัย จะปรากฏ
ตามลํ า พัง ในฉากคํ าพ อง ท้ั งรูปและเสีย ง  ในกรณีแปล 
คําพองเสียงคลาย จะปรากฏรวมกับเทคนิคการแกไขตนฉบับ  
     กลวิ ธี ท่ีพบรองลงมา คือ  เทคนิคการแก ไขตนฉบับ  
(6 ครั้ง)  เปนกลวิธีท่ีใชเพ่ือเสริมคําอธิบายการเลนคําพอง 
อย างละเ อียด โดยเฉพาะฉากคํ าพองเสียงคล าย เชน  
การออกเสียงและความหมายท่ีแทจริง รวมไปถึงสาเหตุท่ี 
ตัวละครเกิดความสับสนหรือไดยินผิดเพ้ียน มักปรากฏในวงเล็บ
ตามหลังกลวิธีแปลการเลนคําพองเปนขอความท่ัวไป           
      กลวิธีแปลคําเรียกขานและการเลนคําพองท่ีนักแปล 
แฟนซับกลุมน้ีเลือกใชมีความโดดเดนสะดุดตาเน่ืองจากใชกลวิธี
การถอดเสียงเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ และการเพ่ิมประโยค
อธิบายบริบท ซึ่งกลวิธีแปลเชนน้ีอาจมองวาเปนการแสดงตวัตน
นักแปลแฟนซับ ท่ีต องการคงกลิ่ นอายของ วัฒนธรรม
ภาษาตนฉบับไวใหไดมากเทา ท่ีทําไดหรืออาจเปนกลวิธี 
ท่ีประหยัด เวลา ท่ีสุด เพราะไมตองหาคํ า เ ทียบเคียงใน
ภาษาอังกฤษ  
     เน่ืองดวยนักแปลแฟนซับตองทํางานแขงกับเวลาทําใหอาจ
ตองแลกความรวดเร็วกับคุณภาพการแปล อยางการแปล 
คําเรียกขานตนฉบับดวยการถายเสียง เพ่ือลดเวลาการหาคํา
เทียบเคียงของคําเรียกขานในภาษาปลายทางท่ีแสดงท่ีชนช้ัน 
เพศ หรืออารมณอยางเดียวกับคําเรียกขานตนฉบับ หรือ
แมกระท่ังแปลการเลนคําพองเปนขอความท่ัวไปท่ีอธิบาย 
ท้ังความหมายของคําพองและบริบทสถานการณ เพ่ือท่ีไมตอง
หาการเลนคําพองในภาษาปลายทาง   
5.2 สรุปผลการทดสอบการรับรูและผลความคิดเห็นตอกลวิธี
แปลของนักแปลแฟนซับ  
5.2.1 ผลการทดสอบการรับรูของผูชม  
(1) ผลคะแนนการรับรูของผูชม ผูชมทําคะแนนการรับรูสวนคํา
เรียกขานไดดีกวาสวนการเลนคําพอง โดยไดคาคะแนนเฉลี่ย 
6.7 จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน มีผูชมไดคะแนนเต็มถึง 2 คน
และทุกคนสามารถทําคะแนนเกินครึ่ง ในขณะท่ีคะแนนใน 
การเลนคําพอง ไดคาคะแนนเฉลี่ย 2.65 จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน โดยมีผูชมไดคะแนนนอยกวาครึ่งถึงสามคน  
 
 

(2) ความสัมพันธระหวางผลคะแนนกับปจจัยอ่ืน จากการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนการรับรูกับปจจัยขอมูล
สวนตัวของผูชมและและกลวิธีแปล ปรากฏวาปจจัยเพศ อายุ 
การรูจักแฟนซับและกลวิธีแปลสงผลตอคะแนนของผูชม  
โดยเพศชาย  กลุมผูชมอายุนอยและผูชม ท่ีรู จักแฟนซับ 
มีแนวโนมทําคะแนนไดดีกวากลุม อ่ืน สําหรับกลวิธีแปล  
ผูชมสวนใหญจดจําคําเรียกขานท่ีแปลดวยกลวิธีถอดเสียงและ
สามารถตอบคําถามไดอยางถูกตอง สําหรับฉากการเลนคําพอง  
ผู ชมมีแนวโนมตอบคํ าถามไดดี โดยเฉพาะขอ ท่ีถามถึง 
ฉากการเลนคําพองท่ีมีคําอธิบายความหมายอยางละเอียดโดย
จะตองปรากฏนานเพียงพอใหผูชมสามารถอานทันท้ังหมด   
5.2.2 ผลความคิดเห็นตอกลวิธีแปลของนักแปลแฟนซับ  
     จากผลความคิดเห็นของผูชมเมื่ออิงกับแนวคิดของ Burn, 
2013 [3] อาจสรุปไดวา ผูชมสวนใหญพ่ึงพารูปแบบสนับสนุน 
ท่ีเก่ียวกับการแสดง ผานศิลปะการแสดงมากท่ีสุด และคิดวา
รูปแบบสนับสนุนท่ีเ ก่ียวกับเสียงผานซาวดเอฟเฟกตชวย
สงเสริมความสนุกสนานมากยิ่งข้ึนและรูปแบบการกํากับ 
ท่ีเ ก่ียวของกับการถายทําและการตัดตอชวยทําใหเขาใจ 
คําเรียกขาน  
     คําตอบท่ีผูชมสวนใหญกลาววาในการรับรูและทําความ
เขาใจประเด็นคําเรียกขานและการเลนคําพองได พ่ึงพา 
รูปแบบสนับสนุน ท่ี เ ก่ี ยว กับการแสดง ก็ เปนไปตาม ท่ี   
D íaz -Cintas, 2008 [8] ตั้ งขอสั ง เกตว า ในความเปนจริ ง  
ภาพประกอบอวัจนภาษามีนํ้าหนักมากกวาขอความ เมื่อผูชม 
ไมเขาใจคําแปลก็จะใชการสังเกตรายละเอียดจากจอภาพ
ทดแทน โดยในมุมของนักแปลแฟนซับอาจคาดหวังวาผูชมจะใช
ประโยชนจากรูปแบบองคประกอบในภาพเคลื่อนไหวอ่ืน ๆ  
เพ่ือทําความเขาใจ แตดวยขอจํากัดในเรื่องเวลา ทําใหผูชม 
ไมมีเวลามากพอท่ีจะพิจารณาสัญญะตาง ๆ จากภาพ ทาทาง 
เสียงอยางละเอียดและเทาเทียม  
     สุดทายน้ี จากผลคะแนนการรับรูของผูชมจะเห็นวาผูชม 
ทําคะแนนสวนคําเรียกขานไดดีกวาการเลนคําพอง อาจดวย 
คําเรียกขานเปนสิ่ ง ท่ีสามารถทําความเขาใจไดงายกวา 
ดวยการอาศัยการจดจําหน าตาของนักแสดงควบคู กับ 
คําเรียกขานน้ันและการสังเกตสีหนาทาทางขณะแสดง  
ในขณะท่ีการเลนคําพองสัมพันธอยางเหนียวแนนกับวัฒนธรรม 
การใชภาษาจึ ง ทํา ใหผู ชมต างชาติ ท่ี ไม รู ภาษาตนฉ บับ  
เกิดปญหาในการทําความเขาใจความหมายและความตลก 
ของการเลนคําพอง   
     ผลของการศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาแมนักแปลแฟนซับ 
จะพยายามลดชองวางความแตกตางทางภาษาวัฒนธรรมดวย 
การอธิบายเพ่ิมเติม แตดวยขอจํากัดในเรื่องพ้ืนท่ีและเวลาของ
การแปลบทบรรยายใตภาพ ทําใหผูชมกลุมตัวอยางไมมีเวลา
มากพอท่ีจะอานหรือทําความเขาใจแฟนซับ  
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6. ขอเสนอแนะ   
     ผู วิจัยมีขอเสนอแนะเก่ียวกับกลวิธีแปลคําเรียกขาน 
และการเลนคําพอง ดังน้ี ในการแปลคําเรียกขานดวยกลวิธี 
การถอดเสียงอาจตัดคําเรียกขานไปและแปลเพียงช่ือตัวละคร 
เพราะผูชมอาจสับสนและไมเขาใจความหมายท่ีแทจริงหรือ
บริบทการใชคําเรียกขานภาษาไทยจากการสังเกตเพียงบริบท
แวดลอมในฉาก อีก ท้ั ง ไม ว าตั วละครจะ ถูก เรี ยกด วย 
คําเรียกขานหลากหลายเพียงใด ในบริบทน้ันคําเรียกขานก็มีไว
เรียกตัวละครน้ันเทาน้ัน และในการแปลการเลนคําพองควร
เลือกกลวิธีถายทอดความหมายท่ีกระชับกินความ เน่ืองจาก
ผูชมหลายคนไมสามารถทําความเขาใจรายละเอียดเหลาน้ัน 
ไดทันกอนแฟนซับจะหายไป    
     นอกจากน้ี ผูวิจัยพบประเด็นท่ีนาศึกษาตอยอด ดังน้ี  
(1) การเปรียบเทียบกลวิธีแปลบทบรรยายใตภาพของนักแปล
มืออาชีพกับนักแปลแฟนซับในการแปลคําเฉพาะทางวัฒนธรรม
จากภาพยนตรหรือซีรีสเรื่องเดียวกัน เพ่ือศึกษาวาในการแปล
คําเฉพาะทางวัฒนธรรม นักแปลท้ังสองมีวิธีแกไขปญหาชองวาง
ความแตกต างทาง วัฒนธรรมอย า ง ไร  และแตละกลุ ม 
มีเอกลักษณในการแปลอยางไรบาง  
(2) การเปรียบเทียบการวิเคราะหภาพยนตรดวยทฤษฎี 
การสื่อสารในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวกับมุมมองของผูชม 
ขณะชมสื่ อ วิดี โอพรอมบทบรรยายใตภาพท่ีมีประเด็น 
ความทาทายในการแปล เพ่ือศึกษาสิ่งท่ีผูชมสามารถทําความ
เขาใจและจดจํารายละเอียดในฉากในระยะเวลาอันจํากัด 
รวมถึงสิ่ ง ท่ีผู ชมมองขามหรือหลงลืม เ พ่ือเปนแนวทาง 
ในการแปลบทบรรยายใตภาพท่ีรบกวนองคประกอบภาพ 
และเสียงใหนอยท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได 
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Abstract 
 

 The training workshop on the distribution of Thai classical dancing in Central Java aims at lecture and training on the 
basic knowledge of Thai classical dancing by Thai experts. Participants are artists in Yogyakarta, Central Java, Indonesia 
who live and study there. The workshop is held at Pascasarjana ISI Yogyakarta, a graduate institution of arts in Central 
Java. 
 The training workshop consists of activities for 2 days and totally 6 hours: “the basis – recognizing – terminology – 
practicing of the principle of the movements of Thai classical dancing” for 3 hours on the first day and “the batik loincloth 
– sampur breast cloth – attiring” and “the practicable Thai classical dancing – adapting – performing” for 3 hours on the 
second day. 
 According to the assessments of the participants, the pre-activity assessment shows that participants are on the level 
1 (none/low) of basic knowledge of Thai classical dancing and the level 3 (medium) of interest. Then, the participants 
reach the level 5 (highest/best) of practical section on the movements of Thai classical dancing during the training 
workshop, and reach the level 5 (highest/best) of recognizing the movement, knowing Thai classical dancing, interesting 
in the next training workshop and interesting in Thai classical dancing after the training workshop completed. Furthermore, 
the assessment by the artists in Yogyakarta, Central Java, Indonesia indicates that satisfaction of the overview of the 
workshop, the Thai experts and the learning outcomes achieves the level 5 (highest/best) or 100 percent satisfaction of 
the training workshop. 

 
Keywords: Thai classical dancing, principle of the basic movement, satisfaction assessment, artists in Yogyakarta  
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1. บทนำ (Introduction) 
ศิลปะการแสดงที่ใช้หลักการเคลื ่อนไหวร่างกายของมนุษย์

นับเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เกิดขึ ้นจากการเลียนแบบ
ธรรมชาติและการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในแต่ละสังคมของวัฒนธรรม  
ดังจะเห็นได้จากลักษณะของการแสดงออกเป็นที ่แตกต่างกันไป 
ตามสภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมของเผ่าพันธ์ุ 
ที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าแฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาของคนในสังคมนั้นๆ 
เป็นศาสตร์และศิลป์ที ่รวมเอาศิลปะหลายแขนง ทั ้งที ่เป็นศาสตร์  
ด้านปราชญ์และศิลปะของชาวบ้าน และศิลปะที ่ส ืบทอดกันมา  
ในราชสำนัก จึงมีลักษณะความเป็นเอกลักษณ์ที ่โดดเด่นแตกต่าง  
กันออกไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมโดยการแพร่กระจายของอารยธรรมที่ได้รับอิทธิพลจาก
นานาประเทศ จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีแบบแผนความวิจิตร
งดงาม แสดงความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เพื่อสร้างมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมต่อไป [1] นาฏศิลป์ไทย จึงจัดเป็นส่วนหนึ่งของมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมไทย ในรูปแบบของศิลปะการแสดงที ่ใช้การ
เคลื่อนไหวร่างกายของมนุษย์เป็นหลักในการถ่ายทอดความหมายของ
ท่าทาง สามารถสร้างลักษณะเฉพาะให้กับศ ิลปวัฒนธรรมไทย  
จนกลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่น การใช้ภาษาเฉพาะในการ
เรียกชื ่อท่าทางนาฏศิลปไทย การเลียนแบบท่าทางจากธรรมชาติ 
นำไปสู่ท่าทางประดิษฐ์ที่สร้างความวิจิตรข้ึนน้ัน ล้วนผ่านหลักการและ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์ไทยเป็นสำคัญ  

หลักการและโครงสร้างพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยในส่วนของการ
เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสื ่อความนั้น ได้แก่ หลักการทางนาฏยศัพท์ 
(การเรียกส่วนต่างๆของร่างกายในคำศัพท์เฉพาะของทางนาฏศิลป์
ไทย) ได้แก่ ศีรษะ แขน ขา ลำตัว ฯลฯ เช่น เอียง, วง, จีบ, ประเท้า, 
กระดกเสี ้ยว ฯลฯ เป็นต้น และภาษาท่า (ภาษาที่ใช้เรียกท่าทาง  
เพื่อสื่อสารทางความหมายของการใช้ร่างกาย ทั้งภาษาท่าที่เกิดจาก
การเลียนแบบธรรมชาติและภาษาท่าที่เกิดจากการประดิษฐ์ข้ึน) ได้แก่ 
ภาษาท่าท่ีเกิดจากการเลียนแบบธรรมชาติ เช่น เดิน, ย้ิม, รัก, ปฏิเสธ 
ฯลฯ นอกจากนี้ภาษาท่าที ่เกิดจากการประดิษฐ์ขึ ้น เช่น สอดสร้อย
มาลา, เฉิดฉิน, ผาลาเพียงไหล่ ฯลฯ เป็นต้น หากผู ้เรียนเกิดความ
เข้าใจในหลักการพื้นฐานจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง การถ่ายทอด 
ที่ถูกทางและการสร้างสรรค์ใหม่ที่ถูกวิธี   

 ในกระบวนการสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของการ
เคลื่อนไหวร่างกายทางนาฏศิลป์ไทยที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง 
การถ่ายทอดที ่ถูกทางและการสร้างสรรค์ ใหม่ที ่ถ ูกวิธีนั ้น ทำให้
นาฏศิลป์ไทยไม่ได้ดำรงอยู่แค่พื้นที่ในประเทศไทย แต่นาฏศิลป์ไทย  
ถูกนำไปเผยแพร่ไกลสู่นานาประเทศอีกมากมายนับตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้นาฏศิลป์ไทยมีพื้นที่ยืนในวัฒนธรรมโลก  
ที่สามารถสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติได้ การเคลื่อนไหว
ทางร่างกายที่มีความอ่อนช้อยงดงามและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สำคัญ 
เช่น เครื่องแต่งกาย การขับร้อง ดนตรีประกอบการแสดงต่าง ๆ ล้วน
แล้วแต่ทำให้นาฏศิลป์ไทยเป็นที ่รู้จักมากขึ ้นทั ้งทางฝั ่งของประเทศ
ตะวันตกและทางฝั ่งของประเทศในอุษาคเนย์ (เอเช ียตะวันออก 
เฉียงใต้) เช่น เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย ฯลฯ เป็นต้น      

ประเทศอินโดนีเซียหรือสาธารณรัฐอินโดนีเซ ีย เป็นหนึ่งใน
ประเทศอุษาคเนย์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ที่มีความเข้มแข็งทาง
ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ โดยการเชิดชูค ุณค่าทางวัฒนธรรม  
บนความหลากหลายของท้องถิ่นได้อย่างเด่นชัด เพื่อสร้างอัตลักษณ์
และการดำรงอยู ่ร ่ วมก ันได ้อย ่างส ันติส ุขผ ่านภ ูม ิป ัญญาทาง
ศิลปวัฒนธรรมชาติ ทั้งนี้ พบว่าประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย 
มีความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมที่ใกล้ชิด มีการจัดทำความตกลงทาง
ว ัฒนธรรมและมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสร ิมความร่วมมือทาง
วัฒนธรรมระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมและสม่ำเสมอทั้งในระดับ 
ทวิภาคีและพหุภาคี โดยประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ได้มีการ
แลกเปลี่ยนศิลปิน การจัดนิทรรศการ การจัดการแสดงในโครงการและ
ม ห ก ร ร ม ท า ง ว ั ฒ น ธ ร ร ม น า น า ช าต ิ  ซ ึ ่ ง ท ั ้ ง ส อ งป ร ะ เทศ 
จ ัดข ึ ้นอย ่างต ่อเน ื ่อง  โดยในปี พ.ศ.2560 กระทรวงว ัฒนธรรม 
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา กระทรวงการต่างประเทศ 
และภาคเอกชนต่างๆ ของไทยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและ
วัฒนธรรมของสาธารณร ัฐอ ินโดนีเซ ียจั ดก ิจกรรมแลกเปลี ่ยน 
ด้านวัฒนธรรมระหว่างวันที ่ 20-23 กรกฎาคม 2560 ณ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย โดยมีการจัดแสดงรามายณะร่วมไทย-อินโดนีเซีย ณ เวที
การแสดงกลางแจ้ง ปรัมบานัน เมืองยอกยาการ์ตา เกาะชวากลาง 
ประเทศอินโดนีเซีย อีกด้วย [2]  
 เม ืองยอกยาการ ์ตา เกาะชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย  
เป็นเมืองแห่งศิลปะและการศึกษา โดยมีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง 
ในหลากหลายแขนงและมีความเก่าแก่ จ ึงทำให้มีนักศึกษาจาก 
ต่างถ่ินสนใจเข้ามาศึกษาต่อในระดับต่างๆ ที่เมืองยอกยาการ์ตาแห่งน้ี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะที่มีชื่อเสียงและ
เก ่าแก ่ ในอ ินโดน ีเซ ีย กล ่าวค ือ ISI Yogyakarta, Indonesia [3]  
ด้วยเหตุน้ี จึงมีศิลปินจากหลากหลายพ้ืนที่ในเกาะอินโดนีเซียเดินทาง
มาศึกษาต่อหรือแม้กระทั่งมาแสดงผลงานหรือมาตั้งถิ่นฐานทั้งแบบ
ปักหลักและแบบชั ่วคราว ที ่เม ืองยอกยาการ์ตา เกาะชวากลาง 
ประเทศอินโดนีเซีย อยู่ไม่น้อย  
 ดังนั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ไทยดังไกลสู่ 
แดนชวากลาง จึงเป็นการอบรมที่ให้ความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย
แก่ศิลปินที ่อาศัยของในพื้นที ่เมืองยอกยาการ์ตา เกาะชวากลาง 
ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อศึกษาการเรียนรู้เชิงทักษะทางนาฏศิลป์ไทย
กับศิลปินชาวต่างชาติ และเพื่อประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้
ดังกล่าว นำไปสู ่การสร้างทัศนคติที ่ดีทางนาฏศิลป์ไทยในต่างแดน  
ทั ้งยังเป็นการต่อยอดเครือข่ายต่อไปในรูปแบบของการเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยในพื้นที่เมืองยอกยาการ์ตา เกาะชวากลาง ประเทศ
อินโดนีเซีย เพื่อให้นาฏศิลป์ไทยที่เป็นศิลปะการแสดงประจำชาติไทย
ได้แพร่หลายไปอีกหลายพ้ืนที่ในอุษาคเนย์  
 
2.  เคร่ืองมือ (Materials)  
 หลักการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ไทย จากสารานุกรมนาฏศิลป์
ไทย [4] ได ้จำแนกการแสดงออกทางก ิร ิยาอาการเคล ื ่อนไหว 
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายต้ังแต่ศีรษะ ไหล่ แขน มือ ลำตัว ขา จนถึงเท้า 
แบ่งออกเป็น 2 หมวด ได้แก่ นาฏยศัพท์และภาษาท่า กล่าวคือ
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หลักการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ไทยข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ี 
2.1 หมวด “นาฏยศัพท์” กล่าวถึง ศัพท์ที่ใช้ในการเรียกชื่อท่าทาง
การเคลื ่อนไหวที ่ม ีการกำหนดชื่อเฉพาะไว้ใช ้ในการเรียกท่าทาง
เหล่าน้ันทางนาฏศิลป์ไทย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

2.1.1  หมวดนาฏยศัพท์ ประเภท “นามศัพท์” 
2.1.2 หมวดนาฏยศัพท์ ประเภท “กิริยาศัพท์” 
2.1.3 หมวดนาฏยศัพท์ ประเภท “เบ็ดเตล็ด” 

2.1.1) หมวดนาฏยศัพท์ ประเภท “นามศัพท์” หมายถึง ศัพท์ที ่ใช้
เรียกส่วนต่างๆของร่างกายทางนาฏศิลป์ไทย เช่น   
  - ส่วนศีรษะ เช่น เอียง, ลักคอ, กล่อมหน้า ฯลฯ 
  - ส่วนแขน เช่น วง, จีบ, ล่อแก้ว ฯลฯ 
  - ส่วนขา เช่น ประเท้า, ยกเท้า, ก้าวหน้า ฯลฯ  
 

2.1.2) หมวดนาฏยศัพท์ ประเภท “กิริยาศัพท์” หมายถึง ศัพท์ที่ใช้
เสร ิมท่าทางและศัพท์ที ่ใช ้แก้ไขปรับปรุงท่าทางจากนาฏยศัพท์ 
ประเภท “นามศัพท์” ให้ถูกต้องและงดงามขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ศัพท์เสริมและศัพท์เสื่อม  
  - “ศัพท์เสริม” หมายถึง ศัพท์ที่ใช้เสริมท่าทางให้งดงามข้ึน 
(หากผู้ปฏิบัติถูกเรียกด้วยศัพท์ดังกล่าว จะนำไปสู่ท่าทางที่งดงามข้ึน) 
เช่น ทรงตัว, ตึงไหล่,กดเกลียวข้าง, หักข้อ, กันเข่า, เปิดส้น ฯลฯ  
  - “ศัพท์เสื่อม” หมายถึง ศัพท์ที่ใช้ปรับแก้ท่าทางให้ถูกตอ้ง
มากขึ ้น (หากผู ้ปฏิบัติถูกเรียกด้วยศัพท์ดังกล่าว กำลังทำท่าทางที่ 
ไม่ถูกต้องอยู่ ต้องเร่งแก่ไขปรับปรุงท่าทาง) เช่น วงหัก, รำเลื้อย ฯลฯ  
 

2.1.3) หมวดนาฏยศัพท์ ประเภท “เบ็ดเตล็ด” หมายถึง ศัพท์อื่นๆ  
ที ่ เป ็นคำศัพท์เฉพาะทางในทางนาฏศิลป์ไทยเพิ ่มเต ิม ท ั ้งการ
เคลื ่อนไหวร่างกาย การเรียกชื ่อท่าที ่ถูกผสมแล้ว หรือการเรียกชื่อ
เครื่องแต่งกาย และอื่นๆ เช่น  
  - การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอื่นๆ เช่น เหลี่ยม, เดินมือ  
  - การเรียกชื่อท่าที่ถูกผสมแล้ว เช่น จีบยาว, จีบสั้น 
  - การเรียกชื่อเครื่องแต่งกาย เช่น ยืนเครื่อง, เครื่องพระ 
  - อื่นๆ เช่น แม่ท่า, ท่าเชื่อม ฯลฯ  
 

2.2 หมวด “ภาษาท่า” กล่าวถึง ภาษาที่ใช้เรียกท่าทาง เพื่อสื่อสาร
ทางความหมายของการใช้ร ่างกายโดยไม่ต้องสื ่อสารผ่านคำพูด 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ภาษาท่าทางตามธรรมชาติและภาษาท่าทางที่
ประดิษฐ์ข้ึน  
2.2.1) หมวดภาษาท ่าตามธรรมชาต ิ  หมายถ ึง  การใช ้ท ่ าทาง 
การเคลื ่อนไหวร่างกายจากหมวดนาฏยศัพท์ แล้วนำมาเลียนแบบ
ธรรมชาติ พบได้ในการตีบท เช่น ตัวเรา, เรียก, ไป, ย้ิม, เดิน ฯลฯ 
2.2.2) หมวดภาษาท ่าที่ประด ิษฐ์ข ึ ้น  หมายถ ึง  การใช ้ท ่ าทาง 
การเคลื่อนไหวร่างกายจากหมวดนาฏยศัพท์ แล้วนำมาประดิษฐ์ข้ึน
ใหม่เพ่ือใช้สื่อความหมาย เช่น สอดสร้อยมาลา, ผาลาเพียงไหล่ ฯลฯ  
 
 
 
 

3. ผลการดำเนินงาน (Results) 
  โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัต ิการนาฏศิลป ์ไทยดังไกลสู ่แดน 
ชวากลาง  ว ันท ี ่  13-14 เมษายน 2562 เ วลา  09.00-12.00 น .  
ณ แกลอรี่ Pascasarjanan ISI Yogyakarta, Indonesia โดยสถานที่
จ ัดกิจกรรมเป็นสถาบันการศึกษาทางศิลปะระดับบัณฑิตศึกษา  
ที่มีชื ่อเสียงทางเกาะชวากลาง ตั ้งอยู ่เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซ ีย วิทยากรโครงการโดยนางสาวพสชนันทร์ พันธรรม  
จากประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรหลังจากเข้าร่วม
โครงการครบตามกำหนดการ 
 โครงการดังกล่าว จัดกิจกรรมขึ ้น 2 วัน ตามกำหนดการ ดังน้ี 
- วันที่ 13 เมษายน 2562 ในกิจกรรม “ปรับพื้นฐาน-รู้จัก-เรียกเป็น-
ปฏิบัติได้ ในหลักการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ไทย”  ระยะเวลาในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง  
- ว ันท ี ่  14 เมษายน  2562 ในก ิจกรรม “บาต ิกน ุ ่ งโจง -ซามปูร์ 
ห่มสไบ-ใส ่ได้ใส ่เป็น” และกิจกรรม “รำไทยรำได้-ประยุกต ์ใช้ - 
แสดงเป็น” ระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง 

  

 
ภาพที่ 1 : โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการนาฏศิลป์ไทยในถิ่นชวา 

ที่มา : Cindi Adelia Putri Emas 
 
3.1) กิจกรรม “ปรับพื้นฐาน-รู้จัก-เรียกเป็น-ปฏิบัติได้ ในหลักการ
เคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ไทย” ระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 
ช ั ่ วโมง โดยการใช ้หล ักการเคล ื ่อนไหวนาฏศ ิลป ์ ไทยพื ้นฐาน  
ที ่ได้จำแนกการแสดงออกทางกิริยาอาการเคลื ่อนไหวส่วนต่าง ๆ  
ของร ่างกายตั ้งแต ่ศ ีรษะ ไหล ่ แขน ม ือ ลำตัว ขา จนถึง เท้า  
แบ่งออกเป็น 2 หมวด ได้แก่ นาฏยศัพท์และภาษาท่า เพ่ือปรับพ้ืนฐาน
ในกิจกรรมดังกล่าว โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จักหลักการเคลื่อนไหว
ทางนาฏศิลป์ไทย สามารถเรียกชื ่อเฉพาะด้วยวิธีการทับศัพท์ทาง
ภาษาไทย สามารถเข้าใจความหมาย และนำไปสู่การปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 

 
ภาพที่ 2 : ท่านาฏยศัพท ์รำไทยสูศ่ิลปินถิ่นชวา (ลักษณะการใช้แขน) 

ที่มา : Cindi Adelia Putri Emas 
 

 
ภาพที่ 3 : ท่านาฏยศัพท ์รำไทยสูศ่ิลปินถิ่นชวา (ลักษณะการใช้ขา) 

ที่มา : Cindi Adelia Putri Emas 
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ภาพที่ 4 : ภาษาท่า รำไทยสูศ่ิลปินถิ่นชวา (ตัวอย่าง ท่าร้องไห้) 

ที่มา : Cindi Adelia Putri Emas 
 

  
ภาพที่ 5 : เปรียบเทยีบการใช้ลำตัวนาฏศิลปไ์ทยและนาฏศิลป์ชวา 

ที่มา : Cindi Adelia Putri Emas 
 

 
ภาพที่ 6 : อภิปรายร่วมกันในกิจกรรม “ปรับพื้นฐาน-รู้จัก-เรียกเป็น-ปฏิบัติได้ฯ”   

ที่มา : Cindi Adelia Putri Emas 
 

3.2) กิจกรรม “บาติกนุ ่งโจง-ซามปูร์ห่มสไบ-ใส่ได้ใส่เป็น” และ
กิจกรรม “รำไทยรำได้-ประยุกต์ใช้-แสดงเป็น” ระยะเวลาในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่  
 3.2.1 กิจกรรม “บาติกนุ่งโจง-ซามปูร์ห่มสไบ-ใส่ได้ใส่เป็น”  
คือ การนำผ้านุ่งที่มีความนิยมในพ้ืนถ่ินของทางอินโดนีเซีย เรียกว่า ผ้า
บาติก (Batik) มานุ่งในรูปแบบโจงกระเบนตามขนบของนาฏศิลปไ์ทย 
และการนำผ้าซามปูร์ (Sampur) ผ้าที่ใช้รำในทางนาฏศิลป์ชวา โดย
ปกติจะใช้พันเอว พบเห็นในรูปแบบของรำชวาของสำนักวังหลวงยอก
ยาการ์ตา (Tari Jawa gaya Yogyakarta) มาห่มในรูปแบบสไบตาม
ขนบของนาฏศิลป์ไทย ดังนั้น จึงเกิดเป็นกิจกรรม “บาติกนุ่งโจง-ซาม
ปูร ์ห ่มสไบ-ใส ่ได ้ใส ่เป ็น” เพ ื ่อนำโครงสร้างและวิธ ีการนุ ่งโจง 
ห่มสไบของนาฏศิลป์ไทยมาประยุกต์ใช้ด้วยผ้าท้องถ่ินของอินโดนีเซีย  
 

 

 
ภาพที่ 7 : บรรยากาศการนำผ้าบาติกมานุ่งในรูปแบบโจงกระเบน 

ที่มา : Cindi Adelia Putri Emas 
 

 
ภาพที่ 8 : บรรยากาศการจำลองวิธีการห่มสไบ 

ที่มา : Cindi Adelia Putri Emas 
 

 
ภาพที่ 9 : อภิปรายร่วมกันในกิจกรรม “บาติกนุ่งโจง-ซามปูร์ห่มสไบ- 

ใส่ได้ใส่เป็น” (วันที่สอง)  
ที่มา : Cindi Adelia Putri Emas 

 

 3.2.3 กิจกรรม “รำไทยรำได้-ประยุกต์ใช้-แสดงเป็น”  
คือ กิจกรรมที่ประมวลองค์ความรู้ในหลักการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์
ไทยจากการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการดังกล่าว โดยการแบ่งกลุ่ม
เพื่อนำเสนอผลงาน ได้แก่ กลุ่มที่นำเสนอท่านาฏยศัพท์ทางนาฏศิลป์
ไทยและกลุ่มที่นำเสนอภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย ซึ่งกำหนดระยะเวลา
ให้ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยมีวิทยากรสังเกตการณ์และให้
คำปรึกษาร่วมทั้งสองกลุ่ม ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่กิจกรรมแบ่งกลุ่มร่วมกัน
สร้างสรรค์ผลงาน วิทยากรได้ทบทวนหลักการทางนาฏฺศ ิลป ์ไทย 
(นาฏยศัพท์และภาษาท่า) เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมอบรม 
 

 
ภาพที่ 10 : ทบทวนหลักการทางนาฏศฺิลป์ไทย (นาฏยศัพทแ์ละภาษาท่า) 

ที่มา : Cindi Adelia Putri Emas 
 

 3.2.3.1 กลุ่มทีน่ำเสนอท่านาฏยศัพท์ทางนาฏศิลป์ไทย 
       เป็นผลสัมฤทธิ์จากองค์ความรู ้ในหลักการเคลื ่อนไหว
ท่าทางในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยและการเรียกชื่อท่าเฉพาะในส่วน
ต่างๆของร่างกาย เพื่อเข้าใจหลักการพื้นฐาน ในการใช้ศีรษะ 
แขน ขา ลำตัว ฯลฯ เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 11 : นำเสนอผลงานกลุ่มศิลปินถิ่นชวานำเสนอท่านาฏยศัพท์ไทย 

ที่มา : Cindi Adelia Putri Emas 
 

 3.2.3.2 กลุ่มทีน่ำเสนอภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย  
      เป็นผลสัมฤทธิ์จากองค์ความรู้ในหลักการประกอบท่า
จากนาฏยศัพท์ ส ู ่การนำมาปร ับใช้ เป ็นท่าทางเลียนแบบ
ธรรมชาติและท่าประดิษฐ์เพื่อสื่อความหมายและสื่อสารภาษา
ร่างกายแทนภาษาพูด  

 
ภาพที่ 12 : นำเสนอผลงานกลุ่มศิลปินถิ่นชวานำเสนอภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย 

ที่มา : Cindi Adelia Putri Emas 
 

 
ภาพที่ 13 : อภิปรายร่วมกันในกิจกรรม “รำไทยรำได้-ประยุกต์ใช้-แสดงเป็น” 

(วันที่สอง)  
ที่มา : Cindi Adelia Putri Emas 

 

 
ภาพที่ 14 : พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ   

ที่มา : Cindi Adelia Putri Emas 
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กิจกรรมพิเศษ : เน่ืองด้วย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย
ดังไกลสู่แดนชวากลาง จัดข้ึนในวันที่ 13-14 เมษายน 2562 ได้ตรงกับ
ประเพณีไทย กล่าวคือ “วันสงกรานต์” ดังนั้น วิทยากรจึงได้จำลอง
ประเพณีสงกรานต์ไทยหลังกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นาฏศิลป์ไทยดังไกลสู่แดนชวากลาง ให้ผู้เข้าร่วมในฐานะศิลปินในเมือง
ยอกยาการ์ตาน้ัน ได้สัมผัสบรรยากาศประเพณีไทยในพ้ืนที่อินโดนีเซีย 
โดยการเชิญผู้เข้าร่วมอบรมที่อาวุโสเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม “รดน้ำดำ
หัว” ตามประเพณีให้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมดอีกด้วย  

 
ภาพที่ 15 : กิจกรรมพิเศษ จำลองประเพณีสงกรานต์ไทย 

ที่มา : Cindi Adelia Putri Emas 
 

4.  อภิปรายผล (Discussion) 
 จากโครงการอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการนาฏศ ิลป ์ไทยดังไกลสู่  
แดนชวากลาง ได้มีการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วม
โครงการ โดยสามารถนำมาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมที ่เป็น
ต ัวแทนศ ิลป ินในเม ืองยอกยาการ ์ตา เกาะชวากลาง ประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งแบ่งหัวข้อการวิเคราะห์ 3 ส่วน ได้แก่ ก่อนการเข้าร่วม
อบรม ระหว่างเข้าร่วมอบรมและหลังจากเข้าร่วมอบรม  
โดยแบ่งเกณฑ์ 5 ระดับ ได้แก่  
  5 มากท่ีสุด / ดีที่สุด 4 มาก / ดี 
  3 ปานกลาง  2 น้อย / ไม่ค่อยดี 
  1 ไม่มี / ไม่ดี  ดังน้ี  
4.1 ข้อมูลพื้นฐานผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 4.1 เพศ พบว่า เพศชาย 14.3% และเพศหญิง 85.7%  
 4.2 อายุ พบว่า อยู่ระหว่าง 21-47 ปี 
 4.3 อาชีพ พบว่า มีอาชีพครู, นักศึกษา, Freelance, นักเต้น,  
  ทำงานด้านศิลปะ, นักออกแบบด้านกราฟฟิกและทัศนศิลป์  
 4.4 ความเชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ พบว่า  
 นาฏศิลป์ชวา 50%, นาฏศิลป์สุมาตรา 21.4%, นาฏศิลป์บาหลี 
  และนาฏศิลป์กาลิมันตัล 28.6% และนาฏศิลป์อื่นๆ 35.7%  
 

4.2 การประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ก่อนการเข้าร่วมอบรม” 
 หัวข้อทีใ่ช้ในการประเมินผล ได้แก่  

1) รู้จักนาฏฺศิลป์ไทยหรือไม ่
ส่วนใหญพ่บว่าอยู่ในระดับ 1 ไม่มี/ไม่ดี 

2) เคยศึกษาดูงานทางนาฏฺศิลป์ไทยหรือไม ่
ส่วนใหญ่พบว่า อยู่ในระดับ 3 ปานกลาง 

3) เคยมีประสบการณ์การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทาง 
นาฏฺศิลป์ไทยที่อื่นๆหรือไม่  
ส่วนใหญพ่บว่า อยู่ในระดับ 1 ไม่มี/ไม่ดี 

4) เคยมีประสบการณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทยหรือไม ่
ส่วนใหญพ่บว่า อยู่ในระดับ 1 ไม่มี/ไม่ดี 

5) มีความสนใจหรือความชื่นชอบทางนาฏศิลป์ไทยหรือไม่ 
ส่วนใหญ่พบว่า อยู่ในระดับ 3 ปานกลาง 

6) มีความรู้พ้ืนฐานทางนาฏศิลป์ไทยมาก่อนหรือไม่ 
ส่วนใหญพ่บว่า อยู่ในระดับ 1 ไม่ม/ีไม่ดี 

 
 
 

ภาพที่ 16 : แผนภูมิการประเมินผลก่อนการเข้าร่วมอบรม  
ที่มา : พสชนันทร์ พันธรรม  

 จากแผนภูมิการประเมินผลหัวข้อต่างๆก่อนเข้าร่วมอบรม 
พบว่าหัวข้อ “ประสบการณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย” มีผู้เข้าร่วม
อบรมส่วนใหญ่ประเมินมากสุด อยู่ในระดับ 1 ไม่ม/ีไม่ดี คิดเป็น
ร้อยละ 27 ของทั้งหมดในหัวข้อการประเมินก่อนการเข้าร่วม
อบรม และพบว่าหัวข้อ “ประสบการณ์การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการทางนาฏฺศิลป์ไทยที่อื่นๆ” มีผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่
ประเมินรองลงมา อยู ่ในระดับ 1 ไม่มี / ไม่ดี เช่นกัน คิดเป็น 
ร้อยละ 25 ของทั้งหมดในหัวข้อการประเมินก่อนการเข้าร่วม
อบรม เป็นต้น   

  นอกจากนี้ หัวข้อเพิ่มเติมในการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  ก่อนการเข้าร่วมอบรมในโครงการ ดังน้ี  
 7) มีความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับประเทศไทยเรื่องใดบ้าง   

ดังน้ี ภาพยนตร์ไทย, อาหารไทย, เครื่องแต่งกายไทย,  
การแสดงนาฏศิลป์ไทย, สถานที่ท่องเท่ียวในประเทศไทย, 
ภาษาไทย เป็นต้น  

 8) เหตุผลที่สนใจจะเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการน้ี  
 - สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ใหม ่  
 - สนใจนาฏฺศิลป์หลายประเภท โดยเฉพาะนาฏศิลป์ไทย 
 - ได้เรียนรู้โดยตรงกับเจ้าของวัฒนธรรม และสนใจเข้าร่วม 
  แสดงในประเทศไทย 
 - สนใจวัฒนธรรมไทย 
 - สนใจความรู้ทางนาฏศิลป์ไทย 
 - สนใจที่จะได้เรียนรู้จากวิทยากรจากประเทศไทย 
 - สนใจนำความรู้ทางนาฏศิลป์ไทยไปแสดงบนเวที  
 - สนใจเปลี่ยนทัศนคติในการแสดงออกและการเรียนรู้ 
   ทางนาฏศิลป์  
4.3 การประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ระหว่างการเข้าร่วม
อบรม” หัวข้อทีใ่ช้ในการประเมินผล ได้แก่ 
 1) วิทยากรสามารถอธิบายหลักการเคลื่อนไหวนาฏศิลป์ไทย 
  พ้ืนฐานได้อย่างเข้าใจหรือไม่ 
  2) วิทยากรสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของหลักการ  
  เคลื่อนไหวนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ชวา (ยอกยาการ์ตา)  
  เบื้องต้นได้อย่างเข้าใจหรือไม ่
 3) วิทยากรสามารถสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าอบรมได้ม ี
  ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันและมีความสนุกสนามตลอดโครงการหรือไม่  
 4) วิทยากรสามารถตอบคำถามของผู้เข้าร่วมในประเด็นที่สนใจ 
   หรือมีข้อสงสัยได้หรือไม่  
 5) ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถปฏิบัติหลักการเคลื่อนไหวทาง 
  นาฏศิลป์ไทยได้หรือไม ่
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 6) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในกิจกรรม  
   “ปรับพ้ืนฐาน-รู้จัก-เรียกเป็น-ปฏิบัติได้ ในหลักการเคลื่อนไหวทาง  
  นาฏศิลป์ไทย” หรือไม ่
 7) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในกิจกรรม “บาติก 
  นุ่งโจง-ซามปรู์ห่มสไบ-ใส่ได้ใส่เป็น” หรือไม่  
 8) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในกิจกรรม “รำไทยรำได้- 
   ประยุกต์ใช้-แสดงเป็น” หรือไม่  
พบว่า ในหัวข้อ 1-8 การประเมินส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ5 มากท่ีสุด/ 
ดีที่สุด  

 
ภาพที่ 17 : แผนภูมิการประเมินผลระหว่างการเข้าร่วมอบรม  

ที่มา : พสชนันทร์ พันธรรม  
 จากแผนภูมิการประเมินผลหัวข้อต่างๆระหว่างเข้าร่วมอบรม 
พบว่าหัวข้อ “วิทยากรสามารถอธิบายหลักการเคลื่อนไหวนาฏศิลป์
ไทยพ้ืนฐานได้อย่างเข้าใจ” มีผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ประเมินมากสุด 
อยู่ในระดับ 5 มากท่ีสุด/ดีที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14 ของทั้งหมดในหัวข้อ 
การประเมินระหว่างการเข้าร่วมอบรม และพบว่าหัวข้ออื ่นๆอยู่ใน
สัดส่วนใกล้เคียงกัน ได้แก่ ร้อยละ 13 ร้อยละ 12 และร้อยละ 11 
ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ในการประเมินผลระหว่างเข้าร่วมอบรม
ทั ้งหมดถูกประเมินอยู ่ในระดับ 5 มากที ่ส ุด/ดีที ่ส ุด ของทั ้งหมด 
ในหัวข้อการประเมินระหว่างอบรม    
 นอกจากนี้ หัวข้อเพิ ่มเติมในการประเมินผู ้เข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างการเข้าร่วมอบรมในโครงการ ดังน้ี 
 9) กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้มากท่ีสุดและสนใจจะ 
  นำไปปรับใช้ต่อไปคือกิจกรรมใด  

 ส่วนใหญพ่บว่า กิจกรรม “ปรับพ้ืนฐาน-รู้จัก-เรียกเป็น-
ปฏิบัติได้ ในหลักการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ไทย”  

 10) กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมชื่นชอบและสนุกสนานคือกิจกรรมใด 
   ส่วนใหญพ่บว่า ทุกกิจกรรม (3 กิจกรรม)  
 

4.4 ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม “หลังการเข้าร่วมอบรม” 
หัวข้อทีใ่ช้ในการประเมินผล ได้แก่ 
 1) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในหลักการเคลื่อนไหวทาง 
  นาฏศิลป์ไทยมากข้ึนหรือไม ่
 2) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เก่ียวกับนาฏศิลป์ไทยเพ่ิมข้ึน 
  มากกว่าก่อนเข้าร่วมอบรมหรือไม ่
 3) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการอบรม 
   เชิงปฏิบัติการทางนาฏศลิป์ไทยในครั้งต่อไปหรือไม ่ 
 4) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้สึกสนใจนาฏศิลป์ไทยมากข้ึน 
  หรือไม ่ 
 5) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้สึกสนใจแสดงทางนาฏศิลป์ไทย 
    ในพ้ืนใดก็ตามหรือไม่  
 6) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้สึกสนใจไปเที่ยวหรือไปเข้าร่วม 
  แสดงในประเทศไทยหรือไม ่ 

พบว่า ในหัวข้อ 1-6 การประเมินส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ5 มากท่ีสุด 

 
ภาพที่ 18 : แผนภูมิการประเมินผลหลังการเข้าร่วมอบรม  

ที่มา : พสชนันทร์ พันธรรม  
 จากแผนภูมิการประเมินผลหัวข้อต่างๆหลังเข้าร่วมอบรม พบว่า
หัวข้อ “ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เก่ียวกับนาฏศิลป์ไทยเพ่ิมข้ึนมากกว่า
ก่อนเข้าร่วมอบรม” และหัวข้อ “ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้สึกสนใจไป
เที่ยวหรือไปเข้าร่วมแสดงในประเทศไทย” มีผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่
ประเมินมากสุด อยู่ในระดับ 5 มากที่สุด/ดีที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19 
ของทั้งหมดในหัวข้อการประเมินหลังการเข้าร่วมอบรม และพบว่า
หัวข้อ “ผู ้เข้าร ่วมอบรมมีความสนใจจะเข้าร ่วมโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ไทยในครั้งต่อไป” รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 
18 อยู่ในระดับ 5 มากที่สุด/ดีที่สุด ของทั้งหมดในหัวข้อการประเมิน
หลังอบรม เป็นต้น     
 นอกจากนี้ หัวข้อเพิ ่มเติมในการประเมินผู ้เข้าร่วมกิจกรรม 
หลังการเข้าร่วมอบรมในโครงการ ดังน้ี 
 7) ความร ู ้ส ึกของผู ้เข ้าร ่วมอบรม หล ังจากเข ้าร ่วมอบรม 
  เชิงปฏิบัติการโครงการนาฏศิลป์ไทยในแดนชวากลาง  

 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความสุขทีไ่ด้รับความรู้ใหม่ พบเพ่ือน
ใหม่ มีโอกาสในการทดลองสิ่งที่ยังไม่เคยทำ และสนใจอยากจะมี
โอกาสได้แสดงนาฏศิลป์ไทยจริง อีกท้ังยังมีความรู้สึกต่ืนเต้นและ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เพ่ิมเติมมากข้ึน เน่ืองจากต้องการทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี ่ยวกับวัฒนธรรมไทยและหลักการเคลื่อนไหว
ทางสุนทรียะร่วมกันระหว่างสองประเทศที่แตกต่างและน่าสนใจ 
นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้เข้าร่วมอบรมชื่นชอบและอยากให้มีการ
จัดอบรมอีกครั ้ง  เพราะรู ้ส ึกได้เข ้าร ่วมเป็นส ่วนหนึ ่งของ
วัฒนธรรมไทย มีการเพิ ่มพูลความรู ้และความเข้าใจในการ 
รำไทยมากข้ึน จึงรู้สึกสุขใจที่ได้เรียนรู้นาฏศิลป์จากต่างประเทศ  
อย่างไรก็ตาม การที่ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้ นอกจากจะ
ได้รับความรู ้ใหม่แล้ว ยังได้รับความรู ้ที ่หลากหลายเกี ่ยวกับ 
วิธีการหายใจที่ดี วิธีการใส่เครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ฯลฯ 
ซึ่งได้รับความรู้โดยตรงจากวิทยากรที่มาจากประเทศไทยจริงๆ 
อีกด้วย  

    

4.5 ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ภาพรวมของโครงการ” 
หัวข้อทีใ่ช้ในการประเมินผล ได้แก่ 
 1) สถานที่มีความเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมโครงการ 
  หรือไม ่
 2) วันและเวลามีความเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการหรือไม ่
 3) วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ ทำให้ได้รับความรู้ทางนาฏศิลป์ไทย  
  มากข้ึนหลังร่วมกิจกรรมหรือไม่  
 4) ผู้ดำเนินรายการ/พิธีกร มีความเชี่ยวชาญ สามารถดำเนิน  
  กิจกรรมได้อย่างลื่นไหลหรือไม่ 
 5) ทีมงานมีความเป็นมืออาชีพ ทำให้ภาพรวมของงาน 
  ดำเนินการได้อย่างลื่นไหลหรือไม่ 
 6) บรรยากาศของกิจกรรมโดยภาพรวมมีความเหมาะสมหรือไม ่

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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 7) คะแนนความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมดของโครงการ  
พบว่า ในหัวข้อ 1-7 การประเมินส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ5 มากท่ีสุด 

 
ภาพที่ 19 : แผนภูมิการประเมินผลภาพรวมของโครงการ  

ที่มา : พสชนันทร์ พันธรรม  
 จากแผนภูมิการประเมินผลหัวข้อต่างๆของภาพรวมโครงการ 
พบว่าหัวข้อ “วิทยากรมีความเชี ่ยวชาญ ทำให้ได้รับความรู ้ทาง
นาฏศิลป์ไทยมากขึ้นหลังร่วมกิจกรรม” และหัวข้อ “ความพึงพอใจ
ภาพรวมทั้งหมดของโครงการ” มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดประเมิน 
อยู่ในระดับ 5 มากท่ีสุด/ดีที่สุด  
 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 ผ ู ้ เข ้าร ่วมอบรมหวังว ่าจะม ีกิจกรรมอบรมเช ิงปฏ ิบัต ิการ 
ทางนาฏศิลป์ไทยข้ึนอีกในครั้งต่อไปและหวังว่าจะมีกิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่ประเทศไทยอีกด้วย นอกจากน้ีพบว่ามผีู้เข้าร่วมอบรม
หวังว่าจะมีโอกาสในการแสดงจริงในงานต่างๆ ทั้งนี้ พบว่ามีผู้เข้าร่วม
อบรมหวังว่าวิทยากรจะจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติเพ่ือให้
มีโอกาสในการเข้าร่วมระหว่างประเทศ เป็นต้น  
 

หัวข้อที่สนใจหากมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งถัดไป 
 หัวข ้ออบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการนาฏศ ิลป ์ไทย , ห ัวข ้อทฤษฎี
ประวัติศาสตร์และปรัชญาของนาฏศิลป์ไทย, หัวข้อการจัดการแสดง
นาฏศิลป์ไทยหลังจากอบรม, หัวข้อสอนนาฏศิลป์ตามแบบฉบับของ
วัฒนธรรมไทยตั้งแต่ต้นจนจบและจัดพื้นที ่ให้เป็นเวทีแสดงผลงาน, 
หัวข้อพื ้นฐานของนาฏศิลป์ไทยในระดับที ่ส ูงขึ ้น, หัวข้อวิธีการ 
ใส่เครื่องแต่งกายไทยและจัดแสดงผลงานการนุ่งห่ม, หัวข้อเสน่ห์ของ
นาฏศิลป์ไทยในยุคสมัยใหม่, หัวข้อภาษาไทย เป็นต้น  

 

5. บทสรุป (Conclusion)  
 จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทยดังไกลสู ่แดน 
ชวากลาง โดยผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นศิลปินเมืองยอกยาการ์ตา เกาะชวา
กลาง ประเทศอินโดนีเซีย ประเมินก่อนเข้าร่วมอบรมในโครงการ พบว่า 
มีความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย, ประสบการณ์ในการแสดงนาฏศิลป์
ไทย, ประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมอบรมนาฏศิลป์ไทยมาก่อน อยู่ในเกณฑ์
ระดับที่ 1 คือ ไม่มี/ไม่ดี เป็นต้น ในขณะที่ประสบการณ์ศึกษาดูงานทาง
นาฏศิลป์ไทยและความสนใจหรือความชื่นชอบในนาฏศิลป์ไทย อยู่ใน
เกณฑ์ระดับที่ 3 คือ ปานกลาง เท่านั้น จากการประเมินของผู้เข้าร่วม
อบรมในโครงการในระหว่างที่เข้าร่วมอบรม พบว่า วิทยากรสามารถ
อธิบายหลักการเคลื่อนไหวนาฏศิลป์ไทยพ้ืนฐานได้อย่างเข้าใจ, วิทยากร
สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของหลักการเคลื่อนไหวนาฏศิลป์
ไทยและนาฏศิลป์ชวา (ยอกยาการ์ตา) เบื้องต้นได้อย่างเข้าใจ, วิทยากร
สามารถสร้างบรรยากาศให้ผู ้เข้าอบรมได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันและมี
ความสนุกสนานตลอดโครงการ, วิทยากรสามารถตอบคำถามของ
ผู้เข้าร่วมในประเด็นที่สนใจหรือมีข้อสงสัยได้ อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ 5 คือ 
มากที่สุด / ดีที ่สุด นอกจากนี้ การประเมินตนเองในฐานะของผู้เข้า

อบรมในโครงการ พบว่า ผ ู ้ เข้าร ่วมอบรมสามารถปฏิบัติหลักการ
เคลื ่อนไหวทางนาฏศิลป์ไทยได้, ผู ้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจใน
กิจกรรม “ปรับพ้ืนฐาน-รู้จัก-เรียกเป็น-ปฏิบัติได้ ในหลักการเคลื่อนไหว
ทางนาฏศิลป์ไทย”, ผู้เข้าร่วมอบรมมคีวามพึงพอใจในกิจกรรม “บาติก
นุ่งโจง-ซามปูร์ห่มสไบ-ใส่ได้ใส่เป็น”, ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจใน
กิจกรรม “รำไทยรำได้-ประยุกต์ใช้-แสดงเป็น” อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ 5 
คือ มากท่ีสุด / ดีที่สุด เป็นต้น นอกจากน้ียังพบว่า กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วม
อบรมได้ความรู้มากที่สุดและสนใจจะนำไปปรับใช้ต่อไป คือ กิจกรรม 
“ปรับพื้นฐาน-รู ้จัก-เรียกเป็น-ปฏิบัติได้ ในหลักการเคลื่อนไหวทาง
นาฏศิลป์ไทย” และกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมชื่นชอบและสนุกสนาน ใน
ระหว่างเข้าร่วมอบรม พบว่าชื่นชอบในทุกกิจกรรม ทั ้งนี ้ จากการ
ประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการหลังจากที่เข้าร่วมอบรม พบว่า 
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในหลักการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ไทย
มากขึ้น, ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า
ก่อนเข้าร่วมอบรม, ผู้เข้าร่วมอบรมมีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ไทยในครั้งต่อไป, ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้สึกสนใจนาฏศิลป์ไทยมากข้ึน, ผู้เข้าร่วมอบรมมีความต้องการใน
การแสดงทางนาฏศิลป์ไทยในพื้นใดก็ตาม, ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้สึก
สนใจไปเที ่ยวหรือสนใจไปเข้าร่วมแสดงในประเทศไทย อยู ่ในเกณฑ์
ระดับที่ 5 คือ มากที่สุด / ดีที่สุด เป็นต้น สุดท้ายนี ้ ผู้เข้าร่วมอบรม
ประเมินภาพรวมของโครงการ พบว่า สถานที่มีความเหมาะสมในการ
ดำเนินกิจกรรมโครงการ, วันและเวลามีความเหมาะสมในการเข้าร่วม
โครงการ, ผู้ดำเนินรายการ/พิธีกร มีความเชี่ยวชาญ สามารถดำเนิน
กิจกรรมได้อย่างลื่นไหล, ทีมงานมีความเป็นมืออาชีพ ทำให้ภาพรวม
ของงานดำเนินการได้อย่างลื ่นไหล , บรรยากาศของกิจกรรมโดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ 5 
คือ มากที่สุด / ดีที่สุด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการประเมินความ
เชี่ยวชาญของวิทยากร ทำให้ได้รับความรู้ทางนาฏศิลป์ไทยมากข้ึนหลัง
ร่วมกิจกรรม อยู ่ในเกณฑ์ระดับที ่ 5 คือ มากที่สุด / ดีที ่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ 100 และคะแนนความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมดของกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทยในแดนชวากลาง อยู่ในเกณฑ์
ระดับที่ 5 คือ มากท่ีสุด / ดีที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 เช่นกัน  
 

6. เอกสารอ้างอิง (References)  
[1] ประวิทย์ ฤทธิบูลย์, “นาฏศิลป์ไทย สื่อทางวัฒนธรรมที่มากกว่า 
   ความบันเทิง”, วารสาร Journal Art Klong Hok, Vol 2,  
   No 1, หน้า 115, 2558.   
[2] ไทยรัฐออนไลน์. (1 สิงหาคม 2560). ไทย-อินโดนีเซีย" ขยายมิติ 
   ความสัมพันธ์ร่วมโชว์ "โขนรามายณะ" แดนชวา : ผลักดัน  
   2018 ปีวัฒนธรรมอาเซียน. สืบค้นจาก 
   https://static.thairath.co.th/content/1021532.  
[3] ISI Yogyakarta Indonesia. (1 September 2021). Sejarah.  
   By https://isi.ac.id/profile/sejarah/.    
[4] รุจี ศรีสมบัติ, สารานุกรมนาฏศิลป์ไทย, กรุงเทพ ธนธัชการพิมพ์,  
   2547.  

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

202
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



การวิเคราะห์ผลงานวิจัยตามแนวทางครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดหลักมหาสติปัฏฐาน 4 
Analysis of research results in accordance with the guidelines of related teachers 

in order to extract the principles of Mahāsatipaṭṭhāna IV   
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บทคัดย่อ 
 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจและวิเคราะห์ผลงานวิจัยตามแนวทางครูบาอาจารย์เกี่ยวข้องเพื่อสกัดหลักมหาสติปัฏฐาน 4 เป็นการวิจัย
เชิงเอกสาร เป็นลักษณะการทบทวนวรรณกรรมตามแนวทางปฏิบัติครูบาอาจารย์จ านวน 12 รูป/คน กลุ่มตัวอย่างเป็นผลงานวิจัย จ านวน 55 เรื่อง ผล
การศึกษาพบว่า  1) ฐานกายานุปัสสนา : แนวทางหลวงปู่ม่ัน ภูริทตฺโต, พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), พระครูภาวนานุศาสก์ (แป้น ธมฺมธโร), พระ
ธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณฺสิทธิ), พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธฺมโม) เทคนิควิธีการอาศัยใช้ค าบริกรรมภาวนาพุทโธ บริกรรมยุบหนอพองหนอ 
และก าหนดลมหายใจเข้าออก 16 ขั้น ก าหนดรูปนาม ตามสภาวธรรมฐานตามจริง  2) ฐานเวทนานุปัสสนา : แนวทางท่านสัตยา นารายัน โกเอ็นก้า 
เทคนิควิธีการอาศัยน าความรู้สึกเกิดขึ้นตามร่างกายด้วยจิตเป็นอุเบกขา พิจารณาองค์ธรรม อาตาปี(มีความเพียร) สติมา(มีสติระลึกรู้อยู่เสมอ) สัมปชาโน 
(รู้สึกตัวทุกขณะ) คอยก ากับ ไม่มีค าบริกรรม  3) ฐานจิตตานุปัสสนา : แนวทางพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร), พระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงด า) 
เทคนิควิธีการปฏิบัติวิชาธรรมกาย(รูปแบบพัฒนาจิต) กรรมฐานวิชามโนยิทธิ (มีฤทธิ์ทางใจ) ลักษณะรู้เห็น สัมผัสความจริงด้วยการใช้ใจ การเพ่งจิต 4) 
ฐานธรรมานุปัสสนา : แนวทางสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺตโน) , หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, พระราช
สังวรญาณ(พุธ ฐานิโย), สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เทคนิควิธีการปฏิบัติตามข้อธรรม ฝึกสตแิบบเคลื่อนไหวเพ่ือตัดตัวความคิดปรุงแต่ง
ท้ังหลาย ท าให้เข้าใจอริยสัจ 4 เน้นใช้สติจับความเคลื่อนไหว ไม่เน้นค าบริกรรม ใช้สติอยู่กับปัจจุบันขณะ ท าสติตามรู้ความคิด  
ค าส าคัญ : มหาสติปัฏฐาน 4, แนวทางปฏิบัติครูบาอาจารย์  
 

Abstract 
 

 This article aimed to survey and analyze the research in accordance with the Instructor's guideline related with its works and to 
extract the principle of Mahāsatipaṭṭhāna IV that was a documentary research. This was a literature review in accordance with the teaching 
of 12 teachers/person. The sample group was 55 research papers. 1)  Kāyānupassanā base : PhraAjarn Mun Bhuritatto, Phra 
Dhammakosajarn (Buddhadasa Bhikkhu), Phrakhrubhavananusat (Paen Dhammadharo), Phra Dham madhirarajmahamuni (Jhodoka 
Nanasidhhi), Phra Dhamsinghaburacharya (Charan Dhidhadhammo). Techniques and methods used saying the prayers Buddhadho, 
Yubnorpongnor and set the breath in and out of 16 steps,  set form and appellation based on principle of nature as truth. 2) 
Vedanānupassanā base : Satya Narayan Goenka method, a technique depended on feelings on along with the body with the mind as 
equanimity, considered the Dhamma, Atapi (perseverance), satimā (continually conscious), sampajāno (conscious at all times), directing, 
without blessings. 3)  Cittānupassanā base: the way of Phra Mongkolthebmuni (Sodn Candasaro), Phraratchaphromyan (Luang Pho 
RusiLingdam). Techniques and methods used practice Dhammakaya (mental development model), meditation (mental power), perception 
experience, the feeling truth by using the mind and focusing the mind. 4)Dhammānupassanā Base : Somdet Phra Yannasangvara Patriarch 
Sakolmahasangkhaparinayok (Charoen Suwatano), Luang Por Tien Cittasubho, Phraratsangworayan (Phut Thaniyo), Somdej Phra 
Buddhakosajarn (Prayut Payutto). Techniques used practicing along with Dhamma principle, items, practiced mindfulness by movements to 
cut off all artificial thoughts. Made understand the 4 Noble Truths, focus on using consciousness to detect movement, not focusing on 
blessings, stay mindful in the present moment and concentrated the consciousness to know the mind 
Keywords :  Mahāsatipaṭṭhāna IV; Guideline of Instructor's Practice  
 
1. บทน า 
 มหาสติปัฏฐาน 4 เป็นพระสูตรในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [1]  พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิ กาย 
มหาวรรค [9.มหาสติปัฏฐานสูตร] ที.ม. เล่มที่ 10ข้อ 372 ถึง ข้อ 405 
หน้า 301-340 กลา่วถึง ทางสายเอกที่น าไปสู่หนทางพ้นทุกข์ เกี่ยวกับ
การตั้งสติ ความหมายสติปัฏฐาน หมายถึง ธรรมเป็นท่ีตั้งแห่งสติหรือ
การปฏิบัติมีสติเป็นประธาน 4 ประการ คือ 1) พิจารณาเห็นกายใน
กายอยู่ 2)พิจารณาเห็น เวทนาในเวทนา 3) พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ 
4) พิจารณาเห็นธรรมในธรรม ทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสต ิก าจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกได้   

 จากการสืบต่องานวิทยานิพนธ์ผู้วิจัย[2] เรื่อง การสังเคราะห์
วิทยานิพนธ์เรื่องมหาสติปัฏฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยระหว่าง พ.ศ. 2540-2555 รวบรวมและประมวลสาระ
ความรู้และวิเคราะห์สังเคราะห์แนวทางปฏิบัติเรื่องมหาสติปัฏฐาน 
จากงานวิทยานิพนธ์ 55 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า 1)ฐานกาย พบว่า 
วิธีการเจริญอานาปานสติฝกึก าหนดลมหายใจเป็นค าสอนและวิธีการ
ปฏิบัติสมบูรณ์ เป็นทั้งปริยัติและปฏิบัติ เป็นท้ังสมถะกรรมฐานและ
วิปัสสนากรรมฐาน อานาปานสติเป็นพื้นฐานการเข้าฌานออกฌาน
รวดเร็วจึงเป็นบาทฐานการเจริญวิปัสสนา ซึ่งสอดคล้องกับระบบ 
“ยุบหนอ พองหนอ” เน้นธาตุลมเป็นหลักในการก าหนดค าว่า 
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“หนอ” แยกรูปนามท าให้สมาธิชัดเจน สติก าหนดรู้รูปนาม ความ
รู้สึกตัวชัด ตรงกับสภาวธรรมเป็นจริง  ได้ปัญญาญาณ หลักการ
ก าหนดสติอยู่ กับลมหายใจ อาการพองยุบ เคลื่อนไหวกาย ค า
บริกรรม ก าหนดต่อเนื่อง 2) ฐานเวทนา พบว่า การมีสติรู้เท่าทัน
เวทนาขณะเกิดขึ้น ก าลังแปรปรวน ดับไป ตั้งสติจ าแนกเวทนาขณะ
เสวยอารมณ์ ทางกายและทางใจ ได้แก่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุก
ขมสุขเวทนา สอดคล้องความเป็นจริง ปจัจุบันอารมณ์ เห็นความเกิด
ดับเวทนา ฝกึสติก ากับควบคุมความรู้สึกและความคิด เกิดวิปัสสนา
ปัญญา 3) ฐานจิต พบว่า การปฏิบัติให้จิตอยู่ในฌาน สร้างฌานให้
เกิด โดยการเจริญสมถกรรมฐานเพ่งอารมณ์บรรลุฌาน จิตแนบไป
กับอารมณ์เดียวท าให้วิปัสสนาภาวนาเกิดขึ้น แท้เดิมธรรมชาติจิตมี
ความบริสุทธิ์ จิตถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสความคิด จึงต้องก าหนดรู้
สภาวธรรมตามความเป็นจริง ก าหนดจิตเข้าไปรับรู้  จิตตั้งมั่นรู้เท่า
ทัน 4) ฐานธรรม พบว่า มหาสติปัฏฐาน  เป็นวิชาแห่งความพ้นทุกข์
ที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วน ามาสอนเพื่อการปฏิบัติภาวนาให้เกิด
สติปัญญาความรู้แจ้งไตรลักษณ์ สติปัฏฐานที่ตั้งสติก าหนดรู้รูปนาม
จุดมุ่งหมายเพื่อดับทุกข์ ก าหนดอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามการตั้งสติรู้ตรง
ตามสภาวะปัจจุบันอารมณ์ตรงตามสมมติบัญญัติตามล าดับญาณ 16 
การสร้างความรู้ความเข้าใจปริยัติธรรมท าให้การปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน น าเข้าสู่ฐานกาย ฐานเวทนา ฐานจิต เช่ือมโยงครบทั้ง 4 
ฐาน องค์ธรรมเครื่องเกื้อหนุน คือ อาตาปี สัมปชาโน สติมา การ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มี 2 หลัก  คือ 1)แบบสมถยานิกะ (สมถะ) 
เป็นอุบายสงบใจ 2)แบบวิปัสสนายานิกะ(วิปัสสนา) เป็นอุบายเรือง
ปัญญา ได้ปัญญาเรียกวา่ “วิปัสสนาปัญญา”  
 จากงานดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจปัญหา ข้อสงสัยอยากรู้
หลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 อาทิ งานวรรณกรรม
ปัจจุบัน รูปแบบการเข้าถึงปัญญา และแนวทางตามค าสอนครูบา
อาจารย์ ที่เกี่ยวกับมหาสติปัฏฐาน 4 เป็นกรอบการศึกษาวิเคราะห์ 
โดยต่อมาปี 2564 ได้รับทุนวิจัยให้ด าเนินวิจัยเรื่อง“การสกัดหลักค า
สอนเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4”จึงเปน็ที่มาบทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการทบทวนวรรณกรรมผลงานวิจัยเรื่องงานวิจัยดังกล่าว 
 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
 เพือ่ส ารวจและวิเคราะห์ผลงานวจิัยตามแนวทางครูบาอาจารย์ที่
เกี่ยวกับมหาสติปัฏฐาน 4 น าไปสู่การสกัดหลักค าสอน  
  

3. วิธีด าเนินงานวิจัย  
 ขอบเขตงานวิจัยเป็นสาระอาศัยกรอบมหาสติปัฏฐาน 4 เป็น
เครื่องมือศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมหาสติ
ปัฏฐานตามแนวทางครูบาอาจารย์ โดยส ารวจจาก งานวิจัย
วิทยานิพนธ์ และบทความวิจัย การวิเคราะห์เอกสารรวบรวมจ าแนก
ตามครูบาอาจารย์ เก็บข้อมูลผลงานวิจัยย้อนหลังปีระหว่าง พ.ศ. 
2546-2564 จ านวน 55 ผลงานวิจัย  
 

4. ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 เก็บ
รวบรวมข้อมูลงานวิจัยครูบาอาจารย์ จ านวน 12 รูป/นาม ผล
การศึกษาพบว่า  

1) หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต งานวิจัย 9 เรื่อง ประกอบ สุเชาวน์ 
พลอยชุม[3]“ส านักวิปัสสนาสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต” พระ
มหายุทธนา นรเชฏฺโฐ[4]“การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวของ
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต” บรรพต แคไธสง[5] “การศึกษาวิเคราะห์เชิง 

จริยศาสตร์ในการปฏิบัติกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” พระ
มหาสมศักดิ์ ญาณโพโธ[6]“กัมมัฏฐานสายพุทโธในสังคมไทย”  พระ
ครูสุพัฒนกาญจกิจ[7] “กัมมัฏฐานสายพุทโธในสังคมไทย” ภัทระ 
ไมตระรัตน์[8]“การสถาปนาพระมหาเจดีย์ต้นพุทธศตวรษที่ 26 ใน
วัดส ายหลวงปู่ มั่ น  ภู ริ ทั ตตะ เถระ”  ภั ท ระ  ไมตระรั ตน์ [9] 
“ความหมายของอนุสรณ์สถานพระอริยสงฆ์ในวัดป่าสายหลวงปู่มั่น 
ภูริทัตตเถระ” พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล[10] “อานาปานสติ
กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตในประเทศไทย” ภัฏชวัชร์ 
สขุเสน[11] “ค าสอนและแนวการปฏิบัติกรรมฐานของหลวงปู่มั่น ภู
ริทัตโต” ผลการศึกษาพบว่า โจทย์งานวิจัยเป็นการศึกษาส านัก
ปฏิบัตวิิปสัสนา อนุสรณ์สถาน และสายการปฏิบัติกรรมฐานแบบพุท
โธ อานาปานสติ  และค าสอนแนวทางการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ
พบว่า กรรมฐานสายพุทโธ ฝึกสติเพื่อเกิดสมาธิและปัญญา ตามหลัก
อานาปานสติปฏิบัติตั้งสติไว้ลมหายใจเข้าออก โดยก าหนดค า
บริกรรมภาวนาพุทโธ จิตสงบนิ่งพัฒนาองค์ธรรมเพื่อเกิดสมาธิเป็น
บาทฐานวิปัสสนาตามดูอาการกายานุปัสสนา เกิดดับของกาย
เชื่อมโยงรู้อาการส่วนอ่ืนเห็นรูปนามไม่เที่ยง วิธีการก าหนดจิตฐาน 5 
คือ จมูก หน้าผาก กลางกระหม่อมข้างนอก ในสมองตรงกลาง 
กะโหลกศรีษะและทรวงอก การสืบถอดหลักค าสอนแนวปฏิบัติ 1)
ค าสอนท่านประพันธ์ 2)ค าสอนทีศ่ิษยานุศษิยจ์ดบันทึกไว้ 
 2) พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) งานวิจัย 3 เรื่อง ประกอบ 
พิชิต อวิรุทธพาณิชย์[12] “แนะน าหนังสือ ชนิดา จันทราศรีไศล 
เกี่ยวกับหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณฉบับวิชาการ 1” 
พิชฎชมพู  ธูปบู ชา [13] “การศึกษาเปรียบ เทียบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)กับพระธรรม
สิงหบุราจารย์(จรัญ ฐิตธมฺโม)” พระมหาวุฒิ ชัย วุฑฺฒิชโย [14] 
“การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนาจิตของกรรมฐาน 5 
สายในสังคมไทย” ผลการศึกษาพบว่า โจทย์วิจัยเป็นการศึกษา
หลักฐานวิชาธรรมกายและเผยแพร่ค าสอน และรูปแบบการปฏิบัติ 
แนวทางปฏิบัติพบว่า การท าการภาวนาพ้นจากความทุกข ์ค้นพบวิธี
ปฏิบัติธรรม วิชชาธรรมกาย ซึ่งพิสูจน์หลักค าสอนและหลักปฏิบัติ
แบบทั่วไปและแบบเข้ม เป็นหลักค าสอนที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน ยึด
เห นี่ ย วจิ ต ใจขอ งป ระช าชน ให้ ห ลุ ด พ้ น  ค า ส อน สื บ ท อ ด
พระพุทธศาสนาตามแนวทางฟังได้ ในปัจจุ บันไม่ เลือนหายไป 
ลกัษณะค าสอนมีความเป็นตัวเองสูง เป็นรูปแบบการพัฒนาจิต การ
อธิบายพัฒนาจิตในรูปกระบวนการระบบ ศีล สมาธิ ปัญญา 
 3) พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) งานวิจัย 9 เรื่อง พบ 
พระครูปริยัติธรรมาภรณ์ [15] “ศึกษาวิเคราะห์วิธีการเผยแผ่
หลักธรรมของพุทธทาสภิกขุ”  พกุล แองเกอร์[16] “พุทธทาสภิกขุ:
พุทธปรัชญาเมธีไทย” พระมหาพุทธิวงศ์ ณฏฺฐญฺญู[17] (สุวรรณ
รัตน์)“การวิเคราะห์นิพพานในทัศนะของพุทธทาสภิกขุตามแนว
คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท” พระชวลิต อุตฺตโม สุวรรณจันทร์
[18] “ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าแนวค าสอนเรื่องธัมมิกสังคมนิยมของ
ท่านพุทธทาสภิกขุค าส าคัญ: พุทธทาสภิกขุ” พระมหาพุทธิวงศ์ 
ณฏฺฐญฺญ (สุวรรณรัตน์) [19] “นิพพานตามทัศนะของท่านพุทธทาส
ภิกขุ” พระมหายศธนา ปภากโร (ศรีวัฒนปภา) [20] “วิเคราะห์
หลักการสอนตามแนวปฏิบัติของพระธรรมโกศาจารย์(พุทธทาส
ภิกขุ)”  กรวิชญ์ จิตวิบูลย์[21] “การวิเคราะห์เนื้อหาสมรรถนะ
พลเมืองประชาธิปไตยผ่านแนวคิดพระธรรมโกศาจารย์พุทธทาส 
อินทปัญโญ (พุทธทาสภิกขุ)ที่ปรากฏอยู่ใน สาระพุทธทาสศึกษา 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน”ี พระครูมหาเจติยารักษ์ เข็มนาค[22] “รูปแบบ
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การสร้างสันติภาพของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)” พระ
ครูปริยัติธ ารงคุณ(ก าธร สญฺญโต/ทองประดู่) [23] “กระบวนทัศน์
ใหม่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธทาสภิกขุ” ผล
การศึกษาพบว่า โจทย์วิจัยศึกษาหลักธรรม ค าสอนต่างๆ ได้แก่
ความหมายนิพพาน ปรัชญา ธัมมิกสังคมนิยม พลเมืองประชาธิปไตย 
การสร้างสันติภาพ การเผยแผ่หลักค าสอน และวิเคราะห์หลักค า
สอน  แนวทางปฏิบัติพบว่า ท่านพุทธทาสศึกษากรรมฐานแบบอานา
ปานสติเป็นกรรมฐานที่ละเอียด การใช้อานาปานสติสูตรเป็น
หลักการสอน แล้วขยายอธิบายท าให้เข้าใจง่ายและใช้ส านวน
เหมาะสมแก่การปฏิบัติ พุทธวิธีสอนอานาปานสติ คือใจความอานา
ปานสติ 16 อารมณ์ อธิบายส่วนใหญ่ อานาปานสตแิบบสั้นและแบบ
แผน ที่มีการเตรียมพร้อมเฉพาะหน้า การระลึกหรือกระท าสิ่งหนึ่ง
ทุกลมหายใจเข้าออก ศึกษาความหมาย นิพพาน เป็นภาวะที่จิตดับ
เย็นว่างจากกิเลส ตัวกูของกูไม่เกิดขึ้นมา ภาวะเป็นอสังขตธรรมสิ่งที่
มีอยู่ปราศจากการปรุงแต่งจากสิ่งใด นิพพานช่ัวคราวและนิพพานที่
แท้สมบูรณ์  การเผยแผ่หลักธรรมใช้วิธีการสอนตามจริตบุคคล ใช้
หลักโอวาทปาติโมกข์ ไม่เบียดเบียน ไม่ท าบาป ท าจิตใจให้บริสุทธิ์
ผ่องใส การเผยแผ่ด้าน1)กระบวนทัศน์ใหม่ด้านเทศนา ปาฐกถา การ
บรรยาย 2)ด้านงานเขียน 3) ด้านบทประพันธ์ร้อยกรอง 4)ด้านโรง
มหรสพทางวิญญาณ 

4) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺตโน) งานวิจัย 1 เรื่อง จุลศักดิ์ ชาญ
ณรงค์[24] “กรอบความประพฤติจากพระธรรมเทศนาและพระ
โอวาทเนื่องในวันวิสาขบูชาของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(เจริญ สุวฑฒฺโน)” ผลการศึกษา
พบว่า โจทย์วิจัยศึกษาเกี่ยวกับพระธรรมเทศนา แนวทางปฏิบัติ
พบว่า รวมข้อธรรมที่ควรปฏิบัติผ่านงานพระนิพนธ์ การระลึกถึง
พระพุทธเจ้าผ่านความมหัศจรรย์แห่งพุทธบารมีที่มีการน้อมน าไป
ปฏิบัติเป้าหมายสงบเย็น   

5) พระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงด า) งานวิจัย 4 เรื่อง  
พระอธิการพรชัย วิชฺชโย[25] “การศึกษาวิเคราะห์ผลงานด้านการ
เผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระราขพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิง
ด า)” เสถียร ทั่งทองมะดัน[26] “สมถกัมมัฏฐานในฐานะเป็นบาท
ฐานของมโนยิทธิ” อดิสรณ์  ประทุมถิ่น[27] “วิเคราะห์การใช้
ภาพพจน์เพื่อถ่ายทอดพุทธธรรมค าสอนด้านการเจริญพระกรรมฐาน
ของพระราชพรหมยาน” วัฒนา หลวักประยูร[28] “ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการวัดท่าซุง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี” ผล
การศึกษาพบว่า โจทย์วิจัยศึกษาการเผยแผ่ วิชามนโนยิทธิ ใช้
ภาพพจน์ค าสอน การบริหารวัดท่าซุง แนวทางปฏิบัติพบว่า การ
สอนกรรมฐานมโนยิทธิ คือ การมีฤทธิ์ทางใจ ลักษณะการรู้เห็น 
สัมผัส ตามความเป็นจริงด้วยการใช้ใจ เป็นก าลังใจ ในการเพ่งจิต 
เป็นสมถกรรมฐานเป็นบาทฐานมโนมยิทธิ หรือกสิณเป็นบาทฐาน
ของมโนมยิทธิเป็นการฝึกปฏิบัติเพ่งกสิณ เป็นวิธีท ากรรมฐาน องค์
ฌานในฐานะเป็นอารมณ์มโนมยิทธิ ท าฌานให้เกิดขึ้นเป็นการ
เข้าฌานใช้ก าลังฌานเตรียมจิตให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อม ปัญญาที่
พิจารณาให้เห็นความจริง เลือกกรรมฐานเหมาะกับแต่ละจริต
แตกต่างกันไป ค าสอนเกี่ยวกับนรกสวรรค์ การเผยแผ่ความรู้จาก
ประสบการณ์ ได้รับความเลื่อมใส เป็นเลิศในการใช้ภาษาเผยแผ่ 
พุทธธรรมค าสอนมีการใช้ภาพพจน์ที่โดดเด่น ภาพพจน์อุปมา สมมุติ
ภาวะ การอ้างอิง บุคลาธิษฐาน อุปลักษณ์ และการใช้ภาพพจน์เป็น
เทคนิคการถา่ยทอดความรู้ความเข้าใจเจริญกรรมฐาน 

6) หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ จ านวน 7 เรื่อง ประกอบ พระ
มหาวีระพันธ์ ชุติปญฺโญ (สุปัญบุตร) [29] “ศึกษาวิเคราะห์การ
ตีความและวิธีการสอนของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ” [30]พระมหา
นิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต(แสมแก้ว)“ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการ
ปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ และพุทธทาสภิกขุ” 
พระมหาสิงห์หน สิรินฺธโร (ฉิมพาลี) [31] “ศึกษาวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างหลักปฏิบัติสัมปชัญญะในมหาสติปัฏฐานสูตรกับ
วิธีการฝึกเจริญตามแนวของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ” พระสุวรรณ 
สุวณฺโณ (เรืองเดช) [32] “ศึกษาผลการเจริญตามแนวปฏิบัติของ
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ : กรณีศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติ
ธรรมมหาสติปัฏฐาน 4” พระมหาเจษฎา โชติว โส(จุลพันธ์) [33] 
“ศึกษาเปรียบเทยีบวธิีการเจริญสตขิองหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ และ
ท่านติช นัท ฮันห์” สุชาติ หล้าอภัย[34] “การประยุกต์ใช้มหาสติปัฏ
ฐาน เพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพ ชีวิตผู้ สู งอายุ ”  เกื้ อกู ล  มู ลทา [35] 
“การศึกษาแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจ าวันตามหลักค าสอน
ของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ” ผลการศึกษาพบว่า โจทย์วิจัยเป็น
การศึกษาวิธีการสอน ความหมาย แนวทางปฏิบัติกรรมฐาน 
หลักการปฏิบัติสัมปชัญญะ ผลการปฏิบัติตามแนวทาง และการใช้
พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุประยุกต์ใช้ประจ าวัน  แนวทางปฏิบัติพบว่า 
น าสติมาก าหนดไว้ท่ีกาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ 
มีปัญญาดับทุกข์ในระดับต่างไปถึงนิพพาน  รูปแบบการฝึกสติแบบ
เคลื่อนไหว ไม่หลับตา เน้นการใช้สติจับความเคลื่อนไหว ไม่เน้นค า
บริกรรม ใช้สติอยู่กับปัจจุบันขณะ กายอิริยาบถบรรพ สัมปชัญญะ
บรรพ ก าหนดรู้อิริยาบถน้อยใหญ่ในกายท าความรู้สึกตวั จุดมุ่งหมาย
เพื่อเขย่าธาตุรู้ให้ตื่นขึ้นมาท าหน้าที่  เป็นผู้สังเกต ฝึกก าหนดรู้
เคลื่อนไหวของกายและจิต เน้นตัวสติรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะที่วิธีการ
สร้างจังหวะต่างๆ ยกมือขึ้นให้มีสติก าหนดทุกขณะ โดยให้รู้สึกอยู่
ตลอดเวลาเมื่ออาการเกิดขึ้น  เน้นตัวสัมปชัญญะ ตัวสติ  ตั ว
สัมปชัญญะ เป็นอุปการธรรม มีสติต้องมีสัมปชัญญะ รู้สึกทุกอาการ
ที่เกิดขึ้นไม่ลืมตัวลืมกาย การปฏิบัติสัมปชัญญะขึ้นอยู่กับอุปนิสัย
และความเหมาะสมและจริตแต่ละบุคคล  สอนผู้ปฏิบัติรู้เท่าทัน
ความคิดที่เกิดขึ้น ไม่ต้องปรุงแต่งความคิด ฝึกสติด้วยการฝึกจิต (จิต
ภาวนา)  แบบเคลื่อนไหว ท าให้จิตรู้ กาย เวทนา จิต ธรรม รู้สมมติ 
รู้อารมณ์ รู้ความรู้สึกนึกคิด การดูจิตเท่าทันความคิด จิตธรรมชาติ
เดิมบริสุทธิ์ ปรุงแต่งด้วยกิเลส งานของจิตหวังผลการหลุดพ้นจาก
เครื่องผูกพันธการกิเลสตัณหา สาเหตุความทุกข์เกิดจากความคิดปรงุ
แต่ง การฝึกสติให้รู้สึกอยู่กับปัจจุบันเป็นเครื่องให้กุศลเจริญ ให้หลุด
จากโลกของความคิดมาอยู่โลกของความจริง จึงเห็นพร้อมสถาวะ 
เข้าใจความเป็นจริงรูปนาม กายใจ การฝึกต้องรู้สึกสิ่งที่ก าลัง
เคลื่อนไหว อาการรูป ท าความรู้สึกตัวบ่อยๆ แล้วปัญญาย่อมเกิด ไม่
เป็นทุกข์ ไม่ปรุงแต่ งไปตามความคิดดี ไม่ดี  การฝึกปัญญาใช้
ชีวิตประจ าวัน ก าหนดอารมณ์มากระทบ แยกแยะความดีความช่ัว 
สุขทุกข์รู้เท่าทัน การประยุกต์วิธีการตามความเข้าใจของตนเอง การ
สอนไม่ยึดติดอยู่กับต าราเป็นการอธิบายจากสภาวะที่สัมผัสด้วยใจ 

7) พระครูภาวนานุศาสก์ (แป้น ธมฺมธโร) งานวิจัย 2 เรื่อง 
ประกอบ  พระครูนิวิฐธรรมานุยุต (เสถียร ถาวโร) [36] “ศึกษา
วิปัสสนาตามแนวของพระครูภาวนานุศาสก์ (แป้น ธมฺมธโร)”  พระ
ครูอุดมภาวนานุสิฐ (เสถียร จันทร์รวม) [37] “การศึกษาวิเคราะห์
วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระครูภาวนานุศาสก์ (แป้น 
ธมฺมธโร)” ผลการศึกษาพบว่า โจทย์วิจัยแนววิปัสสนา แนวทาง
ปฏิบัติพบว่า การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน 4 ใช้สติและปัญญา
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พิจารณาก าหนดรู้ รูป นาม สภาวธรรมทางฐานสติ 4 ฐาน กาย 
เวทนา จิต ธรรม ตามความเป็นจริงจนหยั่งรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง 
วิธีการปฏิบัติวิปัสสนา เป็นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดยใช้สติ
ก าหนดอิริยาบถต่าง ๆ มีการนั่ง เดิน ยืน นอน อิริยาบถย่อยต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน นักปฏิบัติน าหลักวิริยะจดจ่อในรูปนามปัจจุบัน 
ด้วยความเพียร สติเป็นเครื่องระลึกรู้ตามก าหนดรูปนามต่อเนื่องไม่
ขาดช่วง สมาธิท าให้จิตแนบชิดตั้งมั่นอยู่ในสภาวธรรมที่ก าหนดด้วย
สติ ปัญญาหยั่งเห็นลักษณะพิเศษของสภาวธรรมตามความเป็นจริง 
ผลท าให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามเหตุปัญญาบริสุทธิ์ รู้แจ้งรูปนาม ไตร
ลักษณ์ ดับอาสวะกิเลส 

8) พระธรรมธีรราชมหามุนี  (โชดก ญาณฺสิทธิ) จ านวน 4 
เรื่อง ประกอบด้วย  พรรณราย รัตนไพฑูรย์[38] “การศึกษาวิธีการ
ปฏิบัติกรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 : ศึกษาแนวสอนของพระ
ธรรมธีรราชมหามุนี(โชดก ญาณฺสิทธิ)”[39] พระพงศกรฐ์ ตว โส 
(เรืองศิลป์ประเสริฐ)“ศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการใช้สัมมาสติของพระธรรมธีรราชมหามุนี(โชดก ญาณสิทฺธิ)”  
ลกัษณาวดี แก้วมณี[40] “เกณฑ์ตัดสนิความเป็นวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ในสังคมไทยตามหลักสติปัฏฐาน 4” พระมนตรี อาภทฺธโร(คนทรง
แสน) [41] “การเจริญสติปัฏฐาน 4 กับการพัฒนาปัญญาญาณ ตาม
หลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก 
ญาณสิทฺธิ)”  ผลการศึกษาพบว่า โจทย์วิจัยศึกษาวิธีการปฏิบัติ การ
ใช้สัมมาสติ การพัฒนาปัญญาญาณ หลักการวิปัสสนากรรมฐาน  
แนวทางปฏิบัติพบว่า เทคนิคการใช้สติพิจารณากาย เวทนา จิต 
ธรรม โดยการภาวนาว่า ยุบหนอ พองหนอ ประกอบ วิธีการยุบ-พอง 
เป็นวปิัสสนากัมมัฏฐาน เริ่มผู้ปฏิบัตจิ าแนกได้ว่า อาการพอง ยุบ น่ัง 
ถูก วิธีการก าหนดพองยุบ เป็นการก าหนดเห็นการเกิดดับ เชื่อมโยง
ไปก าหนดตามดู เวทนา จิต ธรรม การเกิดดับ อาศัยขนิกสมาธิเป็น
ฐานพัฒนาไปเป็นอุปจารสมาธิ กรอบการใช้ระบบหนอ ก าหนดพอง
ยุบ เป็นเพียงอุบายวิธี สอนให้ก าหนดเพื่อรู้ธาตุต่างๆ ที่อยู่ในร่างกาย 
การมีสติก าหนดรูปนามตามอิริยาบถใหญ่ 4 คือ ยืน เดิน นั่ง นอน 
และมีสติก าหนดรูปนาม อิริยาบถย่อย อายตนะทั้ง 6 ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ การพิจารณากาย สติรู้ลมหายใจเข้า ออก การเคลื่อนไหว
ร่างกายหรืออิริยาบถต่าง ๆ อิริยาบถน่ัง พิจารณาอาการพองยุบของ
ท้อง พิจารณาต้นใจคือ ความรู้สึก พิจารณาทวารทั้ง 5 ใช้วิปัสสนา
ญาณ 16 เป็นกรอบในการตรวจความก้าวหน้าของจิต ก าหนด
อิริยาบถเดินจงกรม ภาวนา 2 ระยะ ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ เมื่อ
สติมั่นคงให้ภาวนา 6 ระยะ ว่า ยกส้นหนอ ยกหนอ ย่างหนอ ลง
หนอ ถูกหนอ กดหนอ การใช้สติพิจารณาเวทนา รู้สึกถึงเวทนา คือ 
ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ไม่ว่า สุขทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์ มีสติรู้การเกิด
และดับของเวทนาทั้งหลาย การปฏิบัตกิารฝึกจิตด้วยสติสมัปชัญญะ
ท าจิตสงบเกิดปัญญาในปัจจุบันใช้สติพิจารณาจิต จิตผ่องใสมีความ
มั่นคงหนักแน่น สุขภาพจิตดี จิตเป็นประธานปฏิบัติไตรลิกขา 
อริยมรรค 8 การพิจารณาปัญญาจากการปฏิบัติท าให้เกิดความสงบ
สุข ใช้สติพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม เข้าใจสรรพสิ่งตามความ
เป็นจริง ใช้สติพิจารณาสภาวธรรม ก าหนดรู้สรรพสิ่งว่า ล้วนเป็น
สภาวธรรมไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา เห็นรูปนามไม่เที่ยง มีเกิด
แล้วดับเป็นเหตุให้ทุกข์ สอนตามเนื้อหาในมหาสติปัฏฐานสูตรและ
ประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ การเผยแผ่หลักสติปัฏฐาน 4 ประยุกต์
การหายใจและอิริยาบถต่าง ๆ มาเป็นวิธีปฏิบัติ โดยค าว่า “หนอ”  

9) พระราชสังวรญาณ(พุธ ฐานิโย) งานวิจัย 1 เรื่อง ประกอบ 
พระมหาวรจักร ฉนฺทชาโต(มุ่งเกี่ยวกลาง) [42]“การศึกษาบทบาท

และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชสังวรญาณ(พุธ ฐานิ
โย)” ผลการศึกษาพบว่า โจทย์วิจัยเกี่ยวกับวิธีการเผยแผ่ แนวทาง
ปฏิบัติพบว่า หลักสติปัฏฐาน 4 พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม เน้น
สอนท าสติตามรู้ความคิดให้สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวัน สติรู้ ยืน เดิน 
นั่ง นอน ฝึกสติทุกอิริยาบถ ประยุกต์ใช้หลักธรรมสอนผู้ปฏิบัติเข้าถึง
พระรัตนตรัย หลักไตรสิกขา ท ากายให้สงบระงับ รูปแบบการแผยแผ่ 
หลายวิธี ไดแ้ก่ บรรยาย สนทนา การตอบปัญหาธรรม อบรมจิต 
 10) ท่านสัตยา นารายัน โกเอ็นก้า (ท่านโกเอ็นก้า) จ านวน 4 
เรื่อง ประกอบด้วย [43]วิลาสินี หวังเกษม“แนวคิดเรื่องสมาธิบ าบัด
ของสัตยา นารายัน โกเอ็นก้า”  [44]บุญเรือง ทิพพอาสน์ “ศึกษา
การสอนสติปัฏฐาน 4 ตามแนวทางของโคเอ็นก้ากับพระไตรปิฎก” 
[45]พวน โฆษิตศักดิ์  และคณะ“ศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติ
กรรมฐาน ตามแนวอานาปานสติของพุทธทาสภิกขุ กับ เอส.เอน.โก
เอ็นก้า”  [46]บุณชญา วิวิธขจร“การปฏิบัติและการสอบอารมณ์
กรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเมียนมาร์”   
ผลการศึกษาพบว่า โจทย์วิจัย แนวคิดสมาธิ การสอนสติปัฏฐาน 4 
แนวทางอานาปานสติ อารมณ์กรรมฐาน 10. แนวทางปฏิบัติพบว่า 
ฝึกเริ่มต้นการท าอานาปานสติให้จิตสงบเป็นพื้นฐาน น าจิตที่พฒันาดี
แล้วพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้น สังเกตเวทนาให้มองเห็นเป็นอุเบกขา 
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามส่วนต่างๆ ร่างกายด้วยจิตที่เป็นอุเบกขา คือ 
ปล่อยวาง พิจารณาองค์ธรรม 3 ข้อ อาตาปี (มีความเพียร) สติมา (มี
สติระลึกรู้อยู่เสมอ สัมปชาโน (ความรู้สึกตัวทุกขณะ) คอยก ากับ 
การวางจิตอุเบกขามองเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงปฏิบัติต่อทุกสิ่ง
เป็นอุเบกขา ความไม่ปรุงแต่งให้เวทนาเกดิดับตามกฎไตรลักษณ์ ไม่
ต้องบริกรรม เมื่อปฏิบัติจนช านาญผลเกิดขึ้นมาในใจ หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ท้ังปวง กระบวนการเปลี่ยนแปลงระดับลึกอยู่ภายในสร้าง
ความสงบสุข ทุกข์เพราะสั่งสมความเครียดสู่จิตส านึกกลายเป็น
อนุสัยนอนเนือง เปลี่ยนพฤติกรรมจิตที่ปรุงแต่งโดยธรรมชาติ มีสติ
คอยเฝา้พิจารณาความรู้สึกทางกายอย่างต่อเนื่อง 
 11) พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธฺมโม) งานวิจัย 5 เรื่อง 
ประกอบ พลกฤษณ์ โชติศิริรัตน์[47] “การศึกษาวิเคราะห์การรักษา
โรคด้วยวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของพระธรรมสิงหบุราจารย์ 
(จรัญ ฐิตธมฺโม)” ธเนศ ปานหัวไผ่[48]“ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาพระธรรมสิงหบุราจารย์ 
(จรัญ ฐิตธมโม)” พระบุญจันทร์ คุตฺตจิตฺโต[49] “ศึกษาวิเคราะห์
รูปแบบการสอนกรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 โดยเน้นค าสอน
เรื่องกรรมของพระธรรมสิงหบุราจารย์(จรัญ ฐิตธมฺโม)” พระบุญ
จันทร์ คุตฺตจิตฺโต[50] “ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการสอนกรรมฐาน
ตามแนวสติปัฏฐาน 4 เน้นค าสอนเรื่องกรรมของพระธรรมสิงหบุรา
จารย์  (จรัญ  ฐิตธมฺ โม )” ธิดารัตน์  สนธิ์ทิ ม [51]“ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการสอนวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแนวงพระธรรม
สิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)” ผลการศึกษาพบว่า โจทย์
วิจัยเป็นการประยุกต์ใช้วิปัสนากรรมฐานกับการรักษาโรค กรรมฐาน
สติปัฏฐาน 4 เรื่องกรรม วิธีสอนปฏิบัติกรรมฐาน รูปแบบการสอน
วิธีการปฏิบัติวิปัสสนา แนวทางปฏิบัติพบว่า สติปัฏฐาน 4 เป็นการ
ก าหนดกาย เวทนา จิต ธรรม อาศัยหลักปฏิบัติกรรมฐาน 1)สติ 2)
สัมปชัญญะ ควบคุมและก าหนดจิตโดยการก าหนดอารมณ์ ให้เห็น
ปัจจุบัน ให้เกิดปัญญารู้เท่าทันจิต คือ มีสติควบคุมกาย วาจา ใจ  วิธี
พัฒนาจิตใจบนพื้นฐานหลักธรรมสติปัฏฐาน 4 องค์ประกอบอาตาปี 
สัมปชาโน สติมา มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ระลึกไปตามฐาน
ทั้ง 4 เป็นการฝึกกรรมฐาน ตั้งแห่งการท างานของจิต บ าเพ็ญเพียร
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ทางจิต ฝึกสติพิจารณาให้รู้เท่าทันและรู้แจ้งทุกข์ เกิดปัญญาเห็น
ความเป็นจริงยอมรับรู้แจ้งในทุกข์ เทคนิควิธีเป็นการหายใจเข้าออก
บริกรรมยุบหนอพองหนอเป็นเอกลักษณ์ ผู้ปฏิบัติเพ่งไปที่ท้อง
ประสานหายใจเข้าออก คือ ยุบหนอ พองหนอ รูปแบบสอน
กรรมฐานแบบพองยุบหนักสอนเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นอุทาหรณ์ 
ภาษาเข้าใจง่ายมุ่งให้ผู้ฟังเข้าใจ บรรยายประสบการณ์จริงให้เห็น
ภาพ จากประสบการณ์หลวงพ่อสอนให้เห็นกฎแห่งกรรมน าปัญญา
แก้ไขปัญหาในชีวิต ส่งเสริมให้สวดมนต์ด้วยพุทธชัยมงคลคาถา 
 12) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) จ านวน 6 
เรื่อง ประกอบด้วย กาญจนา ต้นโพธิ์ [52] “กลวิธีการใช้ภาษาใน
งานประพันธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)” กาญจนา ต้น
โพธิ์[53] “การศึกษาเชิงวิเคราะห์สารัตถะในงานประพันธ์ของพระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)” สมเจตน์ ผิวทองงาม[54] “การ
แนะแนวเพื่อชีวิตที่ดีงามในค าสอนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ป
ยุตโต)” พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ(บุญทอง)[55] “การสังเคราะห์แนวคิด
ทางสังคมการเมืองของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺ
โต)” พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน(จันทาพูน) [56] “การศึกษา
วิเคราะห์เรื่องทุกข์ทีป่รากฎในงานประพนัธ์ทางพระพุทธศาสนาของ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)” พระครูปริยัติกิตติวิมล 
(กิตฺติ สาโร) [57] “การประกอบสร้างอุปลักษณ์ มโนทัศน์ ใน
วรรณกรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)” ผล
การศึกษาพบว่า โจทย์วิจัยเป็นการศึกษาใช้ภาษาในงาน ประพันธ์ 
ความทุกข์ การประยุกต์ ใช้หลักธรรมเพื่อชีวิตทีดี ค าสอนทาง
ประพันธ์ งานวรรณกรรม มโนทัศน์ แนวทางปฏิบัติพบว่า การศึกษา
การใช้ภาษาในงานประพันธ์เพื่อสื่อความหมาย ได้แก่ การซ้ า การ
ซ่อนค า การเล่นค า การขนานความ วิธีการน าเสนอเนื้อหา การสร้าง
มโนทัศน์ลักษณะโลกิยธรรมหรือโลกุตรธรรม ได้แก่ ความเหมือน 
ความต่าง ความขัดแย้ง ความคล้อยตาม ความเป็นเหตุผล  สารัตถะ
การประยุกต์ใช้พุทธรรมด้านต่างๆ สร้างประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
สอนเรื่องความทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจ สอนวิธีการเรียนรู้ตามหลัก
อริยสัจ 4 ปัญญาระดับสัมมาทิฏฐิ ชีวติที่ดีงามถูกต้องตามเหตุปัจจัย 
พยายามฝึกฝนพัฒนาตามแนวทางไตรสิกขา 
 

5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 การวิเคราะห์ผลงานวิจัยตามแนวทางครูบาอาจารย์เพื่อสกัดหลัก
ความสอดคล้องกับมหาสติปัฏฐาน 4 จ าแนกเป็นฐานกาย ฐาน
เวทนา ฐานจิต และฐานธรรม สรุปผลการศึกษาวิจัยได้ว่า  
 1)ฐานกายานุปัสสนา เป็นการพิจารณาเฝ้าดูกาย ด้วยลมหายใจ 
ด้วยอิริยาบถ การมีสัมปชัญญะ พิจารณาสิ่งน่ารังเกียจ การพิจารณา
ธาตุ การสังเกตป่าช้า 9  ตรงกับแนวทางปฏิบัติหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 
วิธีการก าหนดค าบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นกรรมฐาน ฝึกสติเพื่อเกิด
สมาธิ ปัญญา ตามหลักอานาปานสติตั้งสติไว้ลมหายใจ จิตสงบนิ่ง
พัฒนาองค์ธรรมเพื่อเกิดสมาธิเป็นบาทฐานวิปัสสนาตามดูอาการกาย
เกิดดับเช่ือมโยงรู้อาการส่วนอื่นเห็นรูปนามไม่เที่ยง วิธีการก าหนด
จิตฐานคือ จมูก หน้าผาก กลางกระหม่อมข้างนอก ในสมองตรง
กลาง กะโหลกศรีษะและทรวงอก เน้นฐานกายเป็นส าคัญน าทางฝึก
สติเพื่อสร้างสมาธิให้มีปัญญา เป็นอานาปานสติตั้งสติน าทาง อาศัย
เทคนิคค าบริกรรมภาวนาพุทโธ  ฐานกายน าตามแนวทางของพระ
ธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) เน้นกรรมฐานแบบอานาปานสติ
ส าคัญ ใช้หลักอานาปานสติสูตรเป็นหลักการสอนใจความ 16 
อารมณ์ ขยายอธิบายเข้าใจง่ายเหมาะปฏิบัติ แบบสั้นและแบบแผน 

การระลกึหรือกระท าสิ่งหนึ่งทุกลมหายใจเข้าออก ศึกษาความหมาย
นิพพาน เป็นภาวะที่จิตดับเย็นว่างจากกิเลส ตัวกูของกูไม่เกิดขึ้นมา 
เป็นตามอานาปานบรรพเป็นที่สุดส าคัญการฝึกลมหายใจส าคัญ 
อธิบายอารมณ์ 16 ขั้นตอนตามรู้ลมหายใจเข้าออก ไม่มีค าบริกรรม
น าไปสู่ฐานธรรม คิดพิจารณาหลักธรรม ส่วนพระครูภาวนานุศาสก์ 
(แป้น ธมฺมธโร) ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานใช้สติและปัญญา
พิจารณาก าหนดรู้ รูปนาม สภาวธรรมทางฐานสติ 4 ฐาน ตามความ
เป็นจริงจนหยั่งรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง วิธีการปฏิบัติวิปัสสนาเจริญ
สติแบบเคลื่อนไหว โดยใช้สติก าหนดอิริยาบถต่าง ๆ มีการนั่ง เดิน 
ยืน นอน จดจ่อในรูปนามปัจจุบันด้วยความเพียร สติเป็นเครื่องระลกึ
รู้ตามก าหนดรูปนามต่อเนื่องไม่ขาดช่วง สมาธิท าให้จิตแนบชิดตั้งมั่น
อยู่ในสภาวธรรมที่ก าหนดด้วยสติ ปัญญาหยั่งเห็นลักษณะพิเศษของ
สภาวธรรมตามความเป็นจริง ฐานกายน าทางฝึกสติ อิริยาบถต่างๆ 
น าทางไปสู่ฐานอื่นๆ ครบทุกฐาน แนวคิดหลักการเป็นไปตามหลัก
มหาสติปัฏฐาน ส่วนแนวทางพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณฺ
สิทธิ)  สอนเทคนิคการใช้สติพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม เป็น
วิปัสสนากัมมัฏฐาน วิธีการก าหนดพองยุบ เห็นเกิดดับเช่ือมโยงไป
ตามดู เวทนา จิต ธรรม อาศัยขนิกสมาธิเป็นฐานพัฒนาเป็นอุปจาร
สมาธิ กรอบการใช้ระบบหนอเป็นเพียงอุบายวิธี สอนให้ก าหนดเพื่อรู้
ธาตุต่างๆ การมีสติก าหนดรูปนามตามอิริยาบถใหญ่ 4 อิริยาบถย่อย 
อายตนะ 6 อิริยาบถนั่ง พิจารณาต้นใจคือความรู้สึก ใช้วิปัสสนา
ญาณ 16 สอนตามเนื้อหาในมหาสติปัฏฐานสูตรประยุกต์การหายใจ
และอิรยิาบถต่าง ๆ มาเป็นวิธีปฏิบัติ โดยค าว่า “หนอ” ฐานกายเป็น
หลักน าทาง หลักค าสอนท่านจะครบทุกฐานตั้งแต่ฐานกายไปฐาน
ธรรม อธิบายเทคนิควิธีการเป็นขั้นตอนละเอียดเป็นทั้งแนวคิด และ
เทคนิควิธีการครบขั้นตอนเป็นกระบวนการแบบแผน เป็นทั้ง
แนวทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ส่วนแนวทางของพระธรรมสิงหบุรา
จารย์ (จรัญ ฐิตธฺมโม) ก าหนดกาย เวทนา จิต ธรรม อาศัยหลัก
ปฏิบัติกรรมฐาน 1)สติ 2)สัมปชัญญะ ควบคุมและก าหนดจิตโดย
ก าหนดอารมณ์เห็นปัจจุบัน ให้ปัญญารู้ทันจิต มีสติควบคุมกาย 
วาจา ใจ วิธีพัฒนาจิตใจบนพื้ นฐานหลักธรรมสติปัฏฐาน 4 
องค์ประกอบอาตาปี สัมปชาโน สติมา มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มี
สติ ระลึกตามฐานท้ัง 4 ตั้งแห่งการท างานจิต บ าเพ็ญเพียรจิต ฝึกสติ
พิจารณาให้รู้เท่าทันรู้แจ้งทุกข์ เกิดปัญญาเห็นความจริงยอมรับรู้แจ้ง
ทุกข์ เทคนิควิธีเป็นการหายใจเข้าออกบริกรรมยุบหนอพองหนอเป็น
เอกลักษณ์ เน้นฐานกายน าทางปฏิบัติแล้วไปสู่ครบทุกฐาน เป็นหลัก
ปฏิบัติกรรมฐาน อาตาปี สัมปชาโน สติมา อาศัยค าบริกรรมยุบหนอ
พองหนอ เป็นเครื่องมือฝึกมหาสติปัฏฐานให้ความส าคัญแทบทุกฐาน  
 2) ฐานเวทนานุปัสสนา การพิจารณาเวทนาซึ่งเป็นความรู้สึก 
สุขเวทนา ทุกขเวทนา สอดคล้องแนวทางปฏิบัติ ท่านสัตยา นารา
ยัน โกเอ็นก้า (ท่านโกเอ็นก้า) ฝึกท าอานาปานสติให้จิตสงบเป็น
พื้นฐาน น าจิตพัฒนาแล้วพิจารณาเวทนา สังเกตเวทนาให้มองเห็น
เป็นอุเบกขา ความรู้สึกเกิดขึ้นตามร่างกายด้วยจิตอุเบกขา คือ 
ปล่อยวาง พิจารณาองค์ธรรม อาตาปี(มีความเพียร) สติมา(มีสติ
ระลึกรู้อยู่เสมอ) สัมปชาโน (รู้สึกตัวทุกขณะ) คอยก ากับ วางจิต
อุเบกขามองเห็นตามเป็นจริง ไม่ปรุงแต่งให้เวทนาเกิดดับตามกฎไตร
ลักษณ์ ไม่ต้องบริกรรม เน้นเทคนิควิธีฐานเวทนาน าทางปฏิบัติไปสู่
ฐานอื่นๆ  ฐานเวทนาเป็นเครื่องมือน าไปสู่ฐานอื่นครบทุกฐาน การ
ท าความรู้สึกให้เป็นอุเบกขา ไม่ปรุงแต่งเวทนาความรู้สึกทางกาย 
ไปสู่การพิจารณาทุกสิ่งเป็นอุเบกขาจิต ตรงกรอบพระสูตรมหาสติ
ปัฏฐาน 4 ครบทุกฐาน   
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 3) ฐานจิตตานุปัสสนา การพิจารณาจิต แนวทางพระมงคลเทพ
มุนี (สด จนฺทสโร) ภาวนาพ้นจากทุกข์ ค้นพบวิธีปฏิบัติธรรมวิชา
ธรรมกายซึ่งพิสูจน์หลักค าสอนหลักปฏิบัติเป็นรูปแบบพัฒนาจิต 
อธิบายพัฒนาจิต ในรูปกระบวนการระบบ ฐานจิตน าทางและเป็น
เป้าหมาย ฐานจิตอธิบายได้ยากและความเป็นนามธรรมสูง ส่วน
แนวทางของพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงด า)  สอน
กรรมฐานวิชามโนยิทธิ การมีฤทธิ์ทางใจ ลักษณะรู้เห็น สัมผัส ความ
จริงด้วยการใช้ใจ เป็นก าลังใจ การเพ่งจิต สมถกรรมฐานบาทฐาน
มโนมยิทธิ หรือกสิณเป็นบาทฐานมโนมยิทธิเป็นการฝึกปฏิบัติเพ่ง
กสิณ องค์ฌานเป็นอารมณ์มโนมยิทธิ ท าฌานให้เกิดขึ้นเป็นการ
เข้าฌานใช้ก าลังฌานเตรียมจิตให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมปัญญาที่
พิจารณาให้เห็นความจริง เน้นจุดหมายปลายทางการฝึกกรรมฐาน
คือฐานจิต เห็นได้ว่าเน้นรูปแบบมโนยิทธิน าทาง กระบวนการฝึก
จิตใจ อาศยัการฝึกฌานเป็นหลักเพื่อน าไปสู่ปัญญา  
 4) ฐานธรรมานุปัสสนา การสังเกตสิ่งที่อยู่ในจิตเป็นความคิด 
ประกอบด้วย นิวรณ์ 5 ขันธ์ 5 อายตนะ 6 โพชฌงค์ 7 และอริยสัจ 
4  ความจริงของทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และทางด าเนิน
ไปสู่ความดับทุกข์ สอดคล้องแนวทาง หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ น า
สติมาก าหนดไว้ที่กาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ 
รูปแบบการฝึกสติแบบเคลื่อนไหว ไม่หลับตา เน้นใช้สติจับความ
เคลื่อนไหว ไม่เน้นค าบริกรรม ใช้สติอยู่กับปัจจุบันขณะ ฝึกเป็น
อิริยาบถบรรพ สัมปชัญญะบรรพ  ฝึกสติแบบเคลื่อนไหวเพื่อตัดตัว
ความคิดปรุงแต่งทั้งหลายท าให้เข้าใจอริยสัจ 4 ก าหนดรู้อิริยาบถ
น้อยใหญ่ในกายท าความรู้สึกตัว ฝึกก าหนดรู้เคลื่อนไหวกายและจิต 
เน้นตัวสัมปชัญญะ ตัวสติ ตัวสัมปชัญญะ รู้สึกทุกอาการที่เกิดขึ้น 
สอนผู้ปฏิบัติรู้เท่าทันความคิดที่เกิดขึ้น เป็นธรรมานุปัสสนา การ
สังเกตความคิดหรือสิ่งที่อยู่ในจิต ไม่ต้องปรุงแต่งความคิด ฝึกสตดิ้วย
การฝึกจิต (จิตภาวนา)  แบบเคลื่อนไหว ท าให้จิตรู้ กาย เวทนา จิต 
ธรรม รู้สมมติ รู้อารมณ์ รู้ความรู้สึกนึกคิด การดูจิตเท่าทันความคิด 
เป็นจิตตานุปัสสนา สังเกตจิต จิตธรรมชาติเดิมบริสุทธิ์ ปรุงแต่งด้วย
กิเลส งานของจิตหวังผลการหลุดพ้นจากเครื่องผูกพันธการกิเลส
ตัณ หา ท าให้ แนวทางแบบ เคลื่ อน ไหวเป็ นการประยุกต์ ใช้
ชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมเพียง ฝึกสร้างความรู้สึกตัวและการตัด
ความคิดปรุงแต่งไม่ให้เกิดขึ้น แล้วพัฒนาความคิดเป็นหลักการฐาน
ธรรม ส่วนแนวทางสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺตโน) เป็นข้อธรรมที่ควรปฏิบัติ 
การระลึกถึงพระพุทธเจ้าแห่งพุทธบารมีที่มีการน้อมน าไปปฏิบัติ
เป้าหมายสงบเย็น เป็นฐานธรรมมานุปัสสนาน าทาง อาศัยข้อธรรม
เป็นหลักคิดเพื่อการปฏิบัติ  พระราชสังวรญาณ(พุธ ฐานิโย) 
พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม เน้นสอนท าสติตามรู้ความคิด ให้
สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวัน สติตามรู้ ยืน เดิน นั่ง นอน ฝึกสติทุก
อิริยาบถ ประยุกต์ใช้หลักธรรมสอนผู้ปฏิบัติเข้าถึงพระรัตนตรัย หลัก
ไตรสิกขา ท ากายให้สงบระงับ รูปแบบการแผยแผ่ หลายวิธี ได้แก่ 
บรรยาย สนทนา การตอบปัญหาธรรม อบรมจิต ฐานธรรมานุปัสส
นาน าทาง เป็นการสังเกตความคิดหรือสิ่งที่อยู่ในจิตท าสติตามรู้
ความคิด แนวทางสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 
สอนเรื่องความทุกข์กายทุกข์ใจ สอนวิธีการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 
ปัญญาระดับสัมมาทิฏฐิ ชีวิตที่ดีงามถูกต้องตามเหตุปัจจัย พยายาม
ฝึกฝนพัฒนาตามแนวทางไตรสิกขา ตามแนวทางฐานธรรมน าทาง 
หลักอริยสัจ 4 มรรค 8 ให้มีความรู้และความเข้าใจเพื่อน าไปสู่การ

ปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานเน้นฐานธรรมน าทางไปสู่ฐานอื่นๆ 
ฐานธรรมเป็นความคิดในจิต บนกาย แสดงออกเวทนารู้สึกทางกาย 
 ดังนั้นจากการจ าแนกตามฐานกาย เวทนา จิต ธรรม สัมพันธ์
แนวทางครูบาอาจารย์ เห็นได้ว่า ฐานน าทางอาจเป็นฐานกาย ฐาน
เวทนา ฐานจิต หรือฐานธรรม น าทางไปปฏิบัติสู่ฐานอื่นๆ ซึ่งเป็น
เทคนิคเฉพาะครูบาอาจารย์ตลอดจนแนวทางปฏิบัติยังอยู่ในกรอบ
พระสูตรมหาสติปัฏฐาน 4 โดยผู้วิจัยมีหลักการว่า มหาสติปัฏฐาน 4 
คือ วิปัสสนากรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน คือ มหาสติปัฏฐาน 4  
ฐานสติอยู่ที่ฐานใด อยู่อย่างรู้และเข้าใจด้วยสติสัมปชัญญะ ปัจจุบัน
ขณะและต่อเนื่องตลอดเวลา เพียงแต่การเน้นน าฐานฝึกอยู่ที่ฐานใด
เป็นความแตกต่างแนวทางค าสอนครูบาอาจารย์ให้ความส าคัญเป็น
เทคนิคเฉพาะน าทางปฏิบัติ แต่สุดท้ายรวมกันทุกฐานที่เดียวคือ มหา
สติปัฐาน 4 เป็นทางสายเดียว “เอกายโน อย  ภิกขเว มคฺโค สตฺตาน  
วิสุทฺธิยา โสกปริเทวน  สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย 
ญ ายสฺ ส  อธิคมาย  นิพพานสฺส  สจฺ ฉิ กิ ริย าย  ยทิ ท  จตฺ ตาโร 
สติปฏฐานา” ทางนี้เป็นทางเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ 
เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญาย
ธรรม เพื่อท าให้แจ้งนิพพาน ทางนี้คือ สติปัฏฐาน 4 ประการ  
 ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์โจทย์วิจัย พบว่า เกี่ยวกับส านัก
ปฏิบัติ รูปแบบปฏิบัติ ได้แก่ สายพุทโธ สายอานาปานสติ สาย
เคลื่อนไหว วิชาธรรมกาย วิชามโนมยิทธิ การใช้สัมมาสติ วิธีการเผย
แผ่ค าสอน ศึกษาเชิงปรัชญา ภาษาค าสอน ประยุกต์ใช้ เห็นได้ว่า 
ผลงานวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐาน 4 โดยตรงเฉพาะ
ค่อนข้างน้อย ปรากฎเพียงแต่มีจุดเกาะเกี่ยวบางอย่าง เนื่องจาก
ผลงานวิจัยจ านวนไม่มากพอยังต้องอาศัยการสืบจากผลงานวิจัย
เทียบเคียงประกอบกับความแตกต่างวิธีการอธิบายความของครูบา
อาจารย์แต่ละท่านเป็นไปอย่างเฉพาะ ส าคัญที่สุดคือการปฏิบัติและ
ต้องพิสูจน์ได้ด้วยจากผลจากการปฏิบัติเป็นส าคัญ   
 ส่วนประเด็นงานวิจัยเรื่องต่อไปที่ค้นพบ คือ ความส าคัญของ
แนวทางปฏิบัติที่มีค าบริกรรมและไม่มีค าบริกรรม มีความแตกต่าง
กันอย่างไร และสอดคล้องกับหลักการมหาสติปัฏฐานหรือไม่อย่างไร 
การเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติมหาสติปัฏฐาน 4 ครูบาอาจารย์ 
ความเหมือน ความแตกต่างกันอย่างไร ศึกษาเป้าหมายกุศโลบาย
เส้นทางเดินแต่ละฐานน าไปสู่การสร้างสติสัมปชัญญะรู้เท่าทัน ศึกษา
เชิงปริมาณรูปแบบการปฏิบัติมหาสติปัฏฐานตามจริตเหมาะสม
สอดคล้องแนวทางมหาสติปัฏฐานเป็นอย่างไร การใช้เทคนิควิธีการ
วิจัยแบบ Meta-Analysis งานวิจัยมหาสติปัฏฐาน  
6.กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(กองทุน ววน.) ให้การสนับสนุนทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
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การออกแบบกระเป๋าหนังจากลวดลายปูนปั้นวัดศรีพันต้น จังหวดัน่าน 
Leather Bag Design from Stucco Painting,  

Sri Panton Temple, Nan Province 
 

ณัฐธิดา จงรักษ์1 ธัชพรรณ เหมือนกรุง2 และสุชาวดี อุ่นเกตุ3 
 

1สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
1Email: archio_jung@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือออกแบบกระเป๋าหนังจากลวดลายปูนปั้นวัดศรีพันต้น จังหวัดน่าน และ 2) เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายส าหรับการออกแบบกระเป๋าหนังจากลวยลายปูนปั้นวัดศรีพันต้น จังหวัดน่าน ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากการ
จากการลงพ้ืนที่สอบถามกลุ่มสตรีในวัยท างานจ านวน 100 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจ านวน 5 ท่าน เพ่ือคัดเลือกรูปแบบที่มีความ
เหมาะสมที่สุดส าหรับน าไปเป็นผลิตภัณฑ์จริง ผู้วิจัยได้แบ่งแนวคิดในการออกแบบเป็น 2 ส่วน คือ 1) แนวความคิดในการออกแบบลวดลาย 
และ 2) แนวความคิดในการออกแบบรูปทรงของกระเป๋า ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ มีความคิดเห็นตรงกันคือ รูปแบบ
ของลวดลายดอกไม้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ค่าเฉลี่ย = 4.4 ค่า S.D. 0.56 จากน้ันจึงน ารูปแบบที่ได้รับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคโดยใช้แบบสอบถามตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 50 ท่าน ได้ผลสรุปดังน้ี ด้านโครงสร้างด้านวัสดุที่ใช้  และด้านความสวยงาม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ระดับมากที่สุด ส่วนด้านหน้าที่ใช้สอยมีค่าเฉลี่ยระดับมาก สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคและผู้เก่ียวข้องการออกแบบกระเป๋าหนังจากลวดลายปูนปั้นวัดศรีพันต้น จังหวัดน่าน อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการวิจัยพบว่า การ
ออกแบบกระเป๋าหนังจากลวดลายปูนปั้นวัดศรีพันต้น จังหวัดน่าน มีการออกแบบให้ทันสมัย สีสันสวยงาม ใช้งานได้จริง และมีประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค นอกจากน้ี การออกแบบควรค านึงถึงขนาดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ให้มีความแม่นย า เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการสั่งผลิต และควรเน้นย้ า
การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก าหนด 
 
ค าส าคัญ: กระเป๋าหนัง, ลวดลายปูนปั้นวัดศรีพันต้น 
 

Abstract 
This research aims to 1) To leather bag from stucco painting at Sri Panton Temple, Nan Province, and 2) to 

assess the satisfaction of target groups for designing leather bag from stucco painting, Sri Panton temple, Nan Province. 
The researcher studied the data from field trips to obtain information about women of working age. Data from field 
visits to 5 working women and design experts to select the most suitable model for use as a real product. The 
researcher divided the design concept into 2 parts: 1) the concept of designing the pattern and 2) The concept of 
designing the shape of the bag. Assessment results from design experts. The same opinion was that the 3 patterns of 
floral patterns had the highest mean, mean = 4.4, S.D. 0.56. The highest averaged model was then used to assess 
consumer satisfaction using a specific sample questionnaire of 50 people. The results were as follows: The structure has 
in terms of materials used and beauty have the same mean. the most level The usable front part is of a very average 
level. The results of the analysis of the satisfaction assessment of consumers and those involved in the design of 
leather bags from stucco painting at Sri Panton Temple, Nan Province were at the highest level. The results showed 
that The design of the leather bag from the stucco painting of Wat Si Phan Ton, Nan Province has a modern design, 
beautiful colors, and practical. and useful to consumers. In addition, the design should take into account the proportion 
of the product to be accurate. to reduce errors in production orders and should emphasize the use of specified 
equipment. 
 
Keywords: Leather Bag, Stucco painting at Sri Panton Temple 
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1. บทน า 
     วัดศรีพันต้น ต้ังอยู่ที่ถนนเจ้าฟ้า ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเขตเทศบาลเมืองน่าน 
สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่านแห่งราชวงศ์ภูคา ชื่อวัด
ตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น 
(ค าว่า สลี หมายถึง ต้นโพธ์ิ) ซึ่งในอดีตมีต้นโพธ์ิใหญ่อยู่ด้านทิศ
เหนือและทิศใต้ของวัด ปัจจุบันถูกโค่นเพ่ือตัดเป็นถนนแล้ว วัดศรี
พันต้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมี
วิหารที่สวยงาม ต้ังเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหน่ึง
ในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงาม โดยเฉพาะพญานาค
เจ็ดเศียรเฝ้าบันไดหน้าวิหารวัดมีสีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการ
ตา และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของ
พระพุทธเจ้าและประวัติการก าเนิดเมืองน่าน เป็นภาพเขียน
ลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่า (ส า นักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดน่าน, 2564) [1]  กระเป๋าส าหรับสตรีใน
วัยท างาน ถือเป็นเสมือนของคู่กายที่ขาดไม่ได้ เพราะเป็นที่ ใส่
สัมภาระจ าเป็นในชีวิตประจ าวันหลายๆ อย่าง เช่น โทรศัพท์มือถือ 
กระเป๋าสตางค์ สมุดโน้ต เอกสาร รวมถึงเครื่องส าอาง ดังน้ัน การ
เลือกกระเป๋าไว้สาหรับไปท างาน จึงจ าเป็นต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ 
การเลือกกระเป๋าสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองได้ 
และมีคุณสมบัติการใช้งานครบตามความต้องการ สามารถใส่ของได้
เยอะ (mybest, 2564) [2] 
 จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของศิลปะ
ลวดลายปูนปั้นที่สวยงามของวัดศรีพันต้น ต าบลในเวียง จังหวัด
น่าน ท่ีมีความอ่อนช้อยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงน าลวดลาย
ปูนปั้น มาสร้างผลงานกระเป๋าที่มีลวดลายแปลกใหม่ ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเป็นแนวทางในการพัฒนา
ลวดลายกระเป๋าหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
     2.1 เพ่ือออกแบบกระเป๋าหนังจากลวดลายปูนปั้นวัดศรีพันต้น 
จังหวัดน่าน 
     2.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายส าหรับการ
ออกแบบกระเป๋าหนังจากลวดลายปูนปั้นวัดศรีพันต้น จังหวัดน่าน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยแบ่งการด าเนินงานวิจัยเป็น 2 ข้ันตอนเพ่ือสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย คือ 
ขั้นตอนที่ 1 เพ่ือออกแบบกระเป๋าหนังจากลวดลายปูนปั้นวัดศรีพัน
ต้น จังหวัดน่าน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการตามข้ันตอน
ดังน้ี 
 1) ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องการออกแบบกระเป๋าหนังจาก
ลวดลายปูนปั้นวัดศรีพันต้น จังหวัดน่าน 
 2) ออกแบบกระเป๋าหนังจากลวดลายปูนปั้นวัดศรีพันต้น 
จังหวัดน่านจ านวน 3 รูปแบบ โดยใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยของ

วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร (2548) [3]  3 ด้าน คือ 1) โครงสร้าง 2) 
ความสวยงาม และ 3) ประโยชน์ใช้สอย 
 3) ประเมินแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
จ านวน 5 ท่าน เพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมส าหรับ
การน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จริง 
 4) ผลิตชิ้นงานจริง 
 
ขั้นตอนที่ 2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายส าหรับ
การออกแบบกระเป๋าหนังจากลวดลายปูนปั้นวัดศรีพันต้น จังหวัด
น่าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีวัยท างานจ านวน 50 คน 
 
4. ผลการวิจัย 
    วิธีด าเนินงานวิจัยขั้นตอนที่ 1 ได้ผลจากวิจัย ดังน้ี 
     จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ลวดลายที่มีความโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์มี 3 รูปแบบคือ 1) พระราหู 2) พญานาคเจ็ดเศียร และ 
3) ลวดลายของดอกไม้ 
 

 
 

รูปที่ 1 วิหารวัดศรีพันต้น [1]   
 

 
 
รูปที่ 2 ลวดลายปูนปั้นพระราหู [1]   

 

  
 
รูปที่ 3 ลวดลายปูนปั้นพญานาคเจ็ดเศียร [1]   
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รูปที่ 4 ลวดลายปูนปั้นดอกไม้ [1]   
 
 เมื่อได้รูปแบบของลวดลายปูนปั้น จากน้ันผู้วิจัยจึงได้น ามา
ออกแบบลวดลาย โดยมีแนวความคิดการออกแบบมาจาก ศิลปะกึ่ง
นามธรรม (Semi Abstract) [4] หมายถึง การออกแบบศิลปะงาน
ศิลปะที่ถ่ายทอดรูปแบบวัตถุจริงตามธรรมชาติเพียงบางส่วน หรือ
อาจจะละทิ้งรูปแบบจริงไปบ้าง โดยมุ่งเสนอคุณค่าทางสุนทรียะ
ของผลงานให้ประจักษ์และเห็นได้จากโครงสร้างของรูปร่าง รูปทรง 
เส้นและสี ตลอดจนทัศนธาตุอื่นๆ บางครั้งก็มีการน าเสนอแสดงถึง
ลักษณะของวัตถุจริงแต่ดัดแปลงรูปแบบท าให้พร่ามัวบ้าง ท าให้
ซ้ าๆ กันบ้างหรือแบ่งแยกออกเป็นพ้ืนฐานง่ายๆ แบบเรขาคณิต 
เช่น ศิลปะลัทธิบาศกนิยม (cubism) โดยปาโบล ปิกัสโซ่ เป็นต้น 
 

     
 

รูปที่ 5 ตัวอย่างผลงานศิลปะแบบกึ่งนามธรรม [5]   
 
 ผู้วิจัยได้น าลวดลายของปูนปั้นมาออกแบบลวดลายกระเป๋า
จ านวน 3 รูปแบบดังน้ี 
 

 
 

รูปที่ 6 แบบที่ 1 ลวดลายจากพระราหู 
 

 
 

รูปที่ 7 แบบที่ 2 ลวดลายจากพญานาค 
 

 
 

รูปที่ 8 แบบที่ 3 ลวดลายจากดอกไม้ 
 
 จากข้ันตอนการออกแบบลวดลายจากลวดลายปูนปั้น ผู้วิจัยจึง
ได้ศึกษาหารูปแบบของกระเป๋าที่เหมาะสมกับสตรีวัยท างานที่มีอายุ
ระหว่าง 21-60 ปี จ านวน 100 คน จากการแจกแบบสอบถาม โดย
การน าทรงกระเป๋าที่เป็นที่นิยมจ านวน 8 รูปแบบ คือ 1) Cross 
body 2) Bucket Bag 3) Hobo Bag 4) Clutch 5) Wristlet 6) 
Satchel 7 ) Backpack แ ล ะ  8 ) Tote Bag จ า ก ก า ร ต อ บ
แบบสอบถามพบว่า 3 อันดับแรกที่เป็นน่ีชื่นชอบมากที่สุดได้แก่ 1) 
Cross Body 2) Clutch และ 3) Tote Bag จึงได้น ารูปแบบของ
กระเป๋าทั้ง 3 รูปแบบมาผสมผสานกับลวดลายจากจิตรกรรมปูนปั้น
วัดศรีพันต้นได้เป็นกระเป๋า 3 รูปทรง  
 

 
 

รูปที่ 9 แบบที่ 1 กระเป๋าลวดลายจากพระราหู 
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รูปที่ 10 แบบที่ 2 กระเป๋าลวดลายจากพญานาค 
 

 
 

รูปที่ 11 แบบที่ 3 กระเป๋าลวดลายจากดอกไม้ 
 
 เมื่อได้รูปแบบ 3 รูปแบบ ผู้วิจัยจึงน าไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบจ านวน 5 ท่านได้ผลสรุปว่า รูปแบบที่ 3 ลวดลาย
ดอกไม้ มีความเหมาะสมที่จะน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จริงมากที่สุด 
ผู้ออกแบบจึงน าลวดลายที่ได้รับการประเมินสูงสุดไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์จริง 
  

 
 

รูปที่ 12 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังจากลวดลายปูนปั้นวัดศรีพันต้น 
จังหวัดน่าน 
 
     วิธีด าเนินงานวิจัยขั้นตอนที่ 2 ได้ผลจากวิจัย ดังน้ี 
 ผู้วิจัยน าผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตจริงไปสอบถามความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย คือ สตรีวัยท างานจ านวน 50 คน ได้ผลสรุปดังน้ี
ระดับความคิดเห็นด้านโครงสร้าง มีค่าเฉลี่ย 4.6 ระดับความ
คิดเห็นด้านวัสดุที่ใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.9 ระดับความคิดเห็นด้านความ
สวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.9 ระดับความคิดเห็นด้านหน้าที่ใช้สอย มี

ค่าเฉลี่ย 4.4 สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่
มีต่อผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 1 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
     จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพ่ือออกแบบกระเป๋าหนังจาก
ลวดลายปูนปั้นวัดศรีพันต้น จังหวัดน่าน และประเมินความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมายคือ สตรีวัยท างานที่มีอายุ 21 – 60 ปี
จ านวน 50 คน ผู้วิจัยได้ออกแบบลวดลายของกระเป๋าจากลวดลาย
ของปูนปั้นจ านวน 3 รูปแบบ โดยมีแนวความคิดการออกแบบคือ 
ศิลปะแบบกึ่งนามธรรม ซึ่งลวดลายที่ได้รับการประเมินสูงสุดจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จริงคือ ลวดลายดอกไม้ 
จากน้ันจึงน าลวดลายดอกไม้ ไปผลิตบนกระเป๋าจ านวน 3 รูปแบบ
คือ Cross Body Clutch และ Tote Bag โดยใช้วัสดุผสมผสาน
ระหว่างหนังกับผ้า เมื่อได้ผลิตภัณฑ์จริงจึงน าไปสอบถามความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมายโดยได้ผลสรุปความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก
ที่สุด สามารถอภิปรายผลตามกรอบแนวคิดในการออกแบบได้ ดังน้ี 
     ด้านโครงสร้างและวัสดุ  มีการใช้ วัส ดุทีมี ค วามทนทาน 
โครงสร้างแข็งแรง เหมาะสมกับการใช้งาน ตามหลักการในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาน้ันจะต้องมี
ความแข็งแรงในตัว ทนทานต่อการใช้ งานตามหน้าที่ และ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตามคุณสมบัติ
ของวัสดุ และขนาด ซึ่งได้เลือกหนังฟอกฝาดใช้ในการท ากระเป๋า ที่
มีคุณสมบัติความเป็นธรรมชาติ สวยงามตามกาลเวลา ย่ิงใช้นานสี
หนังจะย่ิงเข้มข้ึน สวยข้ึน เป็นหนังที่ใช้งานได้อย่างทบทาน และ
สามารถตัดเย็บข้ึนรูปทรงได้อย่างดี 
     ด้านความสวยงาม ได้ออกแบบโดยพัฒนาจากรูปแบบเดิมทั้ง 
ด้านสี รูปทรง วัสดุ ให้สวยงาม จากเดิมที่เป็นรูปแบบไม่สมบูรณ์ 
ปรับเปลี่ยนรูปทรงและโทนสีให้มีความสวยงามและทันสมัยเหมาะ
กับกลุ่มเป้าหมาย 
     ด้านหน้าท่ีใช้สอย ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงประโยชน์
ใช้สอยมากท่ีสุด มีการใช้งานที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนการ
ใช้งานได้ตามความต้องการและบรรจุของได้เยอะ พกพาง่าย มี
น้ าหนักเบา 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย (N = 50) 
 

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X SD ระดับ 
1. ด้านโครงสร้าง    
1.1 กระเป๋ามีโครงสร้างแข็งแรง 4.3 .47 มาก 
1.2 โครงสร้างเหมาะสมต่อการใชง้าน  4.5 .57 มากท่ีสุด 
1.3 มีน้ าหนักเบา  4.6 .51 มากท่ีสุด 

รวม 4.6 .51 มากที่สุด 
2. ด้านวัสดุที่ใช้ท า    
2.1 มีความทนทานต่อการใช้งาน 4.5 .45 มากท่ีสุด 
2.2 วัสดุง่ายต่อการผลิต 4.7 .38 มากท่ีสุด 
2.3 วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมต่อรูปแบบกระเป๋า 5 0 มากท่ีสุด 

รวม 4.9 .15 มากที่สุด 
3. ด้านความสวยงาม    
3.1 สีสันสวยงาม สะดุดตา 5 0 มากท่ีสุด 
3.2 รูปทรงมีความทันสมัย 4.3 .38 มาก 
3.3 มีลวดลายที่สวยงาม 4.9 .27 มากท่ีสุด 
3.4 สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 4.4 .43 มาก 
3.5 ภาพรวามของผลิตภัณฑ์ 5 0 มากท่ีสุด 

รวม 4.9 .13 มากที่สุด 
4. ด้านหน้าที่ใช้สอย    
4.1 กระเป๋าสามารถบรรจุของได้มาก 4.7 .44 มากท่ีสุด 
4.2 มีช่องเก็บของที่หลากหลาย 4.2 .49 มาก 
4.3 สามารถเก็บอุปกรณ์ได้หลากหลาย 4.4 .56 มาก 

รวม 4.4 .50 มาก 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
     การออกแบบกระเป๋าหนังจากลวดลายปูนปั้นวัดศรี พันต้น 
จังหวัดน่าน สามารถน างานวิจัยน้ีไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบหรือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่ควรค านึงถึง
คุณสมบัติส าคัญของหนังแต่ละประเภทเพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้
งานและรูปแบบผลิตภัณฑ์มากที่สุด การก าหนดขนาดสัดส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ควรมีความแม่นย าเพ่ือลดข้อผิดพลาดในการสั่งผลิตกับ
ช่างผู้ผลิต และควรเน้นย้ าการใช้วัสดุอุปกรณ์รวมถึงรูปแบบที่ตัดตรง
กับที่ผู้ออกแบบที่ก าหนด นอกจากน้ี การออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
หนังสามารถน าไปใช้ร่วมกับวัสดุอื่นๆ ได้ เช่น ผ้าทอ หรือเส้นใย
ธรรมชาติ เพ่ือสร้างความแปลกใหม่ ความน่าสนใจให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
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การออกแบบการวางระบบบัญชีของผูป้ระกอบการผลิตและจ าหนา่ยธุรกิจเกษตรแปรรูป  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินงาน การจัดท าบัญชี วงจรการค้า ปัญหาในการจัดท าบัญชี และเพ่ือ
การออกแบบการวางระบบบัญชีของผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย การบันทึกภาคสนาม แบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ์ เชิงลึก การสัมมนากลุ่ม  กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือประธานวิสาหกิจชุมชน 
สมาชิก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่การบัญชีของวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป ในอ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย จ านวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป ส่วนใหญ่มีรูปแบบการด าเนินงานประเภทกิจการเจ้าของคนเดียว 

บริหารงานแบบครอบครัว มีวัตถุประสงค์มุ่งหวังก าไร  เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ลงทุนและควบคุมการด าเนินงานเองทั้งหมด มีการจ าหน่าย
และขายสินค้าอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน เน่ืองจากผู้ประกอบการฯ มีความรู้และความช านาญในการผลิตสินค้า  และปัญหาใน
การจัดท าบัญชีส่วนใหญ่ ขาดการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน  

2. การออกแบบการวางระบบบัญชีด้วยการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่อง ประโยชน์ในการจัดท าบัญชี การวาง
ระบบบัญชี และมีการน าระบบบัญชีมาทดลองใช้ ประเมินผลการใช้ระบบบัญชี และติดตามผลการใช้ระบบบัญชี พบว่าผู้ประกอบการ 
ฯ ต้องการระบบบัญชีที่ไม่ซับซ้อน การจัดท าบัญชีที่ปฏิบัติได้ง่ายเหมาะสมและน าไปประยุกต์ใช้ได้ เน่ืองจากรายการค้าไม่มากนัก และ
ผู้ประกอบการฯ เป็นผู้บันทึกบัญชีเอง   อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังไม่คุ้นเคยกับระบบบัญชีการเงินใหม่  แต่หากน ามาปฏิบัติเป็น
ประจ า ได้ฝึกฝนและปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองก็จะสามารถท ารายงานการเงินได้  

 
ค าส าคัญ: การวางระบบบัญชี ผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป  

 
Abstract 

This research aims to study the operating conditions, the operating model, Accounting, trade cycle, 
problems in bookkeeping and for the design and implementation of accounting systems for entrepreneurs 
producing and selling processed agro-businesses in Muang Phan Subdistrict, Phan District, Chiang Rai Province. 
This research can be considered as a Participatory Action Research (PAR), utilizing research instrument such as 
field record, observation record, in-depth interview, small group discussion, joint-learning activities. Target group 
of the study included the chairman of the community enterprise, members of the committee and accounting 
officers of the community enterprises producing and selling agro-processing business in Phan District, Chiang Rai 
Province, in total of 30 persons. Qualitative data analysis was conducted using Content Analysis technique. 

Results show that 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

216
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



1. Producers and distributors of processed agro-businesses Most of them have a sole proprietorship 
model. Family management with profit objectives is a small business Invest and control all operations by 
yourself it has been sold and sold continuously for a long time. Because the operator have knowledge and 
expertise in producing products and most accounting problems Lack of accounting system and internal control 

2. Promote the establishment of accounting systems through training to provide knowledge and 
understanding of Accounting Benefits Accounting and the accounting systems has been used for trial Evaluate 
the use of the accounting system and follow up on the use of the accounting systems, found that entrepreneurs 
need a simple accounting system. Accounting that is simple, appropriate and applicable, because there are not 
many trade items and entrepreneurs. However, entrepreneurs are not familiar with the new financial accounting 
systems but if implemented regularly with continuous practice and practice, you will be able to make financial 
reports. 

 
Keywords : Accounting systems, Producer and distributor of processed agro-businesses 
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บทน า   
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมีการเจริญเติบโตและการ

แข่งขันมากข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางด้านความ
หลากหลายของสินค้า และด้านราคาของสินค้าอีกด้วย ธุรกิจ
แปรรูปการเกษตรและอาหาร เป็นสาขาท่ีมีศักยภาพสูง เพราะ
นอกจากจะเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับผู้คน
จ านวนมาก เมื่อมองทั้งห่วงโซ่อุปทานท าให้เศรษฐกิจท้องถ่ินมี
การหมุนเวียนจากการรับซื้อผลผลิต การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 
การลงทุน การจ้างงาน การขนส่ง บริการ (นงนุช  โสรัตน์ , 
2550), [1] ท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ึน ส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยจะเป็นเอสเอ็มอีขนาดเล็ก กิจการของคนไทย ที่
กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นต้นน้ ามีวัตถุดิบคอยป้อน
โรงงาน การเพ่ิมความรู้ด้านการบริหารจัดการ การสร้าง
นวัตกรรม ลดความสูญเสียจากการผลิต มีการใช้เทคโนโลยีที่
สูงข้ึน เพ่ือช่วยพัฒนาสินค้าให้แตกต่างจากรูปแบบเดิมๆ มี
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี สามารถสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก 
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม มองว่าอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
มีความส าคัญอย่างมาก สามารถแก้ไขปัญหาราคา สินค้า
เกษตรตกต่ าได้อย่างดีในยามผลผลิตออกมามาก นอกจากขาย
ให้กับผู้บริโภคทั่วไปแล้ว ยังขายให้กับโรงงานอีกทางหน่ึงด้วย 
(กระทรวงอุตสากรรม, 2563), [2] 

 การที่ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปการเกษตรและอาหาร
ประสบความส าเร็จสามารถได้รับผลก าไรที่มากข้ึน  จึง
จ าเป็นต้องวางระบบบัญชี  ให้มีแนวปฏิบัติส าหรับการบริหาร
และปฏิบั ติการ สอดคล้องกับการท างานของธุรกิจน้ันๆ 
สะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริงของกิจการ เพ่ือวัดผลและ
สามารถตรวจสอบได้ การวางระบบบัญชีที่ดี แม้ในกิจการ
ขนาดเล็กก็มีความจ าเป็นที่จะต้องวางระบบบัญชีเช่นกัน เช่น 
ให้มีการจดบันทึก หรือลงบัญชีในแต่ละกิจกรรมที่เกิดข้ึน  เช่น
การรับ จ่ายเงิน เบิกสินค้า เป็นต้น เพ่ือจะได้สามารถวัด
ประสิทธิภาพและสรุปผลการด าเนินงานของกิจการได้ (โปร
ซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม,บริษัทจ ากัด, 2563), [3]  เป็นการพัฒนา
ผู้ประกอบการให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้  

จังหวัดเชียงรายก็เป็นจังหวัดที่มีนโยบายในการสนับสนุน
ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปการเกษตรและอาหาร ในการ
ปรับตัวให้สมดุลเหมาะสมกับยุคสมัย จึงควรน าความรู้เรื่อง
การวางระบบบัญชีที่ดีมาใช้เพ่ือสะท้อนความจริง เที่ยงตรง 
ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบซึ่งกันและกัน และสามารถน า
ข้อมูลมาใช้เพ่ือการตัดสินใจได้ทันเวลา หากว่าผู้ประกอบการ
ฯ มีสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีครบถ้วนแล้วก็สามารถมั่นใจได้ว่า จะ
สามารถด ารงธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคง และแข่งขันกับผู้อื่นได้
อย่างแน่นอน (วาริพิณ มงคลชัย และคณะ, 2559), [4]  จาก
การลงพ้ืนที่ในต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย มี

ผู้ประกอบการผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตร  
แปรรูปหลายสถานประกอบการ (เทศบาลเมืองพาน, (2563), 
[5]  มีปัญหาในเรื่อง ยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในการวาง
ระบบบัญชี  ยังไม่เคยทราบการเคลื่อนไหวทางการเงินรวมทั้ง
ผลของการด าเนินงาน ขาดการควบคุมภายใน คณะผู้วิจัยจึง
ตระหนักว่าควรมีส่งเสริมการวางระบบบัญชี  เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้ผู้ประกอบการประสบมั่นใจในการด าเนินงานของตน 
สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือวางแผนหรือใช้
ประกอบการตัดสินใจของตนเอง และเป็นส่วนหน่ึงที่จะเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ช่วยให้
ได้ ข้อมู ล รวด เร็ ว  ถู ก ต้อ ง  ค รบ ถ้วน  น่ า เชื่ อ ถื อและมี
ประสิทธิภาพของข้อมูลที่ ได้รับมากข้ึน รวมทั้งสามารถ
ตรวจสอบได้ และการเสริมศักยภาพในการบริหารธุรกิจ ไม่ว่า
จะเป็นในส่วนของด้านการเงิน การตลาด การผลิต การบริหาร
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงาน การจัดท าบัญชี และ
วงจรการค้าที่ เกี่ ยวข้อง ปัญหาในการจัดท าบัญชี  ของ
ผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป ต าบล
เมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

2. เพ่ือส่งเสริมการวางระบบบัญชีของผู้ประกอบการผลิต
และจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 
 
ประโยชน์ของการวิจัย   

1. เพ่ือให้ได้รูปแบบระบบบัญชีที่มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะการด าเนินงานของผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่าย
ธุรกิจเกษตรแปรรูป ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ที่สามารถประยุกต์รูปแบบให้เกิดความชัดเจนตาม
ระบบบัญชีตามมาตรฐานสากล 

2. เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจน าไปศึกษา และน าไป
ประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่คล้ายคลึงกันได้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย   

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา   
รูปแบบการด าเนินงาน การจัดท าบัญชี และวงจรการค้าที่

เก่ียวข้อง  วิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมของระบบบัญชีที่ใช้ของ
ผู้ประกอบการ ฯ ความรู้และความเข้าใจในการจัดท าบัญชี 
การออกแบบการวางระบบบัญชีของผู้ประกอบการผลิตและ
จ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.  ขอบเขตด้านประชากร    
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือประธานวิสาหกิจ

ชุมชน สมาชิก คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนที่ ผลิตและ
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จ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป จ านวน 18 กลุ่ม รวมทั้งหมด
จ านวน 30 ราย ประกอบด้วย (1) โรงหมูยอ บ้านร่องหลอด  
(2) ตาค าไอศกรีม (3) ขนมจีนพ่ีสอน  (4) โรงสุรากลั่น บ้าน
ร่องหลอด (5) ไส้อั่วลุงแก้ว บ้านป่าแขม (6) แหนมหมู ต าบล
ป่าหุ่ง (7) การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า หม่าล่า (8) การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ ล าไยอบแห้ง ตราบุญนภา (9) ไซรัปกล้วย
น้ าว้า (10) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาร้า ต าบลสันมะเค็ด  
(11) ขนมแม่เรือนค า บ้านหนองผักจิก (12) กล้วยฉาบ บ้าน
แม่เย็น (13) กล้วยฉาบแม่เล็ก บ้านเจริญเมือง (14) การแปร
รูปผลิตภัณฑ์ทองพับกล้วยหอม (15) ข้าวแต๋นน้ าแตงโม ต าบล
ทานตะวัน (16) กิจการหมูทุบโชคอนันต์ บ้านสันกลาง (17) 
นัตโตะโฮมเมด  ต าบลดอยงาม และ (18) การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผักคาวตอง 

3.  ขอบเขตด้านสถานที่ศึกษา  
พ้ืนที่ที่ใช้ด าเนินการวิจัย อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
4.  ขอบเขตด้านระยะเวลาท่ีศึกษา  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 รวมใช้

ระยะเวลา 1 ปี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย    

ในการวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่ ว ม  (Participatory Action Research : PAR) โ ด ย ก า ร
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ ให้ ข้ อมู ล ส าคัญ  (Key Informants) คื อ  ป ระธาน
วิสาหกิจชุมชน สมาชิก คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนที่ผลิต
และจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ต่อจากน้ันคณะผู้ วิจัยจะ
ด าเนินการจัดการสนทนากลุ่ม  พิจารณ าวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกัน น าข้อมูลมาเพ่ือร่วมกันในกระบวนการ
เรียนรู้ คิดและวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมของระบบบัญชีที่ใช้
ของผู้ประกอบการ ฯ และด าเนินการส่งเสริมการวางระบบ
บัญ ชี ด้วยการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่อ ง 
ประโยชน์ในการจัดท าบัญชี การวางระบบบัญชี และมีการน า
ระบบบัญชีมาทดลองใช้ ประเมินผลการใช้ระบบบัญชี และ
ติดตามผลการใช้ระบบบัญชี แล้วจึงน ามาสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานและเสนอแนวทางการแก้ไข 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษา
ครั้งน้ี คือ การบันทึกภาคสนาม ในการเก็บข้อมูลทั่วไป  ส่วน
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการฯ และผู้ที่เก่ียวข้อง ใช้
การสนทนากลุ่มย่อยเพ่ือผู้ประกอบการฯ และผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ เกิดสัมพันธภาพที่ดี  ปรึกษาเน้นการพูดคุย ชี้แจง
และแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิเคราะห์สถานการณ์จริง ชี้แจงเรื่อง
กิจกรรมที่ต้องท า เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจตรงกัน  

การเก็บรวบรวมข้อมู ล  คณ ะผู้ วิจั ยท าการนัดกับ
ผู้ประกอบการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าไปท าการสัมภาษณ์
เชิงลึกเป็นรายธุรกิจ พร้อมทั้งเตรียมประเด็นการสัมภาษณ์
ตามโครงร่างการสัมภาษณ์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือศึกษาทั้งที่เป็น
ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในลักษณะต่างๆ 
โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงร่วมกับการจดบันทึกที่คณะผู้วิจัย
เตรียมข้ึน ส าหรับการสนทนากลุ่ม เพ่ือระดมความคิด เก็บ
ข้อมูลทุกข้ันตอนที่ด าเนินการ ส่วนวิธีการตรวจสอบข้อมูล 
วิธีการตรวจสอบข้อมูลภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้ว ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก คณะผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบข้อมูลด้วยการใช้ค าถาม
เดียวกันหลายๆ คน เปรียบเทียบค าตอบที่ได้จากเอกสาร 
หนังสือวิชาการ บทความ รายงานการสัมมนา และการวิจัย
ต่างๆ  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  น าข้อมูลแยกตามเน้ือหา จัด
หมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ และประเด็นที่สัมภาษณ์ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหาตามหลัก
ตรรกะ (Content Analysis) เทียบเคียงตามแนวคิดและ
ทฤษฎี และการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้การวางระบบบัญชีที่
เหมาะสม และการน าเสนอข้อมูล ใช้ วิธีการรายงานเชิง
พรรณนา  

 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
1. สภาพการด าเนินงาน การจัดท าบัญชี และวงจร

การค้าที่เก่ียวขอ้ง   
1.1 รูปแบบการด าเนินงาน 
ผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป ส่วน

ใหญ่มีรูปแบบการด าเนินงานประเภทกิจการเจ้าของคนเดียว 
บริหารงานแบบครอบครัว มีวัตถุประสงค์มุ่งหวังก าไร  เป็น
ธุรกิจขนาดเล็ก ลงทุนและควบคุมการด าเนินงานเองทั้งหมด 
และรับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งผลก าไรและผลขาดทุน
เพียงคนเดียว การด าเนินงานประสบความส าเร็จ มีการ
จ าหน่ายและขายสินค้าอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน  

1.2 การจัดท าบัญช ี
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่าย

ธุรกิจเกษตรแปรรูป ส่วนใหญ่ได้จัดท าบัญชีอย่างง่าย โดย
แสดงรายรับและรายจ่ายเท่าน้ัน ยังใช้วิธีจดบันทึกลงในสมุด
รายวันรับเงินจ่ายเงิน  เจ้าของกิจการจะเป็นผู้บันทึกบัญชีด้วย
ตนเอง มีผู้ประกอบการ ฯ บางส่วน เคยได้รับการอบรมกับ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และหน่วยงานภาครัฐ  มีคู่มือการท า
บัญชีกลุ่มผู้ผลิตหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ แต่ไม่น ามาถือปฏิบัติ 
เน่ืองจากขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดทักษะความช านาญ
ในการจัดท าบัญชีจึงไม่มีการจัดท าอย่างเป็นระบบ ท าให้ไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ไม่มีข้อมูลผลการด าเนินงาน
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หรือฐานะการเงิน ไม่มีการน าข้อมูลทางการบัญชีมาวิเคราะห์
เพ่ือน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน ไม่ให้
ความส าคัญกับการจัดท าเอกสารทางการบัญชี หรือการบันทึก
บัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และหลักเกณฑ์ของ
ภาษีอากร เพราะส่วนใหญ่ไม่ต้องชาระภาษี  

1.3 วงจรการค้าที่เก่ียวข้อง  
การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ปฏิบั ติงานของ

ผู้ประกอบการฯ  พบว่า ส่วนใหญ่ มีวงจรการค้าทั้งหมด 2 
วงจร ได้แก่ (1) วงจรรายได้ ผู้ประกอบการฯ มีรายได้ในการ
จ าหน่ายสินค้า ซึ่งมีการขายทั้งเงินสดและเงินเชื่อ  การใช้
แบบฟอร์มบิลเงินสด และใบส่งของที่มาจ าหน่ายโดยทั่วไป 
โดยไม่ได้มีรูปแบบฟอร์มที่ออกแบบไว้ใช้เองภายใน  (2) วงจร
รายจ่าย  รายจ่ายประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการผลิต และ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   

2. กระบวนการเรียนรู้ คิดและวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม
ของระบบบัญชีที่ใช้ของผู้ประกอบการ ฯ 

จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก  และการสนทนากลุ่มกับ
ผู้ประกอบการ ฯ  เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานแล้วจึงได้มีการ
สนทนากลุ่ม ได้พิจารณาประเด็นปัญหา ด้วยวิธีการประชุม
แบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์  (Appreciation Influence 
Control : AIC) และกระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม  (Participatory Rural Appraisal : PRA) ได้ วิเคราะห์
ศึกษาระบบบัญชีที่ใช้ของผู้ประกอบการ ฯ แบบมีส่วนร่วมกัน
ว่า ผู้ประกอบการฯ ส่วนใหญ่ ขาดการวางระบบบัญชีและการ
ควบคุมภายใน มีปัญหาท่ีสามารถแยกเป็น 2 ประเด็น คือ(1) 
ไม่มีระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ใช้วิธีการจดบันทึก
บัญชี ลงสมุดรายวันรับเงินจ่ายเงินธรรมดา จึงท าให้ตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงินได้ยาก (2) เอกสารทางบัญชีไม่เหมาะสม
และไม่เพียงพอ กิจการใช้เอกสารทางบัญชีที่ไม่เหมาะสม 
นอกจากน้ียังมีปัญหาที่เกิดจากผู้ประกอบการ ฯ ขาดความรู้
ทางด้านบัญชีและการเงิน  และมีความต้องการให้มีการให้
ความรู้เก่ียวกับการบันทึกบัญชี  มี  

3. การออกแบบการวางระบบบัญชีของผู้ประกอบการ
ผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป ต าบลเมืองพาน 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการดังน้ี 

3.1 การอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่อ ง 
ประโยชน์ในการจัดท าบัญชี การวางระบบบัญชี ดังน้ี 

3.1.1 ความรู้และความเข้าใจในเรื่องประโยชน์ในการ
จัดท าบัญชี 

ผู้ประกอบการ ฯ ส่วนใหญ่ มีการด าเนินงานที่มีเงินสด
หมุนเวียนผ่านมือจ านวนมาก จ าเป็นต้องมีการวางระบบบัญชี
เพ่ือช่วยให้ทราบถึงก าไรขาดทุน  และการจัดท าบันทึกบัญชี 
เป็นการควบคุมทางการเงินไว้อย่างมีหลักเกณฑ์และถูกต้อง
ตามหลักทฤษฎีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการ
จัดท าบัญชีมีประโยชน์ ในเรื่อง (1) การจัดท างบการเงินท าให้
ทราบถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริง ช่วย

ในการวางแผนการด าเนินกิจการและควบคุมรายจ่าย จึงต้องมี
การจดบันทึกและท าบัญชีรายการต่างๆ ที่เกิดข้ึน ก็จะสามารถ
บริหารต้นทุนให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมได้ (2) การจัดท าบัญชีที่ดี
จะสามารถท าให้วิเคราะห์หาวิธีป้องกันการทุจริต  การวาง
ระบบบัญชีจะช่วยให้สามารถจัดระบบภายในของธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (3) ช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย และรายการทางด้านการเงิน
จะท าให้รู้สถานะทางการเงินของตนเอง (4) เป็นเอกสารใน
การขอย่ืนกู้เงินกับสถาบันทางการเงิน จ าเป็นที่จะต้องท าบัญชี
อย่างละเอียด เพ่ือเตรียมความพร้อมของหลักฐานทางการเงิน 
(5) ประโยชน์ในการย่ืนภาษี ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนใน
รูปแบบบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดส่งภาษีทั้งภาษีที่ต้องน าส่งราย
เดือนและภาษีที่ต้องย่ืนประจ าครึ่งปี / ประจ าปี ซึ่งกิจการ
จะต้องจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย น าส่งให้กับสรรพากร (6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของธุรกิจ ข้อมูลในงบการเงินจะแสดงให้
ทราบว่าในแต่ละเดือนหรือแต่ละปี มีก าไรหรือขาดทุนตาม
เป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ และแนวโน้มในการท าธุรกิจสูงหรือ
ต่ าอย่างไร (7) ช่วยในการวิเคราะห์แผนธุรกิจที่ใช้ ข้อมูลที่ได้
จากการด าเนินการในแต่ละแผนเป็นอย่างไร และเมื่อน ามา
เปรียบเทียบกัน ก็จะทราบว่าแผนธุรกิจไหนที่ช่วยสร้างก าไร
ให้กับกิจการได้ดีกว่า และ (8)  สามารถใช้ ข้อมูลในการ
วางแผนในอนาคต  ประกอบการตัดสินใจขยายการลงทุน ใช้
ข้อมูลบัญชีเป็นส่วนประกอบการลงทุนเพ่ิม 

3.1.2 ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการวางระบบบัญชี  
การวางระบบบัญชี หมายถึง การก าหนดนโยบายทาง

ธุรกิจ นโยบายทางการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีให้
สอดคล้องกับกิจกรรมการปฏิบัติงานของทุกส่วนที่เก่ียวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยพิจารณาถึงหลักของการ
ควบคุมภายในที่ดีเป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจ  

องค์ประกอบของการวางระบบบัญชี มีองค์ประกอบที่
ส าคัญด้วยกัน 6 ประการ ได้แก่  (1) หลักฐานทางบัญชี คือ
บันทึกหรือเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการลงบัญชี   (2) นโยบาย
ธุรกิจและนโยบายบัญชี เป็นแนวทางปฏิบั ติร่วมกันของ
บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน 
(3) วิธีปฏิบัติงานทางบัญชี ประกอบด้วยคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามระบบบัญชี   (4) เครื่องมือที่ ใช้ ในการปฏิบั ติงานที่
สนับสนุนกระบวนการท างาน  (5) บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการออกแบบระบบบัญชี และ(6) การควบคุมภายใน
ของระบบบัญชี เพ่ือให้ระบบบัญชีมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามนโยบายของกิจการและตอบสนองต่อการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ลักษณะของการวางระบบบัญชีที่ดี ประกอบด้วย (1) ให้
ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นไปตามนโยบายบัญชี มีความเที่ยงตรงและ
ออกรายงานงบการเงินที่มีถูกต้องน่าเชื่อถือ สามารถน าไปใช้
ในการขอสินเชื่อกับสถาบันทางการเงินได้   (2) ให้ข้อมูลที่
น าไปใช้ในการค านวณตัวเลขภาษีและใช้ในการจัดท ารายงาน
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ทางภาษี เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ประมวลรัษฎากรก าหนด 
(3) ให้ข้อมูลที่เปรียบเทียบงวดเวลาปัจจุบันกับข้อมูลในอดีต 
เพ่ือจัดท ารายงานงบประมาณและรายงานส าหรับผู้บริหารซึ่ง
น าไปใช้ในการวางแผนขององค์กร (4)  ระบบบัญชีที่ดีต้องให้
รายงานในปริมาณที่เหมาะสมและทันเวลา ปริมาณรายงาน
ที่มากเกินไปจะท าให้เกิดความสับสนต่อผู้ใช้ (5)  มีระบบการ
ตรวจสอบที่ป้องกันข้อผิดพลาดในการค านวณหรือการบันทึก
บัญชี (6)  ระบบบัญชีที่ ดีควรท าให้ เกิดระบบการควบคุม
ภายในที่ดีด้วย ได้แก่ การป้องกันการทุจริต การควบคุมความ
ปลอดภัยของข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลรักษา
ทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากการถูกขโมยหรือถูกท าลาย  (7)  
ระบบบัญชีที่ดีต้องมีความเหมาะสมกับสภาพการด าเนินงาน
และขนาดของธุรกิจน้ันและสอดคล้องกับนโยบายการ
ปฏิบั ติงานขององค์กร และ (8)  ระบบบัญชีที่ ดี ต้องมี วิธี
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และสื่อสารได้ตรงกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน 
ประโยชน์ของการวางระบบบัญชีที่ดี ได้แก่  (1)  ช่วยลด
ข้อผิดพลาดในการท างาน  การวางระบบบัญชีที่ดีจะช่วย
ประมวลผลข้อมูลทางบัญชีที่มีปริมาณมากให้ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีระบบการตรวจสอบที่มาท่ีไปของรายการในงบการเงิน 
และ (2)  ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน การวางระบบ
บัญชีที่ดีช่วยลดความซ้ าซ้อนและข้ันตอนในการท างาน  

3.2 ขั้นตอนการออกแบบการวางระบบและการน าระบบ
บัญชีมาทดลองใช้ ประเมินผลการใช้ระบบบัญชี และ
ติดตามผลการใช้ระบบบัญชีของผู้ประกอบการผลิตและ
จ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป  

3.2.1 การออกแบบการวางระบบและน าระบบบัญชีที่
ควรจะเป็นไปทดลองใช ้

คณะผู้วิจัยได้ส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการกิจกรรมแบบมี
ส่วนร่วมให้กับผู้ประกอบการฯ มีส่วนร่วมในการออกแบบการ
วางระบบและน าระบบบัญชีมาทดลองใช้ ผู้ประกอบการ ฯ ได้
จัดท าบัญชีของตนเองตามความสามารถร่วมกับคณะผู้วิจัย  
แนวทางการออกแบบและก าหนดระบบของบัญชี ข้ันตอนของ
ระบบบัญชีควรดังน้ี (1) การจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานที่จะ
บันทึก บัญชีและการเงิน จะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผัง
องค์การ นโยบายของร้าน การบริหารงานภายใน  การก าหนด
ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การรับเงิน และการจ่ายเงิน 
รายละเอียดของสินค้า การส ารวจข้อมูลอันเก่ียวข้องกับสินค้า 
(2)  การวิเคราะห์ระบบบัญชีที่ใช้ของผู้ประกอบการ ฯ โดยใช้
แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางระบบบัญชี การ
ควบคุมภายในและกระบวนการจัดท าบัญชีมาวิเคราะห์ เพ่ือ
ตรวจสอบการจัดท าบัญชีที่ใช้อยู่  (3)  การก าหนด ผังบัญชี 
และรหัสบัญชี ผั งแสดงการเดินทางของข้อมูล  เอกสาร 
พิจารณาดูการเดินทางของเอกสารต่างๆ ว่ามีการเดินทางไป
แหล่งที่เกี่ยวข้องต้ังแต่ เริ่มออกเอกสารจนสิ้นสุดกระบวนการ 
จะน ามาซึ่งการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายในมี

ประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับกิจการ และเพ่ือช่วยให้ท าบัญชี
สะดวกและง่ายต่อการพิจารณา รายการค้าให้ถูกต้องและ
รัดกุมย่ิงข้ึน และยังท าให้ผู้จัดท าบัญชีด าเนินการได้รวดเร็ว
ย่ิงข้ึน (4) สมุดบัญชีต่างๆ ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี เช่น สมุด
บัญชีรายวัน จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายบัญชี  และ
สอดคล้องกับนโยบายของธุรกิจ (5) การออกแบบใบส าคัญ
จ่าย- รับเงิน เพ่ือช่วยในการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง คณะผู้วิจัย
และผู้ประกอบการฯ มีส่วนร่วมในการจัดท าบัญชีที่เหมาะสม
กับผู้ประกอบการฯ แต่ละรายมากที่สุด รวมทั้งออกแบบ
เอกสารและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ขายสด ขาย
เชื่อ การรับช าระเงิน การซื้อและรับของ การจ่ายช าระหน้ี 
การจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เงินสดย่อย เงินเดือนและค่าแรง  และ 
(6)  จัดท ารายงานทางการเงิน ณ สิ้นงวดบัญชี เพ่ือน าเสนอ
ต่อบุคคลที่ เกี่ ยวข้อง โดยจะต้องค านึงถึง การน าไปใช้
ประโยชน์ หรือการน าไปวิเคราะห์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
บริหาร และรายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอื่นๆ  จะต้อง
พิจารณาถึงเอกสารที่ เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ทางด้านบัญชี   

3.2.2 การประเมินผลการใช้ระบบบัญชี 
คณะผู้วิจัยและผู้ประกอบการฯ มีส่วนร่วมในการจัดท า

บัญชีที่ เหมาะสมกับผู้ประกอบการฯ แต่ละรายมากที่สุด 
ระบบบัญชีที่ได้ออกแบบ และจัดท าข้ึนจากการสัมภาษณ์
ความต้องการของผู้ประกอบการ ฯ ท่ีต้องการระบบบัญชีที่ไม่
ซับซ้อน การจัดท าบัญชีที่ปฏิบัติได้ง่ายเหมาะสมและน าไป
ประ ยุก ต์ ใช้ ได้  เ น่ื อ งจ ากรายการค้ า ไม่ ม าก นั ก  แล ะ
ผู้ ป ระกอบการฯ  เป็ นผู้ บั นทึ กบั ญ ชี เอง   ได้น าไป ให้
ผู้ประกอบการฯ ทดลองใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังไม่
คุ้นเคยกับระบบบัญชีการเงินใหม่  แต่หากน ามาปฏิบัติเป็น
ประจ า ได้ฝึกฝนและปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง ก็จะสามารถท า
รายงานการเงินได้  ทราบผลการด าเนินงานที่ถูกต้อง สามารถ
น าข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน มีความเสี่ยงอยู่
เสมอได้   

ส าหรับผู้ประกอบการ ฯ บางราย ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบันทึกบัญชีให้ง่ายข้ึน และตามความเหมาะสมจึงแนะน า
ให้ผู้ประกอบการฯ ใช้สมุดบัญชี 4 เล่ม ประกอบด้วย สมุดเงิน
สด สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และบันทึก
ต้น ทุ น ก ารผ ลิ ต  ส่ วน ท ะ เบี ย น ต่ า งๆ  ป ระ ก อ บ ด้ วย
ใบเสร็จรับเงินที่มีเลขที่ ใบเบิกเงิน ใบขายเชื่อให้สอดคล้องกับ
ขนาดของธุรกิจและสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป    
เมื่อน ารูปการบัญชีมาใช้ปฏิบัติจริง พบว่า สามารถน าระบบ
บัญชีที่สร้างข้ึนร่วมกันมาด าเนินการปฏิบัติ ท าให้ทราบต้นทุน 
ก าไร และค่าส่วนเกินอื่นๆ ที่เพ่ิมเข้ามาท าให้ สามารถบริหาร
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและสามารถบริหารก าไรเพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้กับผู้ประกอบการฯ ได้  

3.2.3 ติดตามผลการใช้ระบบบัญชี 
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คณะผู้วิจัยได้ด าเนินติดตามผลการใช้ระบบบัญชี โดยวิธี
สนทนากลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปรึกษาหารือ การ
รับ ฟั งข้อคิด เห็ น  ข้อ เสนอแนะ  และน าข้อมู ลคืนกลับ
ผู้ประกอบการ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการท างานต่อไป ดังน้ี 

(1 ) มีผู้ ป ระกอบการฯ บางรายได้น าระบบบัญ ชีที่
เสนอแนะไปใช้  ท าให้ทราบต้นทุนการผลิต  และได้น าไป
ปฏิบัติแล้วบางอย่างก็จะบันทึกตามที่ตนเองเข้าใจเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้มีการน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมย่ิงข้ึน 

(2) หลังจากผู้ประกอบการฯ ได้มีการวางระบบบัญชี การ
บันทึกบัญชีที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมภายในที่ดี ท าให้ทราบ
ถึงผลการด าเนินงาน ผู้ประกอบการฯ มีความต้ังใจบันทึกบัญชี
อย่างต่อเน่ือง 

(3) ผู้ประกอบการที่มีการบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง ท าให้ทราบถึงรายได้ ต้นทุนการผลิต และกรณีที่มี
เหตุการณ์ผิดปกติ จุดบกพร่อง จุดอ่อน และจุดรั่วไหลที่อาจ
เกิดข้ึน ก็สามารถเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้
ทันเวลา เช่น ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น และค่าใช้จ่ายที่มีผลท าให้
ก าไรลดลง (เพ่ือพิจารณาลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น) เช่น กรณี
กลุ่มกล้วยฉาบ พบว่า ราคาต้นทุนกล้วยดิบในบางช่วง ราคา
แพง   

(4) ใช้ข้อมูลทางด้านการเงินจากการบันทึกบัญชีที่ ได้
มาตรฐาน ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับต่อ
บุคคลภายนอก และสามารถใช้ในการประเมินความสามารถ
ในอนาคต เป็นเครื่องมือในการวางแผน การตัดสินใจ และการ
หาแหล่งเงินทุน 

(5) ใช้วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจเพ่ือสร้างกล
ยุทธ์ และพัฒนานโยบายในการเพ่ิมผลก าไร และช่วยให้ฝ่าย
จัดการสามารถนามาใช้ในการติดตาม ปรับปรุง และแก้ไขการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

รูปที่ 1 การน าข้อมูลคืนสู่ผู้ประกอบการฯ 
 
 

การอภิปรายผล 
จากการศึกษาสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ผู้ประกอบการ ฯ ส่วนใหญ่ได้จัดท าบัญชีอย่างง่าย โดย

แสดงรายรับและรายจ่ายเท่าน้ัน ยังใช้วิธีจดบันทึกลงในสมุด
รายวันรับเงินจ่ายเงิน  เจ้าของกิจการจะเป็นผู้บันทึกบัญชีด้วย

ตนเอง ขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดทักษะความช านาญใน
การจัดท าบัญชีจึงไม่มีการจัดท าอย่างเป็นระบบ ท าให้ไม่มี
ข้อมูล ต้นทุนการผลิต ไม่มีข้อมูลผลการด าเนินงานหรือฐานะ
การเงิน ไม่มีการน าข้อมูลตัวเลขมาวิเคราะห์เพ่ือน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน ไม่ให้ความส าคัญกับ
การจัดท าเอกสารทางการบัญชี  สอดคล้องกับ     ศิริรัตน์ 
เจนศิริศักด์ิและสุภชัย พาหุมันโต (2554), [6]  พบว่า กลุ่ม
ผู้ผลิต ฯ ส่วนใหญ่จัดท าบัญชีอย่างง่าย โดยแสดงรายการ
รายรับและรายจ่ายเท่าน้ัน ไม่มีการน าตัวเลขมาวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจอื่น ๆ นอกจากน้ี ส่วนใหญ่ก็
ไม่ ต้ อ งการระบ บ บัญ ชีที่ มี ค วามซั บซ้ อน  และไม่ เห็ น
ความส าคัญของการน าข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ มีเพียงกลุ่มผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจชุมชนเท่าน้ันที่มีการ
จัดท าบัญชี เพราะถูกบังคับโดยข้อบังคับของการจัดต้ัง
วิสาหกิจชุมชน แต่ไม่มีการน าตัวเลขทางบัญชีมาวิเคราะห์เพ่ือ
การตัดสินใจ  

2. จากการประเมินผลการใช้ระบบบัญชี ด้วยสัมภาษณ์
ความต้องการของผู้ประกอบการ ฯ มีต้องการระบบบัญชีที่ไม่
ซับซ้อน การจัดท าบัญชีที่ปฏิบัติได้ง่ายเหมาะสมและน าไป
ประ ยุก ต์ ใช้ ได้  เ น่ื อ งจ ากรายการค้ า ไม่ ม าก นั ก  แล ะ
ผู้ประกอบการฯ เป็นผู้บันทึกบัญชีเอง   สอดคล้องกับสัจวัฒก์  
วรโยธา และคณะ (2561), [7]  พบว่าผู้ประกอบการฯ มีความ
ต้องการระบบที่เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ง่าย สามารถน าข้อมูลมา
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานได้อย่างน่าเชื่อถือ การ
วางระบบบัญชีได้ใช้เกณฑ์เงินสดในการจัดท าบัญชี ซึ่งจะ
บันทึกบัญชีเมื่อมีการจ่ายเงินหรือรับเงิน  โดยมีสมุดบัญชีใน
การวางระบบบัญชี 7 เล่ม  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช ้  
1. จากผลการวิจัยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ จัดท าเอกสาร

ประกอบการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง หรือไม่
ครบถ้วนและไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการบันทึกบัญชี ซึ่ง
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องควรเข้ามา
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ฯ  มีความรู้ในการจัดท าบัญชี  การ
วางระบบ  และรับรู้ถึงความส าคัญของการจัดท าบัญชี  

2. ผู้ประกอบการที่มีการบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
ท าให้ทราบถึงรายได้  ต้นทุนการผลิต   และกรณีที่มีเหตุการณ์
ผิดปกติ จุดบกพร่อง จุดอ่อน และจุดรั่วไหลที่อาจเกิดข้ึน ก็
สามารถเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา เช่น 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น และค่าใช้จ่ายที่มีผลท าให้ก าไรลดลง 
(เพ่ือพิจารณาลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น) เช่น กรณีกลุ่มกล้วยฉาบ 
พบว่า ราคาต้นทุนกล้วยดิบในบางช่วง ราคาแพง   ดังน้ันกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์  และหน่วยงานภาครัฐที่ พัฒนากลุ่ม
ผู้ประกอบการ ฯ ควรให้ความส าคัญในการให้ความรู้เรื่อง การ
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วางระบบบัญชี การใช้ข้อมูลทางการบัญชีน ามาใช้ในปรับปรุง
และพัฒนาการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานให้
เหมาะสมกับธุรกิจของผู้ประกอบการ เพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีในการบริหารการเงิน ควบคุมต้นทุนการผลิต 
ค่าใช้จ่ายหรือ ใช้ในการประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 3. ผู้ประกอบการฯ บางราย ได้มีใช้ข้อมูลทางด้านการเงิน
จากการบันทึกบัญชีที่ได้ เป็นเครื่องมือในการวางแผน การ
ตัดสินใจ และการหาแหล่งเงินทุน ดังน้ัน หน่วยงานภาครัฐควร
จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มมีความรู้ในการ
จัดท าบัญชี เห็นความส าคัญของการจัดท าบัญชีเพ่ือการ
ตัดสินใจ และเกิดความรู้สึกต้องการท าบัญชี  
  
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  
ควรจะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นอื่นๆ ดังต่อไปน้ี 

1. ศึกษาการน าข้อมูลการบัญชีต้นทุนการผลิต งบรายได้ 
และค่าใช้จ่าย น ามาวิเคราะห์ทางการเงิน เพ่ือท าให้ทราบ
ความสามารถในการท าก าไร การบริหารต้นทุน ของกลุ่ม
กิจการอื่น 

2. การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบการวางระบบบัญชีของ
กลุ่มอื่นๆ ที่ผลิตสินค้าประเภทใกล้เคียงกัน เพ่ือน าข้อมูลมา
พัฒนาระบบการท าบัญชี ว่าควรจะปรับปรุงในส่วนใด เพ่ือ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้อง
กัน เช่น สิ่งที่ควรพัฒนาตรวจทาน ตรวจสอบข้อบกพร่องของ
ระบบ ก่อนน ามาใช้จริง  

3. ศึกษาถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไปอบรม สัมมนา 
เกี่ยวกับความรู้ทางด้านบัญชีจากหน่วยงานที่มีความรู้และ
ความช านาญ เช่น กรมสรรพากร และส านักงานธรรมนิติ เป็น
ต้น  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
เพ่ือการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ินของผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป ต าบลเมืองพาน 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย การบันทึก
ภาคสนาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก การสัมมนากลุ่ม  กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี 
คือประธานวิสาหกิจชุมชน สมาชิก คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป ในอ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย จ านวน 18 กลุ่ม จ านวน 40 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า  
1. ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน อ าเภอพาน 
 ผู้ประกอบการฯ ส่วนใหญ่  มีอายุระหว่าง 38- 62 ปี รูปแบบการด าเนินงานเป็นวิสาหกิจชุมชน มีการด าเนินงานเป็นธุรกิจ

มุ่งหวังก าไร อาชีพหลักเป็นเกษตรกร น าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพ่ือถนอมอาหารให้สามารถเก็บได้นานข้ึน และเป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร โดยน าภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต ความสามารถ  ทักษะที่สั่งสม ประสบการณ์ที่ผ่าน
กระบวนการ เลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา ปรับตัวเรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตให้สมดุลกับ
สภาพแวดล้อม  

2. การเสริมสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน ดังเช่น (1) ผู้ประกอบการฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามกรมการ
พัฒนาชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ดังน้ี 1) สามารถส่งออกได้ โดยมีความแกร่งของตราผลิตภัณฑ์ 2) ผลิต
อย่างต่อเน่ืองและคุณภาพคงเดิม 3) ความมีมาตรฐานโดยมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และ 4) มีประวัติความเป็นมา
ของผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเชิงพ้ืนที่  (2) กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้สื่ออัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ได้ประยุกต์ใช้
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ 1) รูปร่างหน้าตา (Attributes) 2) คุณประโยชน์ (Benefit) และ 3) คุณค่า (Values) นอกจากน้ีสิ่งที่
ต้องค านึงเป็นอย่างมากคือ บรรจุภัณฑ์ภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ในแต่ละชนิด จะต้องมีความโดดเด่น  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ประกอบการฯ ให้เป็นที่รู้จักภายนอก 
ค าส าคัญ: อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ธุรกิจเกษตรแปรรูป  
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Abstract 
This research aims to study basic information about processed agricultural products, combined with 

local wisdom and to enhance product identity from local wisdom of entrepreneurs producing and selling 
processed agro-businesses, Muang Phan Sub-district, Phan District, Chiang Rai Province. This research can be 
considered as a Participatory Action Research (PAR), utilizing research instrument such as field record, observation 
record, in-depth interview, small group discussion, joint-learning activities. Target group of the study included the 
chairman of the community enterprise, a member of the community enterprise committee that produces and 
sells agro-processing business in Phan District, Chiang Rai Province, in total 18 groups of 40 persons. Qualitative 
data analysis was conducted using Content Analysis technique. 

The results showed that 
1. Basic information about processed agricultural products combined with local wisdom, Phan District. 

Most of the entrepreneurs are between 38-62 years of age. The operating model is community enterprises. It 
operates as a profit-seeking business. The main occupation is a farmer. Bring agricultural products to be 
processed to preserve food. can be stored longer and to create added value for agricultural products by bringing 
local wisdom related to life, ability, accumulated skills Experiences that go through the process of selecting, 
learning, concocting, and passing on from generation to generation in order to solve problems. Adapt to learn 
and develop a lifestyle that is in balance with the environment. 

2. Enhancing product identity from local wisdom, such as (1) entrepreneurs product development 
According to the Department of Community Development to be OTOP products with quality standards as 
follows: 1) Can be exported with the strength of the brand 2) Continuous production and the same quality 3) 
Standard with quality and create customer satisfaction, and 4) have a history of the product that reflects the 
identity of the community in the area; (2) a marketing strategy that uses the product's identity to convey The 
application consists of 3 elements: 1) appearance (Attributes), 2) benefits (Benefit) and 3) values (Values).  The 
packaging by each product must be outstanding In order to publicize the brand image of the entrepreneurs to be 
known outside 
Keywords : Product identity from local wisdom, Processing agribusiness 
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บทน า   
การสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับประชาชน รู้เท่าทัน 

เข้าใจ การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ มีความรอบคอบทั้งการ
ด าเนินชี วิตและการประกอบอาชีพ มุ่งมั่นเพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จ  มีรายได้ อาชีพ พ่ึงตนเองได้และมีก าลั งที่
สนับสนุนแบ่งปัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ของประชาชน ท้ังในระดับบุคคล ระดับครอบครัวและชุมชน 
สังคม (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย) 
[1] อย่างมีความสุข ความสมดุล ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งเป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานแต่ละคนย่อมมีโอกาสของการ
พัฒนาการที่แตกต่างออกไป  เช่น  ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ การสร้างรายได้ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
เป็นต้น ในขณะเดียวกันด้านสังคมเริ่มต้นจากการด ารงชีวิตจะ
มองถึงความสามารถในการพ่ึงตนเอง ความร่วมมือของคนใน
ครอบครัวและคนรอบข้าง สมาชิกในสังคมยอมรับ มีความ
มั่นคงในการด ารงชีวิต เป็นต้น (ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
[2] 

การประกอบอาชีพธุรกิจแปรรูปการเกษตรที่กระทรวง
อุตสาหกรรม มองว่าเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรมี
ความส าคัญอย่างมาก สามารถแก้ไขปัญหาราคา สินค้าเกษตร
ตกต่ าได้อย่างดีในยามผลผลิตออกมามาก นอกจากขายให้กับ
ผู้บริโภคทั่วไปแล้ว ยังขายให้กับโรงงานอีกทางหน่ึงด้วย จึง
ภารกิจที่ส าคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรในด้านส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกษตรกรร่วมกันแก้ไขปัญหาการผลิต การแปรรูป 
และการตลาด ศูนย์กลางรับความรู้ในการถ่ายทอดวิชาการ
ไปสู่เกษตรกรและใช้กระบวนการกลุ่มในการพัฒนาเกษตรกร
ให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
(รอซนานี สันหมุด) [3] ซึ่งโครงการหน่ึงที่ได้ด าเนินการมา
อย่างต่อเน่ือง คือ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรในภูมิภาค หรือ 
OPOAI : (One Province One Agro-Industrial Product) 
(กระทรวงอุตสาหกรรม) [4] จังหวัดเชียงรายก็เป็นจังหวัดที่มี
นโยบายในการสนับส นุนผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูป
การเกษตรและอาหารให้สามารถด าเนินธุรกิจให้มีผลก าไร
เพ่ิมข้ึน  กิจกรรมที่อาจมีผลท าให้สินค้าเปลี่ยนไปจากเดิม
อย่างสิ้นเชิงหรือยังคงสภาพกายภาพเดิมอยู่ก็ได้ ข้ึนอยู่กับ
ระดับของการแปรรูปของผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ินที่มาจากความ
รอบรู้ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่เกิดจากการสะสม
การเรียนรู้ระยะเวลานาน เชื่อมโยงในลักษณะเชิงบูรณาการ 
ปรับตัวให้สมดุลเหมาะสมกับยุคสมัย (จุลทัศน์ พลอยดี) [5] 
รวมถึงมีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีง่าย ๆ หรือใช้
เทคโนโลยีข้ันสูง พัฒนาวิถีชีวิตให้เป็นที่ยอมรับได้ในการสร้าง
เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนน้ัน 

จากการลงพ้ืนที่ในต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย และได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับผู้ประกอบการผลิต
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและผู้น าชุมชน (เทศบาล
เมืองพาน) [6] พบว่าผลการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยประสบผลส าเร็จ และปัญหาส่วนใหญ่ที่กลุ่ม
ประสบได้แก่ ปัญหาไม่มีอัตลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ ปัญหาการ
ขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด สินค้าท่ีผลิตยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน ท าให้
ไม่ ส ามารถน ามาจ าห น่ายในตลาดได้ อ ย่างก ว้างขวาง 
คณะผู้ วิจัยจึงตระหนักว่าควรมีการเสริมสร้างอัตลักษณ์
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
หรือการส่งเสริมคุณค่าของการใช้งานทางปฏิบัติที่แฝงอยู่ในรูป
ของสูตรส าเร็จแนวคิด แนวปฏิบัติ ข้อปฏิบัติ ชุดค าแนะน า 
เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรแปร
รูป ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน ต าบลบ้านเมืองพาน 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย   

2. เพ่ือการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปร
รูป ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 
ประโยชน์ของการวิจัย   

1. เชิงปฏิบัติ 
1.1 ท าให้เกิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  การแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้ประกอบการผลิตและ
จ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป  

1.2 ท าให้เกิดการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินของผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายธุรกิจ
เกษตร  แปรรูป ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการส่งเสริม
คุณค่าของการใช้งานทางปฏิบัติที่แฝงอยู่ในรูปของสูตรส าเร็จ
แนวคิด แนวปฏิบัติ ข้อปฏิบัติ ชุดค าแนะน า เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้ผู้ประกอบการประสบความส าเร็จในการด าเนินงานเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน  

2. เชิงวิชาการ 
2.1 ท าให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในผู้ประกอบการ

ผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูปในพ้ืนที่อื่นๆ เพ่ือให้
สามารถน าไปปรับ ใช้ ได้อ ย่างเหมาะสม น าไป เป็ นสื่ อ
ประกอบการเรียนการสอนได้เพ่ือการใช้ประโยชน์เพ่ือหา
รูปแบบแนวทางการพัฒนาเชิงบูรณาการ พัฒนาการเรียนรู้
และการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการของชุมชน 
ภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
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2.2 ท าให้ทราบแนวทางการส่งเสริมของผู้ประกอบการ
ผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป และผู้ที่สนใจน าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่างจากรูปแบบเดิม 
 
วิธีการด าเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 

 การวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) โดยรายละเอี ยด
ดังน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป โดยผสมผสานกับภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน อ าเภอพาน ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ความส าคัญของอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ เป็ นการสื่ออัตลักษณ์ ของผลิตภัณ ฑ์   การ
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์สินค้าของผู้ประกอบการผลิตและ
จ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

กลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ในการศึกษาครั้ง น้ี  คือประธาน
วิสาหกิจชุมชน สมาชิก คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนที่ผลิต
และจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป ในอ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย จ านวน 18 กลุ่ม ประกอบด้วยกิจการ  (1) หมูยอ 
บ้านร่องหลอด  (2) ไส้อั่วลุงแก้ว บ้านป่าแขม (3) แหนมหมู 
ต าบลป่าหุ่ง (4) ปลาร้า ต าบลสันมะเค็ด  (5) หมูทุบโชคอนันต์ 
บ้านสันกลาง (6) กล้วยฉาบ บ้านแม่เย็น  (7) กล้วยฉาบแม่
เล็ก บ้านเจริญเมือง (8) ข้าวแต๋นน้ าแตงโม ต าบลทานตะวัน 
(9) เห็ดนางฟ้า หม่าล่า (10) ล าไยอบแห้ง ตราบุญนภา (11) 
กล้วยตากโชคชัย (12) ขนมแม่เรือนค า บ้านหนองผักจิก  (13) 
ทองพับกล้วยหอม (14) นัตโตะโฮมเมด (15) ตาค าไอศกรีม 
(16) ขนมจีนพ่ีสอน  (17) สุรากลั่น บ้านร่องหลอด และ (18) 
ผักคาวตองอบแห้ง รวมทั้งหมดจ านวน 40 ราย 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือข้ัน
ท าความเข้าใจบริบท ข้ันก าหนดเตรียมการจัดกิจกรรม ข้ัน
ด า เนินการส่ งเสริ ม  และข้ัน ติดตามการด า เนินงาน  มี
รายละเอียดดังน้ี 

1. ข้ันท าความเข้าใจบริบท เป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ผสมผสานกับภูมิปัญญา
ท้ อ ง ถ่ิน  อ า เภ อ พ าน  โด ย การสั ม ภ าษ ณ์ เชิ ง ลึ ก ข อ ง
ผู้ประกอบการฯ  และสนทนากลุ่มร่วมกันวางแผนการ
ด าเนินงาน พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน    

2. ข้ันก าหนดเตรียมการจัดกิจกรรม  เป็นการวิเคราะห์
ปัญหา จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและก าหนดวิธีการใน
การแก้ปัญหา เมื่อทราบปัญหาเปิดโอกาสพัฒนาแก้ไขปัญหา 
การประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์  เพ่ื อค้นหา
กิจกรรม ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา   

3. ข้ันด าเนินการส่งเสริม ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบั ติการ

กระบวนการสร้างอัตลักษณ์สินค้า และการสรุปเน้ือหาหลักที่
จะด าเนินการ 

4. ข้ันติดตามผลการด าเนินงาน  ด้วยการสนทนากลุ่ม 
ประเมินผลด้วยแบบบันทึกจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ 
และจัดท าระบบข้อมูลฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

เครื่องมือที่ ใช้ ในงานวิจัย  ประกอบด้วย การบันทึก
ภาคสนาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก การสัมมนากลุ่ม  
กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. นัดหมายกับผู้ประกอบการฯ และผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือเข้า

ไปท าการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายธุรกิจ พร้อมทั้งเตรียม
ประเด็นการสัมภาษณ์ตามโครงร่างการสัมภาษณ์ที่ก าหนดไว้ 
รูปแบบการสัมภาษณ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้รับการสัมภาษณ์เล่า
เรื่องและให้ข้อมูลโดยอิสระ ไม่จ ากัดและการบันทึกภาคสนาม  

2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสนทนากลุ่ม มีการ
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้ผู้ประกอบการฯ ได้ร่วม
คิดร่วมวิเคราะห์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

เก็บข้อมูลทุกข้ันตอนการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
และได้ก าหนดวิธีการตรวจสอบข้อมูลภายหลังจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  น าข้อมูลแยกตามเน้ือหา จัด
หมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ และประเด็นที่สัมภาษณ์ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหาตามหลัก
ตรรกะ (Content Analysis) เทียบเคียงตามแนวคิดและ
ทฤษฎี และการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้การวางระบบบัญชีที่
เหมาะสม และการน าเสนอข้อมูล ใช้ วิธีการรายงานเชิง
พรรณนา  

 
สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

1. ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน อ าเภอพาน 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
อ าเภอพาน 

ผู้ประกอบการฯ ส่วนใหญ่  มีอายุระหว่าง 38 - 62 ปี 
รูปแบบการด าเนินงานเป็นวิสาหกิจชุมชน มีการด าเนินงาน
เป็นธุรกิจมุ่งหวังก าไร อาชีพหลักเป็นเกษตรกร แต่ปัจจุบันมี
ปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ ท าให้ราคา
สินค้าทางการเกษตรมีราคาไม่แน่นอน การขยับข้ึนลงอยู่
ตลอดเวลา จึงจ าเป็นน าผลผลิตทางการเกษตร พืช ผัก ปศุ
สัตว์ มาแปรรูปเพ่ือถนอมอาหาร สามารถเก็บได้นานข้ึน และ
เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการฯ มี
ความช านาญในผลิตและแปรรูป การด าเนินธุรกิ จแบบ
ครอบครัว 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

227
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



การจัดการด้านการผลิต ผู้ประกอบการฯ ส่วนใหญ่ได้ใช้
กลยุทธ์ด้านการผลิตโดยการรับซื้อวัตถุดิบ ด าเนินการผลิตและ
ควบคุมการผลิตด้วยตนเอง และจ้างงานของคนในท้องถ่ินยัง
เป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ใช้แรงงานคน
ร่วมกับเครื่องจักรขนาดเล็ก  มีการน าเครื่องจักรมาใช้ในการ
ผลิตระดับที่ไม่ใช้เลย และน้อยมาก 

การจัดการด้านการตลาด  ผู้ประกอบการฯ ส่วนใหญ่มี
ร้านจ าหน่ายประจ า ทั้งขายส่งและขายปลีก จ าหน่ายตาม
ค าสั่งซื้อ จ าหน่ายผ่านตัวแทน/คนกลาง  จัดแสดงสินค้าท่ีงาน 
OTOP ในอ าเภอและอ าเภอใกล้เคียง  ประชาสัมพันธ์โดย
วิธีการปากต่อปาก และผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน facebook 
ผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ผู้ประกอบการฯ ส่วนใหญ่จะมีแบรนด์
เป็นของตนเอง ให้เป็นที่จดจ าของผู้บริโภค ในสถานการณ์
ปัจจุบันได้มีการปรับราคาให้สอดคล้องกับสินค้า  

1.2 ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป โดยผสมผสานกับภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน อ าเภอพาน 

จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
แปรรูปของอ าเภอพาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ด้ังเดิม ส่วนใหญ่   
แปรรูปอาหาร มีการสืบทอดอาชีพมาจากบรรพบุรุษ มีส่วน
น้อยเช่น กล้วยฉาบแม่เล็ก บ้านเจริญเมือง ท่ีได้รับความรู้จาก
การส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ ในด้านของการฝึก
อาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท าให้มีอาชีพและได้ โดยส่วนใหญ่
การประกอบอาชีพที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินชีวิต ความสามารถ  ทักษะที่สั่งสม ประสบการณ์ที่ผ่าน
กระบวนการ เลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อ
กันมา  เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา ปรับตัวเรียนรู้และเป็นความรู้ที่
สังคมยอมรับและพัฒนาวิถีชีวิตให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม 
จนกระทั่งมีการสืบทอดกันไปโดยมีเหมาะสมกับยุคสมัยในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการ ฯ  เช่น การท าหมูยอ 
การท าแหนมหมู การท าไส้อั่ว  ข้าวแต๋น  ที่เป็นการเรียนรู้สืบ
สานตามวิถีชีวิตของของคนล้านนา มีการน าวัตถุดิบในท้องถ่ิน
มาใช้ ในการเป็ นส่ วนผสม ในการผลิต  ส่ งผลช่ วยให้ มี
ปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบที่เกิด
จากสังคมภายนอก ตลอดทั้งช่วยส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้มี
รายได้เลี้ยงครอบครัว และได้มีการดัดแปลงมาใช้ในการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและทุนที่มี
อยู่ในชุมชนเป็นหลัก สามารถจ าหน่ายในช่วงแรกให้เพียงพอ
กับรายจ่ายภายในครอบครัว และค่อยๆ พัฒนาแปรรูปต่อยอด
น ามาสร้างสรรค์ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย  

จ าก ก ารสั ม ภ าษ ณ์ เชิ ง ลึ ก แ ล ะ ก ารส นท นาก ลุ่ ม 
ผู้ ป ร ะกอบ การ  ฯ  ส่ วน ให ญ่  ไ ด้ วิ เค ราะห์ ร่ วม กั น ว่ า 
ผู้ประกอบการผลิตและจ าห น่าย ธุรกิจ เกษตรแปรรูป 
จ าเป็นต้องมีการฝึกฝน เรียนรู้ และพัฒนาเทคนิคในการสร้าง
มูลค่ าเพ่ิมให้ แก่สินค้ า ด้วยการเสริมสร้าง   อัตลักษณ์
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม และ
เพ่ือเตรียมความพร้อมสามารถแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์  

2. การเสริมสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตร
แปรรูป อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

2.1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความส าคัญของอัต
ลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้สื่ออัต
ลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 

 ธุรกิจเกษตรแปรรูป ส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปอาหาร ซึ่ง
เป็นปัจจัยหน่ึงที่มีความส าคัญในการด ารงชีวิต  ช่วยในการ
เจริญเติบโตของร่างกาย ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และช่วยให้
ร่างกายสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ไปได้ตามปกติ การที่จะ
ให้ ได้มาซึ่ งอาหารที่มีคุณภาพดีน้ัน  นอกจากวัตถุดิบที่มี
คุณภาพดี ได้มาตรฐานแล้ว กรรมวิธีการแปรรูป การเก็บรักษา 
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพที่ถูกต้อง ในระหว่างกรรมวิธีการ
แปรรูปหรือการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ น้ันต้องถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่ดีด้วย สิ่งเหล่าน้ีเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการผลิต
และจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูปได้ทราบและมีความเข้าใจ
เป็นอย่างดี 

2.1.1 ความส าคัญของอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 
ผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป 

จ าเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตามกรอบการคัด
สรรของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน ดังน้ี (1) สามารถส่งออกได้ โดยมีความ
แกร่งของตราผลิตภัณฑ์ (2) ผลิตอย่างต่อเน่ืองและคุณภาพคง
เดิม (3) ความมีมาตรฐานโดยมีคุณภาพ และสร้างความพึง
พอใจแก่ลูกค้า (4) มีประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ที่
สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเชิงพ้ืนที่ 

ในปัจจุบัน กรมการพัฒนาชุมชนได้มีโครงการด าเนินการ
คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด เพ่ือค้นหาผลิตภัณฑ์
ที่ แ สดง เอกลั กษ ณ์ ขอ งจั งห วัด  ส าห รับ ก าร เผยแพ ร่
ประชาสัมพันธ์  และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  มีเกณฑ์การพิจารณา  4  ด้าน ดังน้ี 1) อัตลักษณ์ 
(Provincial Identity) 2) ภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถ่ิน 
(Local Wisdom  &  Resources) 3) ความสามารถด้าน
การตลาด (Marketable) 4) การพัฒนาต่อยอด / สร้างสรรค์ 
(Value Creation)  

ผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป ได้รับ
ความรู้แล้วน ามาสรุปร่วมกันว่า ส่วนใหญ่ก็มีด าเนินการผลิต
อย่างต่อเน่ืองและรักษาคุณภาพคงเดิม มีความพร้อมและ
มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน รูปแบบ
ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและมี
ศักยภาพในการลงทุน ในระดับหน่ึงหลัง ให้มีความก้าวหน้า  

2.1.2 กลยุทธ์ทางการตลาดที่ ใช้สื่ออัตลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปในอ าเภอพาน เป็นธุรกิจขนาดเล็ก 
ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าส าหรับบริโภคที่มีภาพลักษณ์แบบ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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ผลิตภัณฑ์ทั่ว ๆ ไป คณะผู้วิจัยได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้
ประยุกต์จากทฤษฎีของฟิลิป  คอตเลอร์  (Philip Kotler, 
2012) [7] ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ (1) รูปร่างหน้าตา 
(Attributes) (2) คุ ณ ป ร ะ โ ย ช น์  (Benefit) (3) คุ ณ ค่ า 
(Values) แ ล ะ  (4) บุ ค ลิ ก ภ า พ  (Personality) ทั้ ง สี่
องค์ประกอบที่จ าเป็นส าหรับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์
สินค้า (Brand Identity Creation) ที่ให้ความส าคัญกับความ
ประทับใจของสินค้า การสร้างสื่อส่งเสริมอัตลักษณ์สินค้าจะ
ท าให้องค์กรและตัวสินค้าหรือการบริการ มีการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนและเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม ท าให้ผู้ประกอบการผลิต
และจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป สามารถแข่งขันได้ในทุก
สถานการณ์  

2.2 การเสริมสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

2.2.1  การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสร้างอัต
ลักษณ์สินค้า (Brand Identity Creation) 

กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้สื่ออัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ใน
ที่น้ีจึงได้ด าเนินงานเพียง 3 องค์ประกอบ คณะผู้วิจัยจึงได้
ด า เนินการสั มภ าษ ณ์ เชิ งลึ ก  และ เส วนากลุ่ ม ย่อยกั บ
ผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูปเพ่ือให้
ข้อมูล ดังน้ี 

1. รูปร่างหน้าตา (Attributes) ที่มองเห็นได้ของสินค้า 
เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตัว
สินค้า ท าให้ลดเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อได้ดีที่สุด ลักษณะ 
สีสันและวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ต้องดึงดูดความสนใจ  ชื่อ
สินค้าจ าง่ายเรียกง่าย มีข้อความบรรยายจุดเด่นของสินค้า 
วัตถุดิบหรือส่วนผสม มีโลโก้ ตราสัญลักษณ์และเครื่องหมาย
การค้ าที่ โดด เด่นมี เค รื่ อ งหมายบ าร์ โค้ ด  คิ วอ าร์ โค้ ด 
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานต่างๆ  หรือลวดลายประดับ
ตกแต่งก็เป็นทางเลือกที่ดี หรือมีภาพสินค้า ภาพผู้ผลิตอยู่ด้วย  

ผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูปใน
อ าเภอพาน ได้แบ่งออกเป็น ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจาก
เน้ือสัตว์ของอ าเภอพาน และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจาก
ผลผลิตเกษตร ส่วนใหญ่ มีสื่ ออัตลักษณ์ รูปร่างห น้าตา 
(Attributes) ที่มองเห็นได้ของสินค้าได้อย่างชัดเจนที่แสดงถึง
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ ในการมีชื่อย่ีห้อ และบรรจุภัณฑ์  ใน
ด้านคุณลักษณะ  เช่น 1) หมูทุบโชคอนันต์ บ้านสันกลาง 2) 
กล้วยฉาบแม่เล็ก บ้านเจริญเมือง 3) ข้าวแต๋นน้ าแตงโม ต าบล
ทานตะวัน 4) เห็ดนางฟ้า หม่าล่า 5) ล าไยอบแห้ง ตราบุญ
นภา 6) กล้วยตากโชคชัย 7) ตาค าไอศกรีมและ 8) สุรากลุ่น
บ้านร่องหลอด ที่ท าให้ผู้บริโภคจดจ าลักษณะโดดเด่น ไม่
ก่อให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดได้ในผลิตภัณฑ์ และเป็น
การกระตุ้นให้นึกถึงชื่อ ประเภท และรูปแบบได้ง่ายเมื่อ
ต้องการซื้อในผลิตภัณฑ์  และด้านรูปแบบ เช่น 1) หมูยอบ้าน
ร่องหลอด 2) แหนมหมู ต าบลป่าหุ่ง และ 3) ปลาร้าต าบลสัน

มะเค็ด ที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานเดียวกันของผลิตภัณฑ์ที่
ให้กับผู้บริโภค  

2. คุณประโยชน์ (Benefit) ที่มีอยู่จริงของสินค้าและ
ผู้บริโภครับรู้ได้ รสชาติ กลิ่น สีและผิวสัมผัสของสินค้าต้องถูก
กับรสนิยมคนไทย มีขนาดและปริมาณที่คุ้มราคา ค านึงถึง
วัตถุดิบที่ ใหม่  สดและสะอาด  สิ่ งที่ ต้องรับประกัน คือ 
มาตรฐานในการผลิต ด้านเครื่องจักร ด้านบุคลากร สินค้าต้อง
มีความปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้าง ชื่อเสียงของผู้ผลิต 
ชื่อเสียง ของแหล่งผลิตหรือประเทศผู้ผลิตมีผลต่อการเลือกซื้อ 
การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การบ าบัดของเสียเป็นสิ่งที่ต้อง
ดูแล เช่น (2.1) ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากเน้ือสัตว์ เช่น 1) 
หมูยอ บ้านร่องหลอด  2) ปลาร้า ต าบลสันมะเค็ด และ 3) 
ผลิตภัณฑ์หมูทุบโชคอนันต์ (2.2) ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจาก
ผลผลิตเกษตร เช่น 1) กล้วยฉาบ บ้านแม่เย็น  2) กล้วยฉาบ
แม่เล็ก บ้านเจริญเมือง 3) ล าไยอบแห้ง ตราบุญนภา  และ 4) 
ทองพับกล้วยหอม  

3. คุณค่า (Values) ของสินค้าที่มีผลต่อความรู้สึกของ
ผู้บริโภค เช่น ความมั่นใจ น่าเชื่อถือ มีคุณค่าที่มีผลต่อ
ความรู้สึกของผู้บริโภค ที่ผู้บริโภคไม่สามารถมองเห็นเป็น
รูปธรรมแต่สัมผัสได้ รับรู้ได้จากความเชื่อถือและไว้ใจ ใช้แล้ว
ให้ผลดีต่อสุขภาพ ท าให้คุณภาพชี วิตดี ข้ึน เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน คุ้มค่า ราคายุติธรรม มีคุณภาพยอด
เย่ียม เป็นของแท้ ต้นต ารับ มีต านานเล่าขาน เป็นสินค้าชั้น
เย่ียม หรูหราและเป็นอมตะ ยืนหยัดในคุณภาพไม่ เคย
เปลี่ยนแปลงต้ังอยู่บนความจริงใจซื่อสัตย์ มั่นใจได้ เชื่อถือได้ 
ให้ความส าคัญกับผู้บริโภค รับฟังผู้บริโภคเสมอและไม่ละเลย
ข้อติชม เช่น (3.1) ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากสัตว์ เช่น 1) 
ไส้อั่วลุงแก้ว บ้านป่าแขม 2) แหนมหมู ต าบลป่าหุ่ง  (3.2) 
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากผลผลิตเกษตร เช่น 1) ผลิตภัณฑ์
กล้วยฉาบแม่เล็ก บ้านเจริญเมือง 2) เห็ดนางฟ้า หม่าล่า 3) 
ขนมแม่เรือนค า บ้านหนองผักจิก  4) ตาค าไอศกรีม 5) 
ขนมจีนพ่ีสอน 6) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักคาวตอง  

จากข้อมูลส่วนใหญ่ผู้ประกอบการฯ มีการสร้างอัตลักษณ์
ใน  3  ด้ า น คื อ  (1 ) รู ป ร่ า ง ห น้ า ต า  ( Attributes) (2) 
คุณประโยชน์ (Benefit) และ (3) คุณค่า (Values) แต่ส าหรับ
ในเรื่อง (4) บุคลิกภาพ (Personality) ของสินค้าท่ีสะท้อนไป
ถึงผู้บริโภค ท่ีผู้ประกอบฯ ต้องการเน้นการสร้างแบรนด์ที่เป็น
ก ารก ารอ อ ก แบ บ อั ต ลั ก ษ ณ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  เป็ น ส่ วน ที่
ผู้ประกอบการฯ ได้มีแสดงความคิดเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนควรสื่ออัตลักษณ์  รวมถึงภูมิปัญญาและทรัพยากร
ท้องถ่ิน ตามโครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ควรมีการ
เรียนรู้ และปรับปรุงเพ่ือน าไปเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้  
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2.2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของ
แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูปใน
อ าเภอพาน ได้ร่วมช่วยกันให้ค าอธิบาย ของกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ใช้สื่ออัตลักษณ์ มีรายละเอียด  

(1) รูปร่างหน้าตาของสินค้า เน้นรสชาติ กลิ่นและสีของ
สินค้า รูปร่างลักษณะของบรรจุภัณฑ์ สีสันและวัสดุที่ใช้ผลิต
บรรจุภัณฑ์ โลโก้ ตราสัญลักษณ์  เครื่องหมายการค้า มี
เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน 

(2) คุณประโยชน์ของสินค้า คุณภาพของวัตถุดิบที่ใหม่ สด
และสะอาด มาตรฐานในการผลิต ตัวเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
แรงงานและชื่อเสียงของผู้ผลิต จุดเด่นของสินค้าวัตถุดิบหรือ
ส่วนผสม 

(3) คุณค่าทางโภชนาการ มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ 
ความปลอดภัยของสินค้า ไม่มีสารเคมีตกค้าง รสชาติของ
สินค้า กลิ่นของสินค้าและสีของสินค้า สร้างภาพลักษณ์ให้ตัว
สินค้าดูมีความจริงใจ ซื่อสัตย์ มั่นใจได้ เชื่อถือได้ มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เป็นผลดีต่อสุขภาพ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
เป็นของต้นต ารับ มีต านานเล่าขาน 

จากการเสวนากลุ่มย่อยของผู้ประกอบการผลิตและ
จ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูปในอ าเภอพาน ได้มีการแบ่งกลุ่ม
เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ ของแต่ละกลุ่มผลิตภัณ ฑ์ โดย
เรียงล าดับตามความส าคัญ ตามตารางข้างล่าง 

จากผลการสนทนากลุ่มของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
แปรรูปของอ าเภอพาน ว่ายังมีสิ่งที่ต้องค านึงเป็นอย่างมาก
และส าคัญอย่างมากคือ บรรจุภัณฑ์ภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ในแต่
ละชนิด จะต้องมีความโดดเด่น  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ประกอบการฯ ให้ เป็นที่รู้จัก
ภายนอก และมีผู้ประกอบการฯ ได้มีการท าบรรจุภัณฑ์ใหม่  

4. ข้ันติดตามการด าเนินงาน 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินติดตามประเมินผลโดยใช้วิธีการจัด

สนทนากลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นการพัฒนาทาง
ปัญญา กระบวนการคิดและวิสัยทัศน์ในการมองปัญหา และ
ส่งเสริมความรู้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา น าข้อมูลมาวิเคราะห์
สรุป และน าข้อมูลคืนกลับให้กับผู้ประกอบการ เพ่ือน ามาปรับ
ใช้ในการท างานต่อไปและการวางแผนการด าเนินงานต่อไป 
ดังน้ี 

4.1 ผู้ประกอบการฯ ควรมีความรู้ในพัฒนาและปรับปรุง 
รูปฉลากและบรรจุภัณฑ์ ให้มีความสะอาด สะดวก และได้
มาตรฐาน สามารถถึงแหล่งผลิตเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ส่วนผสม
ของผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ ที่มีการส ารวจ ตรวจสอบ และ
รับรองผลิตภัณฑ์  เป็นการสร้างความจดจ าและมั่นใจใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์มากข้ึน เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม ท าให้
สามารถแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์ 

4.2 ผู้ประกอบการฯ อยากให้องค์กรต่างๆ มาสนับสนุน
การตลาด และต้องการช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้

มากข้ึน ท้ัง ออนไลน์ และ ออฟไลน์ เช่น งานแสดงสินค้าของ
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ จังหวัดและสถานที่อื่นๆ ที่
สามารถน าผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายได้ 

4.3 ผู้ประกอบการฯ ควรได้รับความรู้และส่งเสริมการ
สร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงราย ท่ีเน้นตาม 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านชาติพันธ์ุ ด้านการ
ท่องเท่ียว ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน และด้านวิถีชีวิตชุมชน  
 

การอภิปรายผล 
จากการศึกษาสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 
1. ผู้ประกอบการผลิตธุรกิจเกษตรแปรรูป ส่วนใหญ่มีการ

สืบทอดอาชีพมาจากบรรพบุรุษ ที่ ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต และถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพ่ือใช้
ในการแก้ปัญหา ปรับตัวเรียนรู้และเป็นความรู้ที่สังคมยอมรับ
และพัฒนาวิถีชีวิตให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม เหมาะสมกับยุค
สมัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการ ฯ  เช่น การ
ท าหมูยอ การท าแหนมหมู การท าไส้อั่ว ตามวิถีชีวิตของของ
คนล้านนา สอดคล้องกับจิตพนธ์ ชุมเกตุ [8]  ที่ว่าภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมีความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนกับสังคม เป็นสิ่งที่มี
ลักษณะของการสะสม เรียนรู้ สืบสาน สืบทอด และต่อเน่ือง
จากอดีตถึงปัจจุบันจากบรรพบุรุษสู่ชนรุ่นหลังกันมาอย่าง
ยาวนานและมีความสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับวิถีชี วิต
ด้ังเดิมที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต จนไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้ในเรื่องความรู้ ทักษะ วิถีชีวิต 

2. ผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป 
ควรสื่ออัตลักษณ์ รวมถึงภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถ่ิน ตาม
โครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ควรมีการเรียนรู้ และ
ปรับปรุงเพ่ือน าไปเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ สอดคล้องกับ
บุ รินทร์  เปล่ง ดีสกุล  และภาคิ นี  เปล่ง ดีสกุล  [9]  ที่ ว่า
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาข้ึน ควรสื่อให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาจาก
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ 
ท าให้ผลิตภัณฑ์น้ันดูมีคุณค่า มีมาตรฐาน มีเอกลักษณ์โดดเด่น
เน้นเรื่องราว วิถีการด าเนินชีวิต  

3. ธุรกิจผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปในอ าเภอพาน เป็นธุรกิจ
ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าส าหรับบริโภคที่มีภาพลักษณ์
แบบผลิตภัณฑ์ทั่ว ๆ ไป ได้น ากลยุทธ์ทางการตลาดที่จ าเป็นใน
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์สินค้า ท่ีให้ความส าคัญกับความ
ประทับใจของสินค้า เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม [10]  ที่กล่าวว่า  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ด้วยการน าอัตลักษณ์ (Identity) มา
ใส่อย่างเหมาะเจาะ ร่วมกับการสื่อสารทางก ารตลาด 
(Marketing Communications) ที่ ดี  ย่ อ ม ช่ ว ย ท า ใ ห้
ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์เกิดความโดดเด่นแตกต่าง ตลอดจน
ช่วยท าให้การสร้างแบรนด์ประสบความส าเร็จได้ไม่ยาก 

4. การจัดล าดับกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้สื่ออัตลักษณ์ของ
แต่ละกลุ่มผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป 
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ประเภทผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและขนมหวาน เรียงล าดับจาก  
1) รูปร่างหน้าตา 2) คุณประโยชน์ 3) คุณค่าทางโภชนาการ 
สอดคล้องกับพิบูล ไวจิตรกรรม [11] พบว่ากลยุทธ์ทาง
การตลาดประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ 1) รูปร่างหน้าตา 
2) คุณประโยชน์ 3) คุณค่า  และ 4) บุคลิกภาพ  ทั้ งสี่
องค์ประกอบที่จ าเป็นส าหรับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์
สินค้า ที่ให้ความส าคัญกับความประทับใจของสินค้า 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้   
1) ผู้ประกอบการฯ หรือผู้ที่สนใจสามารถใช้ความรู้ในเรื่อง

กลยุทธ์ทางการตลาดที่ ใช้สื่ออัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง เป็นการช่วย
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 

2) ผู้ประกอบการฯ ที่ควรเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์น้ันจ าเป็นเชื่อมโยงให้เข้ากับอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย การเรียนรู้ ภูมิปัญญา และส ารวจตลาด ที่ศึกษา
จากความต้องการของผู้บริโภคและต้องค านึงถึงความเป็นไปได้
ในการท าธุรกิจ 

 3) ผู้ประกอบการฯ ควรเรียนรู้และปรับใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาด รวมถึงเรียนรู้การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่  เช่น  เว็บไซต์  และ สื่อสั งคมออนไลน์ เพ่ิม ข้ึน 
เน่ืองจาก แนวโน้มของสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป 

4) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่ออัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ หรือการ
สร้าง     แบรนด์ เป็นการท าให้ตลาดรู้จักสินค้าของผู้ผลิต  
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  

ควรจะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นอื่นๆ ดังต่อไปน้ี 
1. ศึกษาการพัฒนาแบรนด์หรือการสร้างภาพลักษณ์ของ

สินค้าในแต่ละธุรกิจ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความเชื่อมั่นใน
คุณภาพของสินค้า รวมถึงการสร้างความจดจ าได้ให้กับ
ผู้บริโภค  

2. ศึกษาพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ ที่มีความแปลกใหม่กว่า มีประโยชน์ในการใช้
มากกว่า สวยงามกว่า  ท าให้สินค้าดูมีคุณภาพมากกว่าของ
คู่แข่ง  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม 

Factors Affecting Good governance of Nakhon Pathom Municipality office,  
Nakhon Pathom Province  
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม                  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร จ านวน 80 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบ
ขั้นตอน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0001  
 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม                   
ได้แก่ ปัจจัยด้านการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ปัจจัยด้านการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ และปัจจัยด้านการ
สร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการท างานแบบประชารัฐ ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองนครปฐม อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ร้อยละ 77.1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0001 และ 0.001 
 
ค าส าคัญ: การบริหาร, ธรรมาภิบาล, เทศบาล 
 

Abstract 
The purpose of this study is to study Factors Affecting Good governance of Nakhon Pathom municipality office, 

Nakhon Pathom province. Aimed at study the Factors Affecting Good governance of Nakhon Pathom municipality office, 
Nakhon Pathom province. A questionnaire was used to collect data from 80 populations. The statistics used for data 
analysis were frequency, mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis with statistical significance 
at the level of 0.0001 

 The results of this study found that factors in the transformation to digital government, factors promoting 
innovation and creativity and factors in building alliances and promoting civil state work affecting Good governance of 
Nakhon Pathom Municipality office, Nakhon Pathom Province 77.1%, with statistical significance at .0001, .001 level.   

 
Keywords: administration, good governance, municipality office 
 
1.บทน า  
 พระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 [1] ได้ก าหนดขอบเขตของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจของทุกส่วนราชการ 
ว่าต้องมีความมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลที่ดี
กับภารกิจของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการ
ท าภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นจะต้อง
มีการปรับปรุงภารกิจของราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ประชาชน
ได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอและในขณะเดียวกันที่ผ่าน
มาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบสภาพปัญหา ข้อจ ากัดในการ
บริหารงาน เช่นปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติของข้าราชการประจ าและฝ่าย
การเมือง รวมถึงความไม่ยุติธรรมในการบริหารจัดการ ขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานอันเป็นการบริหารจัดการ
ที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม มีความซับซ้อนทั้งในเรื่องโครงสร้าง
อ านาจหน้าที่และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขาดประสิทธิภาพไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าตาม
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วัตถุประสงค์ของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง              
และเพื่อให้ภาครัฐปรับตัวให้เท่าทันและตอบสนองความคาดหวัง
ของทุกภาคส่วนในการก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 โดยการ
ปรับเปลี่ยนการท างานจากแบบเดิม ๆ ที่คุ้นเคย คิดฝ่ายเดียว ที่ฝ่าย
เดียวมาท างานแบบประสานความร่วมมือโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็น
หน้าที่ของใคร สร้างพันธมิตรการท างานกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อ
ไปสู่เป้าหมายเดียวกันในรูปแบบประชารัฐ สร้างสรรค์นวัตกรรม
และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อสร้างให้เกิดรัฐบาลแบบเปิดที่มี
การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน อันจะน าไปสู่การเป็น
รัฐบาลที่มีคุณธรรม โปร่งใส เป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธาของประชาชน
และสังคมโลก ทศพร ศิริสัมพันธ์ [2] ได้กล่าวว่า ระบบราชการ 4.0 
จะเป็นการพลิกโฉม (Transform)ภาครัฐหรือระบบราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและรองรับรูปแบบการพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance, Happier 
Citizens) อันจะท าให้ระบบราชการสามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็น
ที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงนั้น จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน
แนวคิดและวิธีการท างานใหม่  
 เทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีแนวทางในการ
พัฒนาระบบธรรมมาภิบาลให้มีความสอดคล้องกับนโยบายระบบ
ราชการ 4.0 เพื่อปรับเปลี่ยนให้การท างานในองค์กรมีความทันสมัย 
และ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น 
โดยน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ให้มีความทันสมัยตามนโยบาย
ระบบราชการ 4.0 เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข็มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองนครปฐม จึ ง เห็น
ความส าคัญในประเด็นการน าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถน าไปปรับปรุงการด าเนินงานการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.ขอบเขตการวิจัย และวิธีการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 1) ประชากร 
  บุคลากรที่อยู่ภายในส านักงานเทศบาลเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม จ านวนทั้งสิ้น 80 คน 
 2) ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

  2.1) ตัวแปรต้น ได้แก่ แนวคิดระบบราชการไทย 4.0 ของ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน [3]  ประกอบด้วย 
ด้านการส่งเสริมการท างานที่สอดคล้องเชื่อมโยงเป็นบูรณาการและ
สร้างจิตส านึกรับผิดชอบร่วมกัน ด้านการสร้างพันธมิตรและการ
ส่งเสริมการท างานแบบประชารัฐ ด้านการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
และการคิดสร้างสรรค์ และด้านการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล 
  2.2) ตัวแปรตาม ได้แก่  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตามหลักการ
ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล  
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติ
ธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ แบบสอบถาม เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรของเทศบาล
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาทั้งหมดมา
วิ เคราะห์ และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
การศึกษาในครั้งนี้จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ ดังนี้  
  1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหา
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)   
  2) การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน 
(Stepwise multiple regression analysis) ใช้ทดสอบระหว่างตัว
แปรอิสระทุกตัวกับความคิดเห็นของบุคลากรของเทศบาลเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้ วิจัยได้ก าหนดค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ์ตามแนวคิดของชูศรี วงศ์รัตนะ [4] ดังนี้ 
  2.1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.71 – 1.00 
หมายถึง ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันมาก  
  2.2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.31 – 0.70 
หมายถึง ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันปานกลาง  
  2.3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.00 – 0.30 
หมายถึง ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันน้อย  
  ส าหรับค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ครั้งนี้ก าหนดไว้ที่ระดับ 0.0001 และ 0.001 
3.ผลการวิจัย   
 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลัก                
ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้
สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรที่
ปฏิบัติงานอยู่ภายในเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 31--40 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ใน
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ระดับสูงกว่าปริญญาตรี และมีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่  
20,0001 บาท ขึ้นไป 
 ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานตามหลัก                
ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตามโดยรวม 

N=80 
ตัวแปรอิสระ R P ระดับของ

ความสัมพันธ์ 
การส่งเสริมการท างานที่
สอดคล้องเชื่อมโยงเป็น
บูรณาการและสร้าง
จิตส านึกรับผิดชอบ
ร่วมกัน ( 1) 

.000 .705** ปานกลาง 

การสร้างพันธมิตรและ
การส่งเสริมการท างาน
แบบประชารัฐ ( 2) 

.000 .674*** ปานกลาง 

การส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมและการคิด
สร้างสรรค์ ( 3) 

.000 .796** มาก 

การปรับเปลี่ยนภาครัฐ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ( 4) 

.000 .823** มาก 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0001 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0001 และ 0.001 
 1) ตัวแปรด้านการส่งเสริมการท างานที่สอดคล้องเชื่อมโยงเป็น
บูรณาการและสร้างจิตส านึกรับผิดชอบร่วมกัน ( 1) ด้านการสร้าง
พันธมิตรและการส่งเสริมการท างานแบบประชารัฐ ( 2) ด้านการ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ ( 3) และด้านการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ( 4) มีความสัมพันธ์กับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองนครปฐมใน
ทางบวกซึ่งหมายความว่า บุคลากรของเทศบาลเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม ที่ ได้รับการส่งเสริมการท างานที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงเป็นบูรณาการและสร้างจิตส านึกรับผิดชอบร่วมกัน มีการ
สร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการท างานแบบประชารัฐ   มีการ
ส่ง เสริมให้ เกิดนวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์  และมีการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล จะท าให้การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองนครปฐม มีระดับสูงขึ้นตามไป
ด้วย 

ตารางที่ 2 แสดงตัวแปรที่มีประสิทธิภาพเข้าสมการพยากรณ์หรือ
อธิบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 
 

ตัวแปร
พยากรณ์ 

R R2 R2 

change 
F 

4 .823 .677 .677 163.829*** 

4 3 .861 .742 .064 19.104*** 

4 3 2  .878 .771 .030 9.852** 
*** P < 0.0001          ** P < 0.001 
 จากตารางที่ 2 พบว่า 
 1) ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพเข้าสมการพยากรณ์หรืออธิบาย
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลเมือง
นครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พบว่า มี 3 ตัวแปร 
ได้แก่ ด้านการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ด้านการ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ และด้านการสร้าง
พันธมิตรและการส่งเสริมการท างานแบบประชารัฐ 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างกลุ่มตัวแปรพยากรณ์
ทั้งหมด 3 ตัวแปร กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาล
เมืองนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับสูง  
(R = .878)  
 2) ตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถร่วมกันอธิบายพยากรณ์ความ
แปรปรวนของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้ร้อยละ 77.1    (R2 = 0. 771) 
 3) ปัจจัยด้านการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล สามารถ
พยากรณ์ร่วมกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.001 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .677 (R = .823) แสดง
ว่าปัจจัยด้านการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ส่งผลต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองนครปฐม อ าเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้ร้อยละ 67.7 
 4) เมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ สัมประสิทธิ์การพยากรณ์เพิ่มขึ้น
เป็น .861 (R = .861) ซึ่งค่าที่เพิ่มขึ้นเมื่อตรวจสอบความแตกต่าง
กับค่าสัมประสิทธิ์เดิม พบว่า ยังคงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.0001 แสดงว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการคิด
สร้างสรรค์ สามารถพยากรณ์ร่วมกับการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพิ่มขึ้นร้อยละ 
6.4 
 5) เมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ์ ปัจจัยด้านการสร้างพันธมิตรและ
การส่งเสริมการท างานแบบประชารัฐ สัมประสิทธิ์การพยากรณ์
เพิ่มขึ้นเป็น .878 (R = .878) ซึ่งค่าที่เพิ่มขึ้นเมื่อตรวจสอบความ
แตกต่างกับค่าสัมประสิทธิ์เดิม พบว่า ยังคงมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 แสดงว่าปัจจัยด้านการสร้างพันธมิตรและการส่งเสริม
การท างานแบบประชารัฐ สามารถพยากรณ์ร่วมกับการบริหารงาน
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ตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.0 
 6) ค่า Sig. F change = .002 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
0.0001 ที่ก าหนดในการทดสอบแสดงว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างชุด
ตัวแปรพยากรณ์และตังแปรตามเกิดขึ้นจริงในกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางที่ 3 แสดงรูปแบบสมการพยากรณ์และตัวแปรที่มีผลต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

ตัวแปรพยากรณ์ B SE B Beta T 
ค่าคงที ่
การปรับเปลี่ยนภาครัฐ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ( 4) 

.733 

.347 
.260 
.065 

 
.470 

2.819** 
5.362*** 

การส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ กิ ด
นวัตกรรมและการคิด
สร้างสรรค์ ( 3) 

.236 .075 .293 3.166** 

การสร้างพันธมิตรและ
การส่งเสริมการท างาน
แบบประชารัฐ ( 2) 

.227 
 

.072 
 

.224 
 

3.139** 
 

R = .878      R2 = .771       
*** P < 0.0001     ** P < 0.001      
 จากตารางที่ 3 สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ สมการพยากรณ์
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองนครปฐม 
จั งหวัดนครปฐม โดยใช้คะแนนดิบสามารถเขี ยนได้ ดั งนี้  
Unstandardized Ŷ = .733+.347 4+.236 3+.227 2 จ า ก
สมการถดถอย (Ŷ)  

สมการพยากรณ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยใช้คะแนน
มาตรฐานสามารถเขียนได้ดังนี้ Standardized Ŷ = .470 4+.293

3+.224 2 
ดังนั้นตัวแปรปัจจัยด้านการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็น

รัฐบาลดิจิทัล ปัจจัยด้านการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการคิด
สร้างสรรค์ และปัจจัยด้านการสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการ
ท างานแบบประชารัฐ มีอิทธิพลทางบวกต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.0001 และ 0.001 
4.อภิปรายผล   
 จาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลัก                
ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้ศึกษามี
ข้อค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายดังนี้ 
 ตัวแปรที่หนึ่งปัจจัยด้านการสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการ
ท างานแบบประชารัฐ โดยเห็นว่า บุคลากรร่วมกันสร้างมิติใหม่ของ
การท างานภาครัฐ ด้วยการเปลี่ยนวิธีการท างานแบบเดิมที่เน้นการ
รวมศูนย์มาสร้างพันธมิตร (Partners) และท างานร่วมกับหน่วยงาน
และภาคส่วนอื่นเพื่อการไปสู่เป้าหมายตามที่มีเจตจ านงร่วมกันใน

การท า ง านร่ วมกั น  ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับแนวคิ ดของ  สุ วิ ทย์                   
เมษินทรีย์ [5] ที่กล่าวว่า การด าเนินงานภาครัฐหรือระบบราชการ
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและรองรับโมเดลการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (Better governance, 
happier citizens) อันจะท าให้ระบบราชการสามารถเป็นที่
ไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงนั้น จ าเป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ 
 ตัวแปรที่สองปัจจัยด้านการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการคิด
สร้างสรรค์ โดยเห็นว่า บุคลากรร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อ
ต่อการคิดค้น ออกแบบ และสร้างสรรค์นโยบาย การบริการ
ประชาชน ที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและผู้รับบริการ เพื่อยกระดับผลิตภาพและปรับปรุงการ
บริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรพต กิติ
สุนทร และ ปิยพงษ์ พุฒิประภา [6] พบว่า การให้ความส าคัญด้าน
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมกับบุคลากรในองค์กรจะท าให้เกิด
กระบวนการในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ส่งเสริมผลิตภาพของ
งานและเป็นบรรยากาศของการปรับตัวขององค์กรเพื่อความอยู่
รอดและพัฒนาต่อไปได้ 
 ตัวแปรสุดท้ายปัจจัยด้านการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล โดยเห็นว่า บุคลากรคนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างและ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล  โดยการพัฒนาตนเองให้ เท่ าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและน าเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทศพร ศิริ
สัมพันธ์ [7] ที่กล่าวว่า ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน การ
ท างานต้องเปิดเผยและโปร่งใส โดยบุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน 
สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ เปิดกว้างให้กลไกลภาคส่วน
อื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม โอนถ่าย
ภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองไปให้ภาคส่วนอื่นด าเนินการ
แทน จัดการโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานแนวระนาบ ใน
ลักษณะเครือข่ายมากกว่าสายบังคับบัญชาในแนวดิ่ง เชื่อมโยงการ
ท างานราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มี
เอกภาพและสอดรับประสานกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมศักดิ์  สายศรี  และวิจิตรา ศรีสอน [8] พบว่า การบริการ 
ประชาชนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบร่วม
แสดงความคิดเห็นและการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้นทั้ง 3 ตัวแปร ข้างต้นจะน ามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรของ
เทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมให้มีระดับเพิ่มสูงขึ้นได้  
5.ข้อเสนอแนะ 
 1) ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
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 1.1) ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และร่วมกันแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี 
เพื่อใช้ในการพัฒนาแบบแผนการปฏิบัติงานของส านักงานเทศบาล
ให้ดีขึ้น 
 1.2) ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานทั้งภายในส านักงานและใน
ระดับพื้นที่ของกลุ่มเครือข่ายประชารัฐ (ส านักงานเทศบาล ภาค
ประชาสังคม ภาคเอกชน หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง) 
 1.3) ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันนวัตกรรม
การบริหารจัดการภายในส านักงานเทศบาล เพื่อยกระดับการ
บริหารจัดการให้สูงขึ้น พร้อมทั้งมีรางวัลส าหรับผู้ชนะเลิศเป็นการ
จูงใจ 
 1.4) ควรส่งเสริมให้บุคลากรของส านักงานเทศบาล มีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคล และระดับ
หน่วยงาน โดยต้องสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายต่างๆ ให้รวมศูนย์ 
เพื่อประสานข้อมูลที่มีจ านวนมากให้ง่ายต่อการใช้งานในอนาคต 
 2) ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
 2.1) ควรขยายประชากรและกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น ได้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม ที่มีบริบทการปฏิบัติงานใกล้เคียงกัน 
 2.2) ควรเพิ่มวิธีการศึกษา โดยอาจใช้ การวิจัยเชิงคุณภาพ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก ควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
หลากหลายมากเพิ่มขึ้น 
 2.3) ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล เช่น ทักษะของข้าราชการ 4.0 , การบริหารงานทุน
มนุษย์ หรือ วัฒนธรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการไทย เป็นต้น 
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[1] พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546, กระทรวงมหาดไทย, 2564. 
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษการสรางความหมายของวุฒิการศึกษาในเพลงลูกทุงท่ีเผยแพรต้ังแต พ.ศ. 

2507 จนถึง 2562 และท่ีพบวามีคํารองแสดงความคิด ทัศนคติ อุดมการณตอวุฒิการศึกษาระดับตาง ๆ ในสังคมไทย จํานวน 143 เพลง โดย
ใชกรอบแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษแนวทางของแฟรคลัฟ (Fairclough) มาพรรณนาวิเคราะหเนื้อหาของคํารองและอธิบาย
ความหมายนัยของวุฒิการศึกษาระดับตาง ๆ ผลการวิจัยพบวา มีชุดความหมายตาง ๆ ในเพลงลูกทุงท่ีสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
ตามระบบของชาติโดยเนนใหเรียนตอถึงระดับปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเลื่อนชั้นทางสังคมตอบสนองวาทกรรมการพัฒนาสังคมสู        
ความเปนสมัยใหมตามลัทธิทุนนิยมอุตสาหกรรมแบบตะวันตก เรียงลําดับจากพบมากไปหานอย ไดแก 1) วุฒิการศึกษามีผลตอการสมหวังดาน
ความรัก 2) ระดับวุฒิการศึกษาและประเภทของสถาบันการศึกษามีผลตอระดับสถานภาพทางสังคมและเกียรติยศศักด์ิศรีท่ีแสดงออกจากวิถี
ชีวิตและการบริโภค 3) ระดับวุฒิการศึกษามีผลตอการประกอบอาชีพ 4) ระดับวุฒิการศึกษามีผลตอความรูสึกหรืออนาคตของพอแมหรือญาติ-        
พ่ีนอง 5) ทัศนคติเชิงบวกสนับสนุนการไดเรียนตอระดับปริญญาหรือมีวุฒิปริญญา 6) การสําเร็จการศึกษาสําคัญกวาความตองการทางเพศ 
  

คําสําคัญ: การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ, การสรางความหมาย, วุฒิการศึกษา, เพลงลูกทุง  
 

Abstract 
This research aims to analyze the critical discourse on the definition of educational qualifications in 143 Luk 

Thung songs, Thai country songs, broadcast from 1964 to 2019 in which they were found the composers’ ideas, attitudes, 
and ideology towards educational qualifications at different levels in Thai society. Fairclough's conceptual framework of 
the critical discourse analysis was used to analytically describe the content of the lyrics and explain the implications of 
the different levels of educational qualifications. The research found that different set of meanings in Luk Thung songs 
cause recognition of the way to promote social class by studying in the national academic system and , emphatically, 
achieving the degree from higher education institutions, in response to the discourse of social development towards 
modernity according to Western industrial capitalism. The mentioned set of meanings , in descending order, are:                         
1) Educational qualification affects love fulfillment; 2) Educational qualification level and type of educational institution 
affects the social status level and dignity expressed in lifestyle and consumption; 3) Educational qualification level affects 
occupation; 4) The level of education affects the feelings or future of parents or relatives; 5) Positive attitudes support 
the higher education attainment or degree achievement ; 6) Graduation is more important than sexual desires. 
 

Keywords: Critical discourse analysis, Meaning construction, Educational qualifications, Thai country songs  

1. บทนํา 
วาทกรรมเปนการใชอํานาจท่ีดูเหมือนไมใชอํานาจ ถาเปรียบกับ

คําศัพทสมัยนิยมก็คืออํานาจละมุน หรือ soft power ท่ีมีบทบาท
เปนยุทธวิธีในการลาอาณานิคมทางวัฒนธรรมมาอยางหนักหนวง
และยาวนานเกือบหนึ่งศตวรรษหรือต้ังแตหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง
โดยชาติตะวันตกท่ีรวมกันเปนฝายทุนนิยมประชาธิปไตยตานอิทธิพล

ฝายสังคมนิยมคอมมิวนิสตดวยการแทรกอุดมการณทุนนิยมลงใน
สถาบันตาง ๆ ท่ี มีบทบาทในการถายทอดวัฒนธรรม ไดแก  
ครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา สื่อมวลชน ฯลฯ จนหลอหลอม
เปนคานิยมหลักอยางท่ีคนสวนใหญในสังคมไมรูสึกตัว และมีการ
ผลิตซํ้าอยูในเนื้อหาของสถาบันตาง ๆ เหลานี้อยางกลมกลืน 
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เนื้อหาสื่อมวลชนท่ีคนเราใชในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงสื่อบันเทิงท่ีมีประกอบสรางมากกวาขอเท็จจริงเปนชองทางสําคัญ
ของการถายทอดวาทกรรมท่ีปรับตัวไดกระแสสังคมสมัยใหม         
ชาติตะวันตกโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาลงทุนมหาศาลใน
อุตสาหกรรมสื่อเพ่ือสรางความเปนชาติผูนําดานความเปนสมัยใหม 
(modernity) จนวัฒนธรรมตะวันตกมีอิทธิพลแผกระจายและไดรับ
ความนิยมเหนือวัฒนธรรมทองถ่ินไปท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทยดวย 
ซ่ึงแทจริงแลวสื่อมวลชนประเภทภาพยนตรและดนตรีตะวันตกเปน
เคร่ืองมือบุกเบิกใหเกิดการยอมรับอํานาจและอุดมการณทาง
การเมืองและเศรษฐกิจแบบตะวันตกตามมา การท่ีจะตระหนักถึง
การครอบงําทางวัฒนธรรมไดนั้น จําเปนตองต้ังสติพิจารณาจาก
มุมมองของการสรางความหมายสรรพสิ่งตาง ๆ ในเนื้อหาของ
สื่อมวลชนไทยวามีรองรอยการไดรับอิทธิพลมาดวยกลวิธีแบบใดและ
มีทิศทางความหมายไปตามนโยบายและแผนการอยางไร 

แนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรมตามแนวทางของ มิเชล  ฟูโกต 
(Michel Foucault, 1926-1984) นักปรัชญาชาวฝร่ังเศส อธิบายวา       
วาทกรรมเปนระบบและกระบวนการในการสราง/ผลิต (constitute) 
เอกลักษณ  ( identity) และความหมาย (significance) ใหกับ      
สรรพสิ่งตาง ๆ ในสังคมท่ีหอหุมเราอยู ไมวาจะเปนความรู ความจริง 
อํานาจ หรือตัวตนของเราเอง นอกจากนี้วาทกรรมยังทําหนาท่ีตรึง
สิ่งท่ีสรางข้ึนใหดํารงอยูและเปนท่ียอมรับของสังคมในวงกวาง 
กลายเปนวาทกรรมหลัก (dominant discourse) [1]  

 การ วิ เคราะหวาทกรรมเชิ ง วิพากษ  (Critical discourse 
analysis- CDA) เปนแนวคิดเชิงวิธีการศึกษา (approach) ท่ีทําให
สามารถศึกษาระบบการสรางความหมายทรงอิทธิพลตอสังคมบาง
ประการในเนื้อหาความบันเทิงท่ีเผยแพรทางสื่อมวลชน ในฐานะท่ี
สื่อมวลชนเปนชองทางท่ีใชปฏิบัติการเผยแพรและขับเนนคานิยม
และอุดมการณท่ีอยูในกรอบวาทกรรมใดวาทกรรมหนึ่ง ใหเปนไปใน
ทิศทางท่ีผูมีอํานาจในสังคมแตละยุคสมัยไดอยางแนบเนียนและมี
ประสิทธิภาพ 
 เพลงลูกทุงเปนเนื้อหาหนึ่งท่ีไดรับการถายทอดทางสื่อมวลชน
มาเกินกวาคร่ึงศตวรรษรวมสมัยกับการเกิดข้ึนของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) อันเปนจุดเร่ิมตนของการ
สรางคานิยมความเปนสมัยใหมดวยลัทธิทุนนิยมอุตสาหกรรมแบบ
ตะวันตกท่ีตอตานลัทธิคอมมิวนิสต ซ่ึงรัฐบาลไทยยุคจอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชต รวมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรใน       
การสรางแผนพัฒนาประเทศตามแนวตะวันตก รวมท้ังโครงสราง
พ้ืนฐานดานการศึกษาในแบบตะวันตกท่ีมีเกณฑกําหนดวุฒิ
การศึกษาระดับตาง ๆ ท่ีแสดงถึงระดับความรูและศักยภาพของ
บุคคลดวย  

เพลงลูกทุงจึงไมเพียงแตเปนนวัตกรรมทางดนตรีท่ีนําเพลง
พ้ืนบานผสมผสานเขากับแนวดนตรีตะวันตกท่ีสรางอัตลักษณความ
เปนสมัยใหมใหกับประชาชนท่ัวทองถ่ินไทยเทานั้น แตยังมีบทบาท
ในการผลักดันความหมายบางประการเกี่ยวกับการศึกษาใหเปน
คานิยมหรืออุดมการณหลักของสังคมไทยได เพราะเพลงลูกทุงบรรจุ
เนื้อหาสังคมและชีวิตจริงของคนไทยในแตละทองถ่ินไว ตามหนาท่ีท่ี

สืบทอดมาจากเพลงพ้ืนเมืองอยางเขมแข็ง [2]  โดยสอดแทรก
ความคิด และเนนอารมณความรูสึกท่ีคํารองได และเปนการเอา
ภาษาโวหารท่ีเปนของชาวบานจริง ๆ ออกมาตีแผอยางถึงอกถึงใจ
จนทําใหติดปาก [3] เม่ือถายทอดผานสื่อสมัยนิยม ไมวาจะเปน
สื่อมวลชนด้ังเดิมหรือสื่อมวลชนออนไลน ท่ีทําใหเขาถึงผูฟงได
กวางขวางระดับท่ีเปนเพลงยอดนิยมระดับประเทศได  

เพลงลูกทุงมีอิทธิพลตอแนวความคิดและการกระทําของคนใน
สังคม เม่ือท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจะใชเพลงเปนสื่อรณรงคเพ่ือ
สรางความรวมมือหรือสรางความสามัคคีของคนในชาติ ก็มักจะใช 
แนวเพลงลูกทุง จึงอาจกลาวไดวา แมจะไมใชเพลงรณรงคเฉพาะกิจ 
การนําเสนอเพลงลูกทุงของนักประพันธเพลงตลอดมาหลายสิบปนั้น 
จะตองสามารถเปนชองทางปฏิบัติการทางวาทกรรมท่ีชี้นําคานิยม 
อุดมการณ และการกระทําของคนในสังคมไดเปนอยางดี  

ย่ิ ง ไปกว านั้ น พ้ืนฐานของการประพันธ เพลงลูก ทุ ง เปน
กระบวนการสรางความหมายจาก “จิตสํานึกรวม” ท่ีเชื่อมเรื่องราว
วิถีชีวิตของบุคคลท่ีมีสวนอยูในวิถีทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ฯลฯ ในชนบทรวมกันเขากับงานศิลปะของกลุมชน โดยนักประพันธ
เพลงบอกเลาความรูสึกนึกคิดแทนกลุมของตนและสะทอนโครงสราง
ทางความคิดของสังคมชนบทไทยลงมาในบทเพลงไดอยางถูกตอง [4] 
และยังคงสงผลมาเปนจิตสํานึกรวมของคนไทยสวนใหญในปจจุบันท่ี
มีรากฐานเดิมมาจากสังคมชนบท 

ดังนั้นเนื้อหาคํารองของเพลงลูกทุงจึงเปนแหลงขอมูลท่ีสามารถ
สืบทราบลักษณะของปฏิบัติการวาทกรรมเกี่ยวกับการศึกษาแบบ
ตะวันตกท่ีเขามาครอบงําสังคมไทยมาเปนเวลายาวนานพอ ๆ กับ
การท่ีมีนักประพันธเพลงลูกทุงคอยสะทอนปฏิกิริยาทางสังคมท่ีมีตอ
ระบบการศึกษาระดับชั้นตาง ๆ การวิเคราะหเนื้อหาของเพลงลูกทุง
จะทําใหเขาใจกลวิธีสรางความหมายของวุฒิการศึกษาระดับตาง ๆ 
ท่ีถูกตรึงไวในสังคมไทยและการยอมรับการใหคุณคาของคนตาม
ระดับของวุฒิการศึกษาภายใต อํานาจบงการจากวาทกรรม             
การพัฒนาสังคมสูความเปนสมัยใหมตามลัทธิทุนนิยมอุตสาหกรรม
แบบตะวันตกไดเปนอยางดี  
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ขอบเขตดานวัตถุประสงคการวิจัย 
 การวิจัยนี้มุงวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษการสรางความหมาย
ของวุฒิการศึกษาท่ีอยูในเพลงลูกทุง 
 
2.2 ขอบเขตดานกรอบแนวคิด 

การศึกษาขอความท่ีปรากฏคํารองเพลงลูกทุงเปนการวิจัย       
วาทกรรมท่ีแสดงออกทางภาษาจึงใชกรอบแนวคิดทางภาษาศาสตร
ของของแฟรคลัฟ (Fairclough, 2003) ท่ีมองวาวาทกรรมเปน        
การนําเสนอทางสัญลักษณท่ีมีลักษณะเฉพาะของประสบการณ  และ
ของแงมุมเฉพาะท่ีผูนําเสนอ (ไดแก นักประพันธเพลงในการวิจัยนี้) 
มีตอโลก การถายทอดความคิด  ความเชื่อ และอารมณความรูสึก
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ของบุคคลนั้นจะแสดงออกเปนทัศนคติ คุณคา อุดมการณ ตลอดท้ัง
โครงสราง และรูปแบบการจัดโครงสรางทางภาษา [5]  

 
2.3 ขอบเขตดานขอมูล 

1. ผูวิจัยเลือกขอมูลจากตัวอยางเพลงลูกทุงไทย ต้ังแต พ.ศ. 
2507 จนถึง 2562 ท่ีมีคํารองแสดงความคิด ทัศนคติ อุดมการณตอ
วุฒิการศึกษาระดับตาง ๆ ในสังคมไทย ไดแก การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ท้ังของรัฐหรือเอกชนท่ีควบคุมตามระบบ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
      2. เพลงลูกทุงไทยท่ีเลือกมาตองไดรับเผยแพรทางสื่อมวลชน
อยางกวางขวางท้ังชองทางสื่อด้ังเดิม เชน รายการวิทยุ รายการ
โทรทัศน ภาพยนตร เปนตน และชองทางสื่อออนไลน โดยพิจารณา
จากชื่อเสียงของศิลปนนักรอง และคายเพลง  

3. ขอมูลเปนเพลงลูกทุงไมจํากัดภูมิภาค มีภาษาภาคกลางหรือมี
ภาษาถ่ินปะปนอยูในระดับท่ีสื่อสารกับผูฟงในภูมิภาคอ่ืนของไทยได 
โดยจัดเปนเพลงไทยสากลประเภทหนึ่งท่ีไมใชเพลงพ้ืนบาน 

3. วิธีการวิจัย 
3.1 กลุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดเก็บตัวอยางแบบเจาะจงเพลงลูกทุงไทย ต้ังแต พ.ศ. 
2507 จนถึง 2562 จํานวน 143 เพลง ท่ีตรวจสอบแลววามีคํารองท่ี
แสดงทัศนคติตอวุฒิการศึกษาระดับตาง ๆ ในสังคมไทย  

การเก็บรวบรวมเลือกเก็บเพลงจากเว็บไซตสาระบันเทิง                
ยอดนิ ยมต า ง  ๆ  ไ ด แ ก  meemodel.com, lyrics.mthai.com, 
sanook.com, joox.com, แอพพลิเคชัน Spotify ตลอดจนสืบคน
หาคํารองลูกทุงดังในอดีตท่ีมีเนื้อหากลาวถึงหรือพาดพิงถึงการศึกษา
จนเปนท่ีคุนหูใน google.com และจากเพลงเกียรติยศและทําเนียบ
เพลงลูกทุงดีเดนท่ีประกาศไวในหนังสือ “กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุง
ไทย” โดยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  
3.2 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยนี้ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เพลง
ลูกทุงเพ่ือนําไปสูการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษในสามมิติตาม
แนวทางของแฟรคลัฟ [6] ไดแก  

1. มิติการพรรณนา (description) เปนการศึกษาวิเคราะห
เนื้อหาจากคํารองของเพลงลูกทุงซ่ึงเปนหนวยในการวิเคราะห (unit 
of analysis) วามีถอยคําท่ีกลาวถึงวุฒิการศึกษาในระดับตาง ๆ 
อยางไรบาง โดยในหนึ่งเพลงอาจพบหนวยในการวิเคราะหได
มากกวาหนึ่งรายการ ซ่ึงผูวิจัยไดบันทึกสวนท่ีมีความหมายสัมพันธ
กับวุฒิการศึกษาไวเปนขอความ กอนจะเขาสูมิติการตีความตอไป  
ดังตัวอยางแสดงการวิเคราะหเนื้อหาคํารองเพลง “กําแพงปริญญา” 

  “สาว ม.6 สอบตกวิชาความรัก  
  สอแววอกหัก หลังจากสอบเทอมสุดทาย 
  รุนพ่ีท่ีรอ สอบเรียนตอรอท่ีมหา'ลัย  
  แตนองสอบเอ็นบได ตองกลายเปนสาวโรงงาน… 
  …เดินผานมหา'ลัย อานปายแลวใจประหมา 
  กําแพงปริญญา แบงคาแบงคนแบงใจ  

  ชุดสาวโรงงาน เทียบชุดนักศึกษาบได 
  แอบยืนเกาะรั้วมหา'ลัย มองอายวันรับปริญญา” 
 

 เนื้อหาของเพลงขางตนบอกวาเคยอยูในระดับสังคมเดียวกันกับ 
คนรักเพราะคิดวาตนจะสอบเขามหาวิทยาลัยได ระดับวุฒิการศึกษา
ก็จะเทาเทียมและเหมาะสมกัน แตเม่ือสอบไมไดจึงคิดวาไมมีโอกาส
ไดครองคูกันเพราะยอมรับวาระดับวุฒิการศึกษาและอาชีพตาม
ระดับวุฒิการศึกษาเปนเกณฑมาแบงระดับชนชั้นตามกระแสคานิยม
และเกณฑการคัดเลือกคนเขาสูตลาดแรงงานและกลุมชนชั้นทาง
สังคม ปริญญาจึงเปรียบเปนกําแพงกั้นวิถีชีวิตและจิตใจของฝายผูท่ี
มีระดับการศึกษาตํ่ากวาและมีอาชีพใชแรงงานไมใหอาจเอ้ือมไปรัก
กับผูมีวุฒิปริญญาได         

2. มิติการตีความ (interpretation) เปนการพรรณนาวิเคราะห
เชื่อมโยงลักษณะการผลิตซํ้าทางความคิด ทัศนคติ อุดมการณท่ี        
นักประพันธเพลงลูกทุงใชสรางความหมายใหแก วุฒิการศึกษาระดับ
ตาง ๆ ของบุคคลเขากับการรับรูและความเขาใจท่ีนาจะเกิดข้ึนกับ
ผูฟงในสังคมไทย  

จากตัวอยางเพลง “กําแพงปริญญา” ความหมายท่ีตีความไดคือ 
1) การสอบเขามหาวิทยาลัยเปนเสนทางท่ีนําไปสูความสําเร็จ          
2) การเรียนจบปริญญาคือเปาหมายท่ีใฝฝน 3) ผูท่ีมีวุฒิมัธยมศึกษา
ก็ยังถูกจัดวามีความรูนอยและตองเปนผูใชแรงงาน 4) ระดับวุฒิ
การศึกษาเปนเกณฑกําหนดระดับสถานภาพทางสังคมและแบงแยก
ชนชั้น  5) การมีวุฒิการศึกษาต่ําทําใหมีอุปสรรคดานความรัก 

เม่ือผูวิจัยไดนําความหมายตาง ๆ ท่ีไดจากคํารองในเพลงกลุม
ตัวอยางท้ังหมดไปจัดเปนชุดความหมายตาง ๆ แลว ก็ไดนับความถ่ี
ของการพบการสรางความหมายท่ีจัดอยูในชุดความหมายตาง ๆ 
กอนจะนําผลรวมความถี่ภายในแตละชุดความหมายมาคิดหาสัดสวน
รอยละจากจํานวนคร้ังท้ังหมดท่ีพบการสรางความหมายของ       
วุฒิการศึกษาในเพลงท่ีเปนกลุมตัวอยาง ท้ังนี้ เพ่ือใชนําเสนอเปน
ขอมูลเชิงปริมาณท่ีชวยจัดอันดับความเดนของความหมายท่ีสรางข้ึน
เกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาในเพลงลูกทุงโดยรวมได 
 3. มิติการอธิบายความ (explanation) เปนการอภิปรายถึง
ความสัมพันธระหวางเนื้อหาเพลงลูกทุงกับบริบททางสังคม และ        
ตีแผนัยของความหมายของวุฒิการศึกษาระดับตาง ๆ ในสังคมไทยท่ี
มีวาทกรรมทุนนิยมอุตสาหกรรมแบบตะวันตกครอบงําอยู  
 จากตัวอยางคํารองขางตน ก็ทําใหพอมองเห็นอุดมการณ      
ทุนนิยมอุตสาหกรรมแบบตะวันตกท่ีนักประพันธเพลงยึดถือ โดยมี
นัยใหผูฟงเห็นดวยกับการพัฒนาตนเองดวยการเรียนอยางตอเนื่อง
ในระบบการศึกษาท่ีควบคุมโดยรัฐจนถึงระดับปริญญาอันเปนระบบ
ท่ีถูกทําใหแพรหลายอยางเปนทางการผานแผนพัฒนาเศรษกิจและ
สังคมแหงชาติ ซ่ึงยึดหลักของการสรางสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมมา
ตลอด โดยในอีกดานหนึ่งคํารองดังกลาวก็สรางความหมายของชีวิต
ท่ีไมพึงประสงคใหแกผูท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยางท่ีหญิง
สาวในเพลง “กําแพงปริญญา” ตองประสบ 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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4. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเชิงพรรณนาและตีความ พบวา เพลงลูกทุงท่ีเปน

กลุมตัวอยางจํานวน 143 เพลงมีการสรางชุดความหมายของ       
วุฒิการศึกษาข้ึนในเพลงลูกทุงจํานวน 6 ชุด นับความหมายของ       
วุฒิการศึกษาท่ีอยูในคํารองของเพลงตาง ๆ ได 281 คร้ัง ซ่ึงเม่ือนํา
จํานวนคร้ังท่ีพบในแตละชุดความหมายมาคํานวณหาสัดสวนรอยละ 
สามารถจัดอันดับการสรางชุดความหมายตาง ๆ พรอมรายละเอียด
การพรรณนาวิเคราะหความหมายท่ีจัดไวในแตละชุดความหมายได
ดังนี้ 

 
1. ชุดความหมายท่ีชี้วาระดับวุฒิการศึกษามีผลตอการสมหวัง

ดานความรัก ซ่ึงมีการสรางความหมายในคํารองรวม 61 ครั้ง          
คิดเปนรอยละ 21.7 ความหมายท่ีพบสามารถจัดอันดับไดดังนี้  

1) ผูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ํากวามีอุปสรรคดานความรัก ถูกลืม หรือ
ถูกแยงคนรักโดยผูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวา (17) 

2) ผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระบบการศึกษาระดับตาง ๆ ดูสวย และ
ดึงดูดใจชาย สวนผูท่ีไมไดรับการศึกษาหรือจบการศึกษาข้ันตํ่าจะ
ประเมินวาตนเองไมสวยทําใหไมมีใครมารัก (12) 

3) การท่ีเอาชนะคูแขงดานความรกัไดเพราะจบปริญญาหรือ
โรงเรียนนายรอย (7) 

4) ผูท่ีเรียนจบปริญญาจะไดแตงงานกับเศรษฐีหรือขาราชการมี
ยศตําแหนง (6) 

4) ผูท่ีเรียนจบปริญญาจะไดพบรักหรือแตงงานท่ีจบปริญญา
เชนกัน และมีชีวิตท่ีเจริญรุงเรือง (6) 

4) การเรียนอยูในระบบการศึกษาระดับตาง ๆ ทําใหพบรักท่ีมี
ความสุขสมหวัง (6) 

7) ผูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงมักสมหวังในความรักเพราะมีฐานะ
ม่ันคง สวนท่ีวุฒิการศึกษาต่ําทําใหคนรักมีความสุขสบายไดยาก (5) 

เพลงลูกทุงท่ีอยูในชุดความหมายดังกลาว เชน สงแอวเรียน-

ราม ป.4 พี่ไมมอง อดีตรัก ว.ค. มักสาวนักเรียน ม.5 วอนพอขุน 
กรรมกรวอนรัก ออยจา เด็กชางสาวพาณิชย เปนตน 

 
2. ชุดความหมายท่ีชี้วาระดับวุฒิการศึกษาและประเภทของ

สถาบันการศึกษามีผลตอระดับสถานภาพทางสังคมและเกียรติยศ
ศักด์ิศรีท่ีแสดงออกจากวิถีชีวิตและการบริโภค ซ่ึงมีการสราง
ความหมายในคํารองรวม 57 คร้ัง คิดเปนรอยละ 20.3 ความหมายท่ี
พบสามารถจัดอันดับไดดังนี้  

1) ระดับวุฒิการศึกษาเปนเกณฑกําหนดระดับสถานภาพทาง
สังคมและแบงแยกชนชั้น (12) 

2) ผูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ําคือคนยากจน (9) 
3) ผู ท่ีเรียนอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือจบวิทยาลัยครูมี

ศักด์ิศรีดอยกวาเรียนมหาวิทยาลัยอ่ืน ฐานะทางบานไมดี มีคุณภาพ
ชีวิตและการบริโภคไมดี (7) 

4) ผูท่ีมีวุฒิประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีระดับสถานภาพทาง
สังคมและศักยภาพในบริโภคสินคาตํ่ากวาผูท่ีมีวุฒิปริญญา (6) 

4) การมีวุฒิวิชาชีพครูหรือครูท่ีไปเรียนตอระดับปริญญาทําใหมี
ระดับสถานภาพทางสังคมสูงขึ้น (6) 

4) การเรียนตอท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหงทําใหมีโอกาสกาวหนา
ในหนาท่ีการงาน และมีระดับสถานภาพทางสังคมสูงขึ้น (6) 

7) การมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาดูนาอับอาย (4)  
7) การเรียนในระดับอาชีวศึกษาตอยต่ํากวาการเรียนสายสามัญ

และมหาวิทยาลัยและผูเรียนระดับอาชีวศึกษามีฐานะไมดี มีคุณภาพ
ชีวิตและการบริโภคไมดี (4) 

9) ผูท่ีมีวุฒิปริญญาจากเมืองนอกมีระดับสถานภาพทางสังคม
สูงกวาผูท่ีมีวุฒิปริญญาในเมืองไทย (3) 

เพลงลูกทุงท่ีอยูในชุดความหมายดังกลาว เชน ปูไขไกหลง         

นักสู ม.3 ไอหนุมโลโซ มอเตอรไซคฮาง ดาวเตน ม.ตน เรียนตํ่าทํา-

เพ่ือเธอ สาวราชภัฏ เด็กชางรักจริง เรียนรามฯ ตามรัก เปนตน 

 

3. ชุดความหมายท่ีชี้วาระดับวุฒิการศึกษามีผลตอการ            
ประกอบอาชีพ  ซ่ึงมีการสรางความหมายในคํารองรวม 56 ครั้ง  
คิดเปนรอยละ 19.9 ความหมายท่ีพบสามารถจัดอันดับไดดังนี้  

1) วุฒิปริญญาทําใหมีงานเลี้ยงชีพในระยะยาวได (10) 
1) ผูท่ีวุฒิการศึกษาตํ่าก็ยังคงตองประกอบอาชีพทํานาตอไป 

โดยมองวาเปนอาชีพท่ีตอยต่ํากวาอาชีพของท่ีมีวุฒิการศึกษาสูง (10) 
3) ผูท่ีมีวุฒิมัธยมศึกษาก็ยังถูกจัดวามีความรูนอยและตองเปน

ผูใชแรงงาน (7) 
3) การละท้ิงการเรียนจะกลายเปนคนไรคาหรือหมดอนาคต (7) 
3) การมีวุฒิปริญญาจะทําใหมีอาชีพเปน “เจาคนนายคน” (7) 
6) การสอนเด็กใหมีวุฒิการศึกษาตามระบบโรงเรียนจะทําให

เด็กมีอาชีพไปชวยพัฒนาชาติใหเจริญ (6) 
7) เม่ือมีวุฒิปริญญาจะสามารถกลับมาทํางานพัฒนาบานเกิดให

เจริญได (5) 
8) การทํางานไปดวยเรียนระดับปริญญาภาคพิเศษไปดวยทําให

มีอนาคตท่ีดี (4) 
เพลงลูกทุงท่ีอยูในชุดความหมายดังกลาว เชน ฝนของพอ-        

คนหนึ่ง เจรียงย่ิงยงสอนนอง หนุมบานนาตามหาฝน ไมเรียว        
ดอกหญาในปาปูน คนโรงงานจงเจริญ บทเรียนจากนองตอย          
คําสัญญาท่ีกาฬสินธุ เปนตน 

 
 
4. ชุดความหมายท่ีชี้วาระดับวุฒิการศึกษามีผลตอความรูสึก

หรืออนาคตของพอแมหรือญาติพ่ีนอง ซ่ึงมีการสรางความหมายใน
คํารองรวม 45 คร้ัง คิดเปนรอยละ 16.1 ความหมายท่ีพบสามารถ
จัดอันดับไดดังนี้  

1) ลูกไดปริญญาคือความหวังของพอแม ท้ังหวังพ่ึงพาและหวัง
ใหมีชีวิตดีกวาพอแม (18) 

2) การสงเสียใหเรียนระดับปริญญาเปนสิ่งท่ีพอแมหรือผูสงเสีย
ใหเรียนตองยอมแลกกับความยากลําบากจากการใชแรงงานหรือขาย
ทรัพยสิน (15) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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3) การเรียนไมจบระดับมัธยมศึกษาหรือระดับปริญญาทําให 
พอแมผิดหวัง (9) 

4) การเรียนจบจนไดวุฒิปริญญาเปนการแสดงความกตัญูตอ
พอแมหรือผูสงเสีย (3) 

เพลงลูกทุงท่ีอยูในชุดความหมายดังกลาว เชน เขียนฝนไว-        
ขางฝา ปริญญา ป.05 ปริญญาผาออม ปริญญาเพ่ือแม ปริญญา-       
ลูกแมคา รักแทคือแมเรา สาวกระโปรงเห่ียนโดดเรียน กําลังใจจาก-
แดนไกล เปนตน 

 
5. ชุดความหมายแสดงทัศนคติเชิงบวกสนับสนุนการไดเรียน

ตอระดับปริญญาหรือมีวุฒิปริญญา ซ่ึงมีการสรางความหมายใน         
คํารองรวม 44 คร้ัง คิดเปนรอยละ 15.6 ความหมายท่ีพบสามารถ
จัดอันดับไดดังนี้  

1) การสอบเขามหาวิทยาลัยจะนําไปสูความสําเร็จในชีวิต (10) 
1) การเรียนจบจนไดวุฒิปริญญาคือเปาหมายท่ีใฝฝน (10) 
3) การมีวุฒิปริญญาทําใหเปนท่ียอมรับของสังคมเมืองหลวงจึง

ไมกลับชนบท (8) 
4) ผูท่ีไมมีวุฒิปริญญานําเอาประสบการณ ความเชี่ยวชาญท่ีมา

จากการเรียนรูในชีวิตจริงนอกระบบการศึกษาหรือสิ่งท่ีเปนความ
ภาคภูมิใจมาเทียบกับการไดวุฒิปริญญา (7) 

5) ผูใชแรงงานรูสึกวาคนทํางานโดยใชวุฒิปริญญามีระดับทาง
สังคมสูงกวา (5) 

6) ผูท่ีไดเรียนตอในระดับปริญญามีบุญวาสนามากกวาผูท่ีไมมี
โอกาสไดเรียน (4) 

เพลงลูกทุงท่ีอยูในชุดความหมายดังกลาว เชน ลูกทุงบัณฑิต 
ปริญญาใจ พ่ึงบุญพอขุนราม อยาหลงบางกอก เพ่ือนใจสมัยเรียน  
ม.หกเทอมสุดทาย สาวต.จ.ว. ม.6 สาวรามยามเย็น เปนตน 

 
6. ชุดความหมายท่ีชี้วาการสําเร็จการศึกษาสําคัญกวาความ

ตองการทางเพศ ซ่ึงมีการสรางความหมายในคํารองรวม 18 ครั้ง  
คิดเปนรอยละ 6.4 ความหมายท่ีพบสามารถจัดอันดับไดดังนี้  

1) การมีความสัมพันธกับเพศตรงขามจะทําใหเสียการเรียน (7) 
2) การตั้งครรภเปนเรื่องนาอับอายเพราะทําใหเสียการเรียน (6) 
3) การเรียนใหถึงระดับปริญญาตองไมยุงเกี่ยวกับเรื่องรักและ

ตองรอใหเรียนจบมีงานทําเสียกอน (5) 
เพลงลูกทุงท่ีอยูในชุดความหมายดังกลาว เชน เรียนกอนแม

สอนไว สาว ม.ปลายยังอายฮัก เสียสาวเม่ืออยู ม.ศ. บทเรียนราคาถืก 
ปริญญาลูกผับ ผูสาวขาเลาะ ใจแตก (เรียนบจบ คบบได) ถูกหลอก-
ออกโรงเรียน เปนตน 

 

5. บทสรุปและอภิปรายผล 
5.1 บทสรุป 

ผลการวิจัยพบชุดความหมายตาง ๆ ในเพลงลูกทุงท่ีรวมกัน
ประกอบสรางความหมายท่ีทําใหเกิดการยอมรับการพัฒนาคุณวุฒิ
การศึกษาตามระบบของชาติโดยเนนใหศึกษาถึงระดับปริญญาเพราะ

มีความสัมพันธกับการไดเลื่อนชนชั้นทางสังคมซ่ึงถือวาเปนหนทางท่ี
นําไปสูความสมหวังในดานตาง ๆ ของชีวิต โดยยกใหการสําเร็จ
การศึกษาเปนสิ่งสําคัญจนตองกดความตองการตามธรรมชาติของวัย
ไมใหมาเปนอุปสรรค  

เม่ือแจงนับจํานวนครั้งท่ีพบความหมายท่ีเสริมกําลังกันในแตละ
ชุด สามารถเรียงลําดับใหทราบถึงปริมาณการสรางความหมายจาก
มากไปหานอย ดังนี้  

1) วุฒิการศึกษามีผลตอการสมหวังดานความรัก  
2) ระดับวุฒิการศึกษาและประเภทของสถาบันการศึกษามีผล

ตอระดับสถานภาพทางสังคมและเกียรติยศศักด์ิศรีท่ีแสดงออกจาก
วิถีชีวิตและการบริโภค  

3) ระดับวุฒิการศึกษามีผลตอการประกอบอาชีพ  
4) ระดับวุฒิการศึกษามีผลตอความรูสึกหรืออนาคตของ        

พอแมหรือญาติพ่ีนอง  
5) ทัศนคติเชิงบวกสนับสนุนการไดเรียนตอระดับปริญญาหรือมี

วุฒิปริญญา  
6) การสําเร็จการศึกษาสําคัญกวาความตองการทางเพศ  
การวิพากษวาทกรรมผานคํารองเพลงลูกทุงสรุปลักษณะ      

การสรางความหมายของวุฒิการศึกษาไดวา ทุกชุดความหมายลวน
แตประกอบสรางความหมายวาการมีวุฒิการศึกษาสูง โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในระดับปริญญาทําใหบุคคลเปนท่ียอมรับในสังคมและได
ครอบครองในสิ่งท่ีอยูในความตองการพ้ืนฐานของมนุษยครบถวน
มากกวาบุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับตํ่ากวา โดยเฉพาะอยางย่ิง
ความตองการท่ีถูกนํามาใชกระตุนเปนอันดับหนึ่งคือดานความรัก 
สะทอนใหเห็นไดวา ความหมายของวุฒิการศึกษาสัมพันธกับคนใน
สังคมไทยทางดานอารมณมากกวาเหตุผล ซ่ึงเปนความหมายนัยท่ีใช
จูงใจใหคนในสังคมไทยเล็งเห็นวาการเรียนในระบบการศึกษาของ
ชาติและการมีวุฒิการศึกษาสูงจะไดเปรียบทางสังคม และมีโอกาส
กอรางสรางครอบครัวใหมท่ีมีวิถีชีวิตแบบปญญาชนซ่ึงมีชีวิตท่ีไมตอง
ใชแรงงาน สะดวกสบาย และทันสมัยกวาเดิม  

กลวิธีถายทอดวาทกรรมท่ีมักพบไดโดยท่ัวไปในเพลงลูกทุงคือ         
การเปรียบเทียบระดับทางชนชั้น ซ่ึงรวมถึงคุณสมบัติดานวุฒิ
การศึกษาดวย นับเปนการกระตุนใหเกิดการแขงขันไปสูเปาหมาย
ของการมี “ชีวิตท่ีดี” แตก็ชี้นําความหมายของ “ชีวิตท่ีดี” นั้นไป
ตามครรลองของอุดมการณบริโภคนิยม ซ่ึงกระตุนใหเกิดความ
ตองการบริโภคสินคาดวยอารมณหรือเหตุผลท่ีมาจากสรางจุดขาย
ใหม ๆ อยูตลอดเวลาทําใหเกิดการบริโภคมากข้ึนสมดุลกับกําลังการ
ผลิตสินคาอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณมาก อุดมการณดังกลาวจึงเปน
กลไกสงเสริมอุดมการณทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ีเขามาเปลี่ยนแปลง
สังคมไทยใหสนองประโยชนท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองของชาติ
มหาอํานาจตะวันตก 

 
5.2 อภิปรายผล  

เม่ือต้ังขอสังเกตการสรางความหมายของวุฒิการศึกษาในเพลง
ลูกทุงจากผลการพรรณนาวิเคราะห พบการผลิตซํ้าความหมายนัยให
เกิดผลไปในทิศทางเดียวกัน คือ ทําใหยอมรับการพัฒนาคุณวุฒิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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การศึกษาตามระบบของชาติโดยเนนใหศึกษาถึงระดับปริญญาเพ่ือ
เลื่อนชนชั้นทางสังคมตอบสนองวาทกรรมการพัฒนาสังคมสูความ
เปนสมัยใหมตามลัทธิทุนนิยมอุตสาหกรรมแบบตะวันตกท่ีตองการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเปนแรงงานระดับวิชาชีพ [7]   

นอกจากนี้ความหมายนัยของ วุฒิการศึกษาดังกล าว ยัง
ขับเคลื่อนใหคนในสังคมไทยต้ังแตภาคเกษตรกรรม ในชนบทยอมรับ
วาทกรรมทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ีตองการใหคนต้ังเปาหมายในชีวิต
หางไกลจากวิถีชีวิตด้ังเดิมในภาคเกษตรกรรม ความหมายของชีวิต
ในอุดมคติ คือ ความรํ่ารวย และความทันสมัยท่ีแสวงหาไดใน          
เมืองหลวง ซ่ึงไดรับการยอมรับทางสังคมสูงกวาชนชั้นแรงงานท่ีมี
การศึกษานอย โดยชี้นําใหเขาใจวาการลงทุนดานศึกษาจะคุมคาใน
ระยะยาวกวาการใหเยาวชนเปนแรงงานในครอบครัวเกษตรกรรม
ตามวิถีจารีตด้ังเดิม นอกจากจะมีเพลงลูกทุงท่ีบอกวาเด็กมีวุฒิ-
การศึกษาแลวจะพาชาติเจริญแลว ก็มักจะพบขอความในสื่อตาง ๆ 
ท่ีแฝงวาทกรรมโนมนาวใหเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปและจําข้ึนใจวา    
เด็ก คือ กําลังสําคัญของชาติ จึงตองหม่ันศึกษาเลาเรียน  

ครอบครัวท่ีคลอยตามวาทกรรมนี้ก็ตองเสียสละทุนทุกอยางเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาของลูกหลาน เพราะต้ังความหวังไวท่ีการสําเร็จ
การศึกษาเม่ือพนวัยเยาวชน ซ่ึงพรอมท่ีจะตัดสินใจเองวาจะเลือก
ทางเดินชี วิตเขาสูสังคมทุนนิยมสมัยใหมหรือจะกลับไปดูแล
ครอบครัวในชนบท สิ่งท่ีเกิดข้ึนตามมาคือการสูญเสียอัตลักษณแหง
ชวยกันทํามาหากินและความพอมีพอกินของวิถีชีวิตเกษตรกรรม  
พอแมตองทํางานหนักข้ึนสะสมทุนสวนเกินเพ่ือการศึกษาของลูก 
เพราะลูกมีวิถีชีวิตท่ีแปลกแยกออกมาจากพอแมภายใตวาทกรรม
ท่ีวา “ลูกไดปริญญาคือความหวังของพอแม ท้ังหวังพ่ึงพาและหวังให
มีชีวิตดีกวาพอแม” ดังปรากฏเปนความหมายท่ีพบความถี่เปนอันดับ
สูงสุดในการวิจัยนี้ เม่ือหวังใหลูกไดดีเปนเจาคนนายคนไมตอง
ลําบากเหมือนพอแม จึงมิไดคาดหวังใหลูกมาทํางานหรือใชชีวิต       
รวมทุกขรวมสุขกับพอแม เพราะลูกมีหนาท่ีเรียน เพ่ือจะไดมีชีวิต
ตามอุดมคติของ “สังคมสมัยใหม” 

กลไกของการพัฒนาสังคมบนฐานคานิยมท่ีเลือกยอมรับนับถือ
ตามระดับวุฒิการศึกษากลับทําใหชาวชนบทถูกมองอยางกดข่ีทาง
ชนชั้น ท้ัง ๆ ท่ีเปน “ผูสงเสีย” ในการสรางทรัพยากรมนุษยใหกับ
ตลาดแรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงทําใหเกิดการแบงชนชั้น
แรงงานตามระดับการศึกษาท่ีเชิดชูผูท่ีศึกษาตอไดเกินกวาการศึกษา
ภาคบังคับ ซ่ึงผูเรียนหรือครอบครัวตองแบกรับตนทุนการศึกษาเอง 
นํามาซ่ึงตองลงแรงใหแกระบบทุนนิยมหนักหนวงมากข้ึน นอกจากนี้               
วาทกรรมการพัฒนาคนดานการศึกษามีแนวโนมในการบมเพาะคน
ใหกระหายความสําเร็จย่ิง ๆ ขึ้นไป มากกวาการไดมีประสบการณใน
กระบวนการพัฒนาตนเองไปพรอม ๆ กับสังคมสวนรวม  การพัฒนา
ประเทศจึงขาดดุลยภาพระหวางภาคสวนตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ และ
สูญเสียความเปนปกแผนทางสังคมดวยแรงกดดันทางชนชั้น ซ่ึงอาจ
ทําใหเกิดรอยปริแตกในมิติตาง ๆ ของสังคมไทยไดในท่ีสุด 

 
 

6. ขอเสนอแนะ 
    1. ในฐานะท่ีเพลงลูกทุงยังมีบทบาทขับเคลื่อนวาทกรรมตาง ๆ 
ใหมีอิทธิพลตอความคิดของคนไทย จึงควรใหนักประพันธเพลงลูกทุง
ไดตระหนักวาภาพตัวแทนชาวชนบทท่ีปรากฏในเพลงลูกทุง ไมวาจะ
เปนในดานการศึกษาและดานอ่ืน ๆ แมวาจะเปนการนําเสนอ           
ภาพความเหลื่อมล้ําอันเปนแกนแนวคิดหลักแนวคิดหนึ่งตามขนบใน
การสรางสรรคเพลงลูกทุง แตก็มีผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรม
ของไทยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหคุณคาตอสรรพสิ่งใน
สังคม ซ่ึงสามารถทําใหเกิดอคติและการเลือกปฏิบัติตอสิ่งนั้น ๆ ได 
การประพันธเพลงจึงควรพิจารณารับผิดชอบผลกระทบทางสังคม
ดวย และเม่ือพบวาเนื้อหาใดเปนการผลิตซํ้าแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง
จนกลายเปนคานิยมหลักท่ีสรางปญหาใหกับสังคมแลว ก็ควร
นําเสนอแนวคิดทางเลือก หรือวาทกรรมตานคานิยมกระแสหลักเพ่ือ
สรางความสมดุลใหกับสังคมดวย  
 2. ภาคสวนท่ีมีความเกี่ยวของกับการสงเสริมวัฒนธรรมไมวาจะ
เปนเพลงลูกทุงหรือสื่อวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ควรนําความหมายเชิง
วิพากษอุดมการณจากงานวิจัยตาง ๆ มาประกอบการพิจารณาถึง
ผลกระทบในระยะสั้นและในระยะยาวตอสังคมดวย เพ่ือจะกําหนด
นโยบายหรือมาตรการสงเสริมสื่อสรางสรรคสังคมไดรอบคอบย่ิงขึ้น 
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แรงจูงใจท่ีสงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกท่ีสงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปท่ี 1 และช้ันปท่ี 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

เครื่องมือท่ีใชคือแบบสอบถามและการสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวานักศึกษาช้ันปท่ี 1 และช้ันปท่ี 4 มีแรงจูงท่ีสงผลตอการการเรียน

ภาษาอังกฤษในระดับสูง โดยมีแรงจูงใจภายในท่ีเหมือนกัน 3 ขอ ไดแก ความตองการในการพัฒนาตัวเอง ความตองการในการเดินทางไป

ตางประเทศเพ่ือทองเท่ียว/ศึกษาตอ และความตองการสื่อสารกับชาวตางชาติ และแรงจูงใจภายนอกท่ีเหมือนกัน 3 ขอ ไดแก ความจําเปนใน

การศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาชีพในอนาคต และอิทธิพลของสังคมปจจุบัน นักศึกษาท้ังสองช้ันปยังมีแรงจูงใจท่ีแตกตางกัน โดย

นักศึกษาช้ันปท่ี 1 ใชความสนใจในประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชาวตางชาติเปนแรงจูงใจภายใน และมีความคาดหวังของครอบครัวเปน

แรงจูงใจภายนอก ในขณะท่ีนักศึกษาช้ันปท่ี 4 มีแรงจูงใจภายในจากศิลปน  ภาพยนตร  และเพลงสากล และแรงจูงใจภายนอกคือ

ความสัมพันธระหวางผูสอนกับนักศึกษา 
 

สําคัญ: แรงจูงใจ แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก การเรียนภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 

This research aimed to compare motivations for English language learning between first-year and fourth-year 

English-major students of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University during the first semester of 2020. The data were 

collected by a questionnaire and an interview. The results revealed students’ high motivations for learning English 

language. They owned three similar intrinsic motivations: needs for self-development, international travel and 

education, and communicating with foreigners. Their extrinsic motivations were the necessity of English for studying in 

the English program, future careers, and the influence of today’s society. However, these students had a few different 

motivations. The first-year students reported that their interests in history and cultures of foreign countries were their 

intrinsic motivation, and the expectations from their families were their extrinsic motivation. Still, the fourth-year 

students agreed that their intrinsic motivation derived from their interests in artists, movies, and foreign music, and their 

extrinsic motivation was the relationship between teachers and students.  
 

Keywords: Motivation, Intrinsic motivations, Extrinsic motivations, English language learning,
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1. บทนํา 

 ปจจุบันน้ีภาษาอังกฤษมีความสําคัญและมีบทบาทตอการ

ดําเนินชีวิตของประชากรไทยมากข้ึน อันเน่ืองจากความกาวหนา

ทางดานขอมูลขาวสาร และเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็ว ทําใหความตองการในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

และการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทางดานสังคมและเศรษฐกิจน้ัน

เพ่ิ มมาก ข้ึนตามไปด วย  ด วยเหตุ น้ี ผู ท่ี มี ความรูทางด าน

ภาษาอังกฤษจึงมีความไดเปรียบในดานการสื่อสารและทันตอ

ขาวสาร เหตุการณท่ีสําคัญตาง ๆ สามารถปรับตัวไดดีในสังคม 

[1] และยังมีแนวโนมในการถูกจางงานในตลาดแรงงานท่ีมีการ

แขงขันท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะนักศึกษาซึ่งเปนกลุมประชากรหลักใน

การออกไปสูการแขงขันในตลาดแรงงานตอไปในอนาคต [2]  

    แตเมื่อพิจารณาสภาพการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ

ของประเทศไทยพบวาผูสอนยังคงยึดวิธีสอนแบบการทองจํา

คําศัพท และไวยากรณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตําราและสื่อตีพิมพ

เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษยังคงเนนการอานและการเขียน

มากกวาการสื่อสาร ทําใหผู เรียนประสบปญหาการสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน [3] และยังมีปญหาใน

การพั ฒ นาทักษะทางด านการพู ด  ฟ ง อ าน  และ เขี ยน

ภาษาอังกฤษ ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาการขาดความกลาแสดงออก 

และกอให เกิดทัศนคติ เชิงลบ และขาดแรงจูงใจในฝกฝน

ภาษาอังกฤษได [4]  

    ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหสัมฤทธ์ิผล แรงจูงใจ 

(Motivation) น้ันเปนสิ่ งสําคัญ  เน่ืองจากแรงจูงใจน้ันชวย

กระตุนและผลักดันใหการทํางานของบุคคลคนบรรลุเปาหมายท่ี

ตองการได โดยแรงจูงใจสามารถเกิดไดจากแรงกระตุนจาก

ภายใน และแรงกระตุนจากภายนอกของตัวบุคคล เชน รางวัล 

หรือ คําชมเชย ตาง ๆ ท่ีทําใหบุคคลตอบสนองตอสิ่งกระตุน

เหลาน้ัน และเปนสิ่งผลักดันไปสูเปาหมายท่ีตองการ [5] โดยธร 

สุนทรายุทธ [5] ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา “แรงจูงใจเปน

กระบวนการท่ีอินทรียกระตุนใหมีการตอบสนองอยางมีทิศทาง

และดําเนินไปสูเปาหมาย (Goal) ตามท่ีตองการ แรงจูงใจน้ี

อาจจะเกิดจากสิ่งเราภายในอินทรียของบุคคล ไดแก ความสนใจ 

ความตองการ แรงขับ เจตคติหรือเกิดข้ึนจากสิ่งเราภายนอกมา

กระตุน อันไดแก แรงกระตุน (Incentive) ความตองการของ

กลุม เปนตน” ดังน้ัน หากผูสอนสามารถสรางแรงจูงใจในการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของของผูเรียนได ยอมสงผลใหผูเรียน

สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไดดียิ่งข้ึน และชวยเพ่ิมโอกาส

ในการพัฒนาตนเองในโลกแหงการแขงใหไดอยางมีประสิทธิภาพ

อีกดวย 

    แมวาการศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจน้ันมิใชเรื่องใหม แตผูวิจัย

เล็งเห็นวางานวิจัยใจท่ีเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักศึกษาปท่ี 1 

และปท่ี 4 น้ันยังมิแพรหลายนัก ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจท่ีจะ

ศึกษาเรื่องแรงจูงใจท่ีสงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันป ท่ี  1 และช้ันป ท่ี  4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือหาความเหมือนและ

ความแตกตางของแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาท้ังสองช้ันป เน่ืองจากนักศึกษาช้ันป ท่ี 1 น้ันเปน

นักศึกษาท่ีเขามาใหม จึงทําใหผูวิจัยตองการทราบแรงจูงใจท่ีทํา

ใหนักศึกษาตัดสินใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ในทางกลับกัน นักศึกษาช้ันป ท่ี 4 คือนักศึกษาท่ีใกลสําเร็จ

การศึกษา ผูวิจัยจึงตองการศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาวามี

ความเหมือนหรือแตกตางจากนักศึกษาช้ันปท่ี 1 อยางไร ซึ่ง

ผลการวิจัยในครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอนักศึกษา อาจารยและ

องคกรทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ ในการนําไปเปนแนวทางเพ่ือ

ปรับปรุ งและพัฒ นาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน

ระดับอุดมศึกษาตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายในท่ี

สงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปท่ี 1 และ

ช้ันปท่ี 4   

 

3. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 แรงจูงใจ หมายถึงสิ่งเราท่ีจูงใจหรือโนมนาวใจใหบุคคลเกิด

พฤติกรรม ความคิด ความเช่ือมั่นและความมานะในทางใดทาง

หน่ึงพยายามท่ีจะใชแรงกาย แรงใจ หรือพลังท่ีมีอยูในตัวบุคคล

เปนแรงขับเพ่ือนําไปสูความสําเร็จในเป าหมายหรือเพ่ือ

วัตถุประสงคท่ีตองการ หรือรักษาพฤติกรรมน้ันไวเพ่ือใหไดสิ่งท่ี

คาดหวังหรือตองการ [6-8] Sharpley [9] กลาววาแรงจูงใจแบง

ออกเปน 2 กลุม คือ แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivations) 

และแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivations) โดยแรงจูงใจ

ภายในเปนแรงจูงใจท่ีเกิดจากความตองการทางดานรางกายและ

จิตใจ ไมจําเปนตองไดรับแรงกดดันจากสิ่งแวดลอมภายนอก 

โดนมีแนวคิดวามนุษยทุกคนเกิดมาพรอมกับความตองการ

ภายใน เมื่อใดก็ตามท่ีไดรับการกระตุนเราหรือประสบกับภาวะ
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ความไมสมดุลของรางกาย และจิตใจ มนุษยจะเกิดความ

ตระหนักถึงความตองการน้ัน ๆ ซึ่งความตองการดังกลาวจะ

ผลักดันหรือจูงใจใหเกิดพฤติกรรมบางอยาง ซึ่งแรงจูงใจภายในน้ี

ถือเปนแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจากการมองเห็นคุณคาหรือประโยชน

ของตัวบุคคลในการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง จึงทําดวยความความเต็มใจ

เพ่ือมุงหวังความสําเร็จ โดยความสําเร็จในการทํากิจกรรมใด ๆ 

ถือเปนรางวัลภายในท่ีมีคามากกวารางวัลภายนอก เชน ความ

อยากรูอยากเห็น อยากเดน อยากดัง อยากกาวหนา ความ

ทะเยอทะยาน เปนตน แรงจูงใจประเภทน้ีสงผลสูงสุดตอการ

ปฏิบัติงานของบุคคล และทําใหบุคคลบรรลุความสําเร็จตาม

เปาหมายไดเปนอยางด ี[10]  ในท างตรงกันข าม  แรงจู งใจ

ภายนอกเปนแรงจูงใจท่ีเกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอก หรือภาวะ

ความกดดันทางสังคมหรือวัฒนธรรม เปนแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจาก

การคาดหวังสิ่งท่ีอยูภายนอกตัวบุคคล เชน รางวัล คําชมเชย สิ่ง

ลอใจ เปนตน โดยแรงจูงใจภายนอกอาจเปนแรงผลักดันในการ

แสดงพฤติกรรมอยางมีเปาหมาย โดยกระบวนการใด ๆ ก็ไดจาก

ภายนอกตัวบุคคล เชน การแขงขันท่ีหวังชัยชนะ และรางวัล 

การเสริมแรงเพ่ือใหไดรับความพอใจ การลงโทษ เปนตน [10]  

 การมีแรงจูงใจท่ีดีชวยใหผูเรียนมีความเพียรพยายามและ

ความกระตือรือรนในการเรียนภาษา หรือหาวิธีท่ีจะเรียนภาษา

ใหประสบความสําเร็จ แรงจูงใจจึงเปนชวยจะสรางแรงบันดาลใจ

ในการเรียนรูภาษาได แนวคิดดังกลาวมีความสอดคลองตาม

แนวคิดของ [11] Gardner [12] ท่ีวาแรงจูงใจท่ีดีสามารถชวย

เสริมสรางทัศนคติท่ีดีและสงผลสัมฤทธ์ิท่ีดีเชนกัน ท้ังน้ี ผูเรียน

ตองมีความมุงมั่นตั้งใจและมีความกระตือรือรน เพ่ือจะไดบรรลุ

เปาหมายและประสบความสําเร็จดวย ซึ่งอาจสรุปไดวาผูเรียนท่ี

จะประสบความสําเร็จทางการเรียนภาษาท่ีสองไดดีน้ันมักจะมี

แรงจูงใจท่ีสูงและมีแรงจูงใจท่ีดี [13-14] สอดคลองกับงานวิจัย

ท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีระบุวาแรงจูงใจมีความเช่ือมโยง

กับการพัฒนาทักษะทางภาษาของผู เรียน  ลักษณา บุญ

นิมิตร [15] ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูปกครอง 

ครู และเพ่ือนในการสงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจใน

การเรียนภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ

ศึกษา กรุงเทพมหานคร และพบวาแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษมีความสัม พันธ กับผลสัมฤท ธ์ิในการเรียน

ภาษาอังกฤษ เน่ืองจากนักเรียนมีความจําเปนตองนําคะแนนไป

ใชในการศึกษาตอในระดับช้ันมัธยมปลาย หรือตองนําความรูไป

สอบแขงขันเพ่ือศึกษาตอ นักเรียนจึงเห็นความสําคัญของ

ภาษาอังกฤษ เชนเดียวกับ สิทธิชัย ทองมาก พิทยาธร แกว

คง และ พูนสุข อุดม [16] ท่ีไดศึกษาแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 

2553 พบวานักศึกษาคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงสุดและมีระดับความ

เขมของแรงจูงใจสูงสุดดวยเชนเดียวกัน ในขณะเดียวกันคณะ

ศิลปกรรมศาสตรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ํา

ท่ีสุดและมีระดับความเขมของแรงจูงใจต่ําสุดดวยเชนเดียวกัน  

 นอกจากน้ี ศุภิกา นิรัติศัย [2] ไดทําการวิจัยเรื่องทัศนคติ 

แรงจูงใจ และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตภาคปกติ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ัวไป ผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา

ความสัมพันธระหวางปจจัยทัศนคติ แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจ

ภายนอก และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ

ตอกันอยางชัดเจน โดยความสัมพันธระหวาง 3 คูปจจัย คือ 

ปจจัยทัศนคติและแรงจูงใจภายใน ปจจัยทัศนคติและพฤติกรรม

การเรียน และปจจัยแรงจูงใจภายในและพฤติกรรมการเรียน มี

ระดับความสัมพันธกันในระดับสูง และพบวาแรงจูงใจภายนอกมี

ความเก่ียวของกับปจจัยดานทัศนคติ พฤติกรรมการเรียน และ

แรงจูงใจภายในในระดับกลางเทาน้ัน 

  งานวิจัยของ Gardner and Lambert [17] พบวาผูเรียนแต

ละคนมีแรงจูงใจท่ีจะเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกัน ผูเรียนบาง

คนตองการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือทําตามเง่ือนไขในการศึกษาตอ

ในมหาวิทยาลัย บางคนเรียนภาษาอังกฤษโอกาสในการทํางาน

หรือเพ่ือเพ่ิมเงินเดือน บางคนตองการเรยีนภาษาอังกฤษเพ่ือทํา

ความเขาใจในภาษาน้ัน ๆ ตอมา Embi, Long and Hamzah 

[18] ไดสํารวจพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 แหงในรัฐ Selangor ประเทศมาเลเซีย 

เพ่ือศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียนและ

ความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งผลการวิจัยแสดงใหเห็น

วานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงน้ันมีแรงจูงใจในการ

เรียนภาษาอังกฤษมากกวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ต่ํากวา เชนเดียวกับ Broussard and Garrison [19] ท่ีศึกษา

ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี 1 คน และ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงใหเห็น

วาการมีระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษท่ีสูงน้ัน สงผล

ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงข้ึน  
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 Chalak and Kassaian [20] ไดศึกษาและวิจัยเรื่องแรงจูงใจ

และทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวอิรานในประเทศ

อังกฤษ โดยใช แบบสอบถาม  Attitude Motivation Test 

Battery ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางไดรับแรงจูงใจท้ังแบบ

ภายในและภายนอกโดยปจจัยหลักท่ีมีผลตอกลุมตัวอยางใน

การศึกษา ไดแก ความปรารถนาท่ีจะเรียนรูภาษาอังกฤษ การ

รับประกันความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ ความตองการ

หรือความสําคัญของภาษาอังกฤษ และทัศนคติท่ีดีอยางมากตอ

ภาษาอังกฤษ นอกจากน้ี Wong, Chai, Chen, and Chin [21] 

ไดศึกษาเรื่อง การวัดแรงจูงใจและกลยุทธของนักเรียนชาว

สิงคโปรในการเรียนสองภาษา จากนักเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 

318 คน ผลการศึกษาพบวาแรงจูงใจ วิธีการเรียนรู และการ

เรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนปจจัย

สําคัญตอการปลูกฝงความสามารถสองภาษาหรือหลายภาษา 

ความสัมพันธของปจจัยดังกลาวสามารถนํามาเปนสวนสําคัญใน

การพัฒนาการเรียนการสอนสองภาษาได  

     รักษมน ยอดมิ่ ง [22] ไดศึ กษาแรงจู งใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษและผลการใชระบบการจัดการเรียนรูมายคอร

สวิลลในช้ันเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีลงทะเบียนเรียนใน

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 การวิจัยพบวานักศึกษามี

แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษเน่ืองจากภาษาอังกฤษชวยให

สามารถติดตอกับชาวตางชาติได ภาษาอังกฤษมีประโยชนในยุค

สังคมขาวสาร และบุคคลท่ีมีความสามารถดานภาษาอังกฤษมี

โอกาสหางานทําไดงาย ในปเดียวกัน สวางฤทัย อัยกร และมน

นิภา สมพงษ  [23] ไดศึกษาระดับแรงจู งใจของนักเรียน

อาชีวศึกษาแห งหน่ึงในจังหวัดสกลนคร ท่ีมีตอการเรียน

ภาษาอังกฤษ และศึกษาแนวโนมในการเกิดแรงจูงใจจากปจจัย

ภายในหรือภายนอก โดยใชเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

แบบสอบถามเรื่องแรงจูงใจท่ีและการสัมภาษณแบบหน่ึงตอหน่ึง

กับกลุมตัวอยางคือ นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปท่ี 3 

จํานวน 120 คน ผลจากการศึกษาพบวา นักเรียน ปวช. ปท่ี 3 มี

แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษคอนขางสูง กลุมตัวอยางมี

แนวโนมในการเรียนภาษาอังกฤษจากปจจัยท้ังภายในและ

ภายนอกคอนขางสูงแตมีแนวโนมจากปจจัยภายนอกสูงกวาจึง

กลาวไดวา นักเรียนอาชีวศึกษามีแนวโนมในการเกิดแรงจูงใจ

จากปจจัยภายนอกมากกวาปจจัยภายใน 

 จากผลการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของสามารถกลาวไดวา 

แรงจูงใจน้ันมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดย

ผูเรียนแตละกลุมน้ันมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษท่ี

หลากหลาย หากผูเรียนมีแรงจูงใจในการกระตุนใหอยากเรียนสูง 

ก็จะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษออกมาดี และ

ในทางกลับกันหากหากผูเรียนมีแรงจูงใจในการกระตุนใหอยาก

เรียนต่ําก็จะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ

ออกมาไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง  

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

    นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ช้ันปท่ี 1 และช้ันปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2563 จํานวน 89 คน แบงเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 

จํานวน 31 คน นักศึกษาช้ันปท่ี 4 หอง 1 จํานวน 31 คน และ

หอง 2 จํานวน 27 คน   

 

5. กรอบความคิดในการวิจัย 

      ผูวิจัยทําการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ [9-17] และกําหนด

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ดังรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย [9-17] 

ตัวแปรตน 

 

ตัวแปรตาม 

แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 และ 4 

- การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรยีน  

 -ทัศนคติสวนบุคคลตอการเรียน  

- พฤติกรรม/นิสัยในการเรยีน  

- ครอบครัว  

- เพ่ือนและบุคคลใกลชิด  

- ผูสอน 

แรงจูงใจภายใน 

- ความสนใจ 

- ความกระหายใครรู 

- ความรูสึกสนุก

เพลิดเพลิน 

- ความตองการมี

ความสามารถ 

 

 

แรงจูงใจภายนอก 

- คะแนน รางวัล หรือ

ปริญญาบัตร 

- เกียรติยศช่ือเสียงคํา

ชมเชย 

- ความคาดหวังในอนาคต 
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed 

Methods) เค รื่ อ งมื อ ท่ี ใช ใน ก าร เก็ บ รวบ รวม ข อมู ล ใช

แบบสอบถามและการสัมภาษณเพ่ือหาขอมูลแรงจูงใจท่ีสงผลตอ

การเรียนภาษาอังกฤษ 

    6.1. แบบสอบถามเพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีสงผลตอการเรียน

ภาษาอังกฤษ  แบบมาตรสวนประเมินคา 5 ระดับ  (Likert 

Scale) แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ และขอคําถามเพ่ือหาแรงจูงใจของ

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษท่ีมีผลตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

จํานวน 25 ขอ โดยปรับจากแบบสอบถามของ ดีเดน เบ็ญฮาวัน 

[24] ซึ่งมีนักศึกษาตอบแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 89 คน 

    6.1 การสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-structured 

Interview) โดยมีนักศึกษาจํานวน 12 คน สมัครใจเขารวมใน

การสัมภาษณในครั้งน้ี  

 

6.2 การวิเคราะหขอมูล 

 6.2.1 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดวยโปรแกรม

คอม พิ ว เตอร สํ า เร็ จ รูป  SPSS เ พ่ื อห าค าส ถิติ พ รรณ น า 

(Descriptive Statistics) ได แก  ค า เฉลี่ ย  (x̄) และค าความ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

 6.2.2 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณนักศึกษามา

วิเคราะหโดยการกําหนดรหัสเพ่ือจําแนกขอมูล (Open Coding) 

และการเช่ือมโยงขอมูลท่ีใหรหัสแลว (Axial Coding)  

 

7. อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยพบวานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันปท่ี 1 

และช้ันปท่ี 4 มีแรงจูงใจท่ีสงผลตอการการเรียนภาษาอังกฤษใน

ระดับสูง โดยนักศึกษาท้ังสองช้ันปมีแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษสูงกวาแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจของนักศึกษาท้ัง

สองช้ันปมีความเหมือนและแตกตางกันออกไป โดยเมื่อวิเคราะห

จากแบบสอบถามและการสัมภาษณพบวาแรงจูงใจภายในท่ี

เหมือนกันของนักศึกษาท้ังสองช้ันปมีจํานวน 3 ขอ ไดแก ความ

ตองการในการพัฒนาตัวเอง ความตองการในการเดินทางไป

ตางประเทศเพ่ือทองเท่ียว/ศึกษาตอ และความตองการสื่อสาร

กับชาวตางชาติดยนักศึกษามีความคิดเห็นตรงกันวาผูท่ีมีความรู

ภาษาภาษาอังกฤษถือเปนเครื่องมือท่ีชวยในการพัฒนาตนเอง 

เน่ืองจากภาษาอังกฤษมีความจําเปนตอการเรียนตอใน

ตางประเทศชวยใหนักศึกษาสามารถทองเท่ียว และสื่อสารกับ

ชาวชาตใิหเขาใจไดมากข้ึน  

     นอกจากแรงจูงใจภายในแลว แรงจูงใจภายนอกก็สงผลตอ

การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาท้ังสองช้ันปเชนเดียวกัน โดย

นักศึกษามีแรงจูงใจภายนอกท่ีสงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษท่ี

เหมือนกันจํานวน 3 ขอ คือ ความจําเปนในการศึกษาใน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ความตองการในการหาอาชีพในอนาคต 

และการใชชีวิตในสังคมปจจุบัน นักศึกษามีความคิดเห็นท่ี

คลายกันวาภาษาอังกฤษมีความจําเปนตอการเรียนในสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ นักศึกษาจึงตองพัฒนาตนเองในดานทักษะการฟง 

พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษเพ่ือผลการเรียนท่ีดีข้ึน อีกท้ังการรู

ภ าษาอังกฤษยั งทํ าให ได เปรียบในด านการทํางาน  การ

ติดตอสื่อสาร และการประสานงานกับชาวตางชาติมากกวา ชวย

เพ่ิมโอกาสในดานการงานใหดีข้ึน และประสบความสําเร็จมาก

ข้ึนในการใชชีวิตในสังคมปจจุบันภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือใน

การติดตอสื่อสารท่ีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษพึงมี เพ่ือ

ประโยชนตอตนเองในอนาคต  

   ท้ังน้ี ผลการวิจัยยังพบความแตกตางของแรงจูงใจท่ีสงผลตอ

การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ัน

ปท่ี 1 และช้ันปท่ี 4 โดยแบงออกเปนดานแรงจูงใจภายใน และ

แรงจูงใจภายนอก ดังน้ี ทางดานแรงจูงใจภายใน นักศึกษาช้ันป

ท่ี 1 มีแรงจูงใจภายในในการเรียนภาษาอังกฤษจากความสนใจ

ในประวัติศาสตร และวัฒนธรรมของชาวตางชาติผานการใช

ภาษาอังกฤษ แต นักศึกษาช้ันป ท่ี  4 ใชความสนในศิลปน 

ภ าพ ยน ตร  และ เพ ล งส ากล เป น แ รงจู ง ใจ ใน การ เรี ย น

ภาษาอังกฤษ สําหรับแรงจูงใจภายนอกของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 

น้ันเก่ียวของกับความคาดหวังของครอบครัว สวนนักศึกษาช้ันป

ท่ี 4 มีแรงจูงใจภายนอกท่ีสงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาคือความสัมพันธระหวางผูสอนกับนักศึกษา  

      ผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา ท้ังแรงจูงใจภายในและ

แรงจูงใจภายนอกลวนสงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาท้ังสองช้ันปในระดับสูง ซึ่งเมื่อพิจารณาแรงจูงใจภายใน

และภายนอกของพบวามีความสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ท้ังในและตางประเทศ ท่ีพบวาแรงจูงใจมีผลอยางมากตอการ

เรียนภาษา [18-19, 21-23] และเช่ือมโยงกับผลการศึกษาของ

งานวิจัยของ ศุภิกา นิรัติศัย [2] ท่ีพบวาแรงจูงใจภายในและ

แรงจูงใจภายนอก มีผลตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

สงผลใหนักศึกษาตองการเรียนหรือพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือ

ตอบสนองตอความตองการของตน ดังท่ีกลาวไวในงานวิจัยของ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

248
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

ตารางท่ี 1 แรงจูงใจภายในของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปท่ี 4 ท่ีสงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

แรงจูงใจภายในท่ีสงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 นักศึกษาชั้นปท่ี 4 

x̄ SD x̄ SD 

ขาพเจาคิดวาการรูภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจามีทัศนคติและมุมมองของชีวิตท่ีกวางข้ึน 4.61 .558 4.43 .752 

ขาพเจาอยากไปใชชีวิตในประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก  4.29 .938 4.31 .821 

ขาพเจาคิดวาการรูภาษาอังกฤษชวยใหเกิดการเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา และประเทศ

อ่ืน ๆ ท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการหรือภาษาท่ี 2 ตลอดจนใชภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศ 

4.61 .495 4.33 .758 

ขาพเจาอยากมีเพ่ือนเปนชาวตางชาติเพ่ือเปนโอกาสในการฝกฝนภาษาอังกฤษ 4.58 .564 4.22 .937 

ขาพเจาคิดวาการรูภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจารูสึกมั่นใจข้ึนเมื่อสื่อสารกับชาวตางชาติ 4.71 .588 4.53 .599 

ขาพเจาช่ืนชอบสําเนียงการพูด วิถีชีวิต และ อ่ืน ๆของชาวอเมริกัน ออสเตรเลีย อังกฤษ 

แคนาดา และนิวซีแลนดในฐานะเปนประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

4.29 .864 4.03 .955 

ขาพเจาคิดวาการรูภาษาอังกฤษชวยเพ่ิมพูนและสงเสริมความเขาใจรวมท้ังชวยรักษา

ความสัมพันธอันดีกับประเทศและประชาชนท่ีใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

4.23 .884 4.09 .779 

ขาพเจาคิดวาภาษาอังกฤษจะชวยใหขาพเจามีโอกาสกาวหนาในการทํางานมากข้ึน 4.52 .724 4.41 .817 

ขาพเจาคิดวาภาษาอังกฤษจะชวยใหขาพเจามีโอกาสกาวหนาในดานการศึกษา 4.55 .624 4.28 .833 

ขาพเจาสามารถเรียนรูและติดตามเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบโลกไดโดยผานภาษาอังกฤษ 4.52 .626 4.38 .813 

ขาพเจาคิดวาภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการเรียนรูตลอดชีวิต 4.52 .626 4.28 .768 

ขาพเจาคิดวาภาษาอังกฤษชวยเพ่ิมพูนความรูในสาขาวิชาตาง ๆ แกขาพเจา 4.35 .798 4.17 .841 

ขาพเจาคิดวาการเรียนรูภาษาอังกฤษชวยใหไดรับความบันเทิงจากภาพยนตร หนังสือพิมพ หรือ 

นิตยสารภาษาอังกฤษมากกวา 

4.65 .551 4.48 .731 

ตารางท่ี 2 แรงจูงใจภายนอกของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปท่ี 4 ท่ีสงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

แรงจูงใจภายในท่ีสงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 นักศึกษาชั้นปท่ี 4 

x̄ SD x̄ SD 

ขาพเจาคิดวาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลสําหรับประชาชนในยุคปจจุบัน 4.84 .374 4.55 .799 

ขาพเจารูสึกภาคภูมิใจหากไดใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ 4.42 .848 4.22 .879 

ขาพเจาคิดวาการรูภาษาอังกฤษเปนเครื่องบงช้ีวาบุคคลน้ัน ๆ เปนผูมีการศึกษา 3.71 1.130 3.78 1.027 

ขาพเจาจะมภีาพลักษณท่ีดีข้ึนถาสามารถใชภาษาอังกฤษได 3.58 1.311 4.03 .936 

ขาพเจาอยากยึดแบบอยางวิถีการดําเนินชีวิตบางประการของประชาชนในตางประเทศมาปรับ

ใชในชีวิตประจําวัน เชน การมีระเบียบวินัย 

4.00 .856 3.81 .888 

ขาพเจาคิดวาการเรยีนภาษาอังกฤษมีสวนชวยใหขาพเจาพัฒนาตนเองไปสูสังคมโลก 4.48 .570 4.28 .790 

ขาพเจาคิดวาภาษาอังกฤษจะชวยใหขาพเจามีโอกาสไดรับทุนในการศึกษาตอตางประเทศท่ีใช

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

4.52 .677 4.22 .899 

ขาพเจาคิดวาภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือชวยใหเขาใจการใชเทคโนโลยีมากข้ึน 4.42 .620 4.34 .690 

ขาพเจาคิดวาภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจาเขาถึงแหลงขอมลูตาง ๆ ไดงายข้ึน เชน จาก

อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ หรือวารสารตาง ๆ เปนตน 

4.52 .677 4.43 .752 

ขาพเจาคิดวาภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจาสามารถเดินทางไปตางประเทศไดสะดวกและงายข้ึน 4.61 .558 4.40 .815 

ขาพเจาคิดวาภาษาอังกฤษชวยสงเสรมิความสําเร็จในการตดิตอคาขายกับประชาชนเจาของ

ภาษาหรือประเทศอ่ืน ๆ ท่ีใชภาษาอังกฤษ 

4.52 .626 4.41 .795 

ขาพเจาคิดวาภาษาอังกฤษชวยใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศในดานตาง ๆ เชน ดาน 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และ การศึกษา เปนตน 

4.58 .564 4.31 .821 
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รักษมน ยอดมิ่ง [22] ท่ีพบวานักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียน 

คือภาษาอังกฤษชวยใหสามารถติดตอกับชาวตางชาติ ได 

ภาษาอังกฤษมีประโยชนมากในยุคสังคมขาวสาร และเพ่ิมโอกาส

ในการทํางาน และสอดคลองกับงานวิจัยของลักษณา บุญนิมิตร 

[15] ท่ีช้ีใหเห็นวาความรูภาษาอังกฤษน้ันจําเปนตอการนําไปใช

สอบแขงขันในอนาคต 

 แตอยางไรก็ดี  ผลการวิจัยในครั้งน้ีมี เหมือนและความ

แตกตางจากงานวิจัยของสวางฤทัย อัยกร และมนนิภา สมพงษ 

[23] โดยประเด็นท่ีสอดคลองกันคือการท่ีผูเรียนมีแรงจูงใจใน

การเรียนภาษาอังกฤษคอนขางสูง และเกิดจากจากปจจัยภายใน

หรือภายนอก แตแตกตางกันตรงท่ีการวิจัยในครั้งน้ีพบวา

นักศึกษาช้ันปท่ี 1 และปท่ี 4 มีแรงจูงใจภายในสูงกวาแรงจูงใจ

ภายนอก ในขณะท่ีงานวิจัยของสวางฤทัย อัยกร และมนนิภา 

สมพงษ [23] พบวาผูเรียนมีแรงจูงใจจากปจจัยภายนอกสูงกวา

ป จจั ยภายใน  สอดคลองกับ งาน วิจั ยของ Gardner and 

Lambert [17 ] และ  Chalak and Kassaian [20 ] ท่ี พบ ว า

ผูเรียนแตละคนมีแรงจูงใจท่ีจะเรียนภาษาแตกตางกัน  

 

8. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกมอิทธิพลตอการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 และ 4 โดยนักศึกษาท้ังสอง

ช้ันปมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษท่ีเหมือนกันท้ังหมด 6 

ขอ แบงเปนแรงจูงใจภายในจํานวน 3 ขอ คือความตองการใน

การพัฒนาตัวเอง ความตองการในการเดินทางไปตางประเทศ

เพ่ื อท องเท่ี ยว/ศึ กษาต อ  และความต องการสื่ อสารกับ

ชาวตางชาติ และแรงจูงใจภายนอกจํานวน 3 ขอ คือความ

จําเปนในการศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ความตองการใน

การหาอาชีพในอนาคต และการใชชีวิตในสังคมปจจุบัน แต

อยางไรก็ตาม นักศึกษาท้ังสองช้ันปมีแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกันโดยนักศึกษาช้ันปท่ี 1 มีแรงจูงใจ

ภายใน ท่ี เก่ียวของกับความสนใจในประวัติศาสตร  และ

วัฒนธรรมของชาวตางชาติผานการใชภาษาอังกฤษ และมีปจจัย

ท่ีเก่ียวของกับความคาดหวังของครอบครัวเปนแรงจูงใจภายนอก 

ในขณะท่ีนักศึกษาช้ันป ท่ี 4 มีแรงจูงใจภายในในการเรียน

ภาษาอังกฤษจากความสนในศิลปน ภาพยนตร และเพลงสากล 

และแรงจูงใจภายนอกท่ีสงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาคือความสัมพันธเชิงบวกระหวางผูสอนกับนักศึกษา 

ผลการวิจัยในครั้งน้ียังสะทอนใหเห็นวาการสรางแรงจูงใจใน

การเรียนภาษาอังกฤษน้ันเปนสิ่งท่ีจําเปนในการพัฒนความ

สามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

สร างแรงจู งใจภายในซึ่ งถือ เป นแรงจู งท่ี สามารถพัฒ นา

ภาษาอังกฤษไดในระยะยาว แตอยางไรก็ดี ผูสอนก็มิควรละเลย

ความสําคัญของแรงจงูใจภายนอก เน่ืองจากเปนปจจัยเสริมท่ีชวย

ผลักดันใหผูเรียนมีในการพัฒนาตนเองเพ่ือบรรลุเปาหมาย ท้ังน้ี 

การวิจัยครั้งน้ียังมีขอจํากัดในดานของกลุมประชากรและบริบทใน

การทําวิจัย ดังน้ัน ผู วิจัยท่ีตองการศึกษาวิจัยในประเด็นท่ี

เก่ียวของกับแรงจูงใจควรทําการศึกษากับกลุมประชากรและ

บริบทท่ีหลากหลาย เพ่ือสะทอนใหเห็นแรงจูงใจท่ีแตกตางกัน

ระหวางกลุมประชากร และสามารถนําผลการวิจัยท่ีสามารถนําไป

ประยุกตใชในบริบทท่ีตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

9. เอกสารอางอิง 

[1]  สุมิตรา อังวัฒนกุล, วิธีสอนภาษาอังกฤษ. จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2540. 

[2]  ศุภิกา นิรัติศัย, “ทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการ

เรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ

ภูเก็ต,” วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร., ปท่ี 9 

ฉบับท่ี 2, หนา 138-170, 2562. 

[3]  อนัญญา ชุมแวงวาป, “การพัฒนาความสามารถการพูด

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม 

ระดับประกาศนี ยบั ตร วิชา ชีพ  ช้ันป ท่ี  2 โรงเรียน

เทคโนโลยีพิชญบัณฑิต อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 

โดยใชชุดการเรียนรู,” วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2552. 

[4]  เสาวภาคย ศรีโยธา , “ปญหาการเรียนภาษาอังกฤษ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1,” 

สารนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ ป น ภ า ษ า น า น า ช า ติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2555. 

[5]  ธร สุนทรายุทธ, การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป: ทฤษฎี วิจัย 

และปฏิบัติทางการศึกษา, บริษัทเนติกุลการพิมพ จํากัด, 

2551. 

[6]  สงวน สุทธิเลิศอรุณ, ทฤษฏีและปฏิบัติการทางจิตวิทยา, 

โรงพิมพอักษรบัณฑิต, 2529. 

[7]  ชาญเดช วีรกุล, “ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานกับขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี  5 (จังหวัด

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

250
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



อุบลราชธานี),” วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการท่ัวไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 

2552. 

[8]  สุชาดา สุขบํารุงศิลป, “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง จังหวดชลบุรี,” งานนิพนธ

การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา , 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553. 

[9]  R. Sharpley, Tourism, tourists & society, 3rd 

(revised) ed. Huntingdon: EL, 2003. 

[10]  บุญมั่น ธนาศุภวัฒน, จิตวิทยาธุรกิจ. สํานักพิมพโอเดียนส

โตร, 2553. 

[11]  A.-M. Masgoret, and R. C. Gardner, “Attitudes, 

motivation, and second language learning: A 

meta-analysis of studies conducted by Gardner 

and associates,” Language Learning, Vol. 53, 

No.1, pp. 167–210, 2003. 

[12]  R. C. Gardner, “Social psychology and second 

language learning: The role of attitudes and 

motivation,” Edward Arnold, 1985. 

[13]  R. C. Gardner, and P. D. MacIntyre, “An 

instrumental motivation in language study: Who 

says it isn't effective?” Studies in Second 

Language Acquisition, Vol. 13, No. 1, pp. 57-72, 

1991. 

[14]  A. Reimann, “Motivation for acquiring English as a 

second language: An investigation of Chinese and 

German native speakers,” Faculty of foreign 

studies, Tokoha Gakuen University, 2001. 

[15]  ลักษณา บุญนิมิตร, “ความสัมพันธระหวางบทบาทของ

ผูปกครอง ครู  และเพ่ื อนในการส งเสริมการเรียน

ภาษาอังกฤษ แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และ

ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา,” 

วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ เปนภาษาต างประเทศ , จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2542. 

[16]  สิทธิชัย ทองมาก พิทยาธร แกวคง และ พูนสุข อุดม , 

“การศึกษาความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาท่ีสามของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส,” วารสาร

สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ., ปท่ี 1, หนา 37-49, 

2555. 

[17]  R. C. Gardner, and W. E. Lambert, “Attitudes and 

Motivation in Second Language Learning,” 

Newbury House Publishers, 1972. 

[18]  M. A. Embi, J. Long, and M. I. Hamzah, “Language 

learning strategies employed by secondary 

school students in Malaysia,” Jurnal Pendidikan, 

Vol. 26, pp. 3-20, 2001. 

[19] S. C. Broussard, and M. E. B. Garrison, “The 

relationship between classroom motivation and 

academic achievement in elementary school-

aged children,” Family and Consumer Sciences 

Research Journal, Vo. 33, pp. 106-120, 2004. 

[20]  A. Chalak, and Z. Kassaian, “Motivation and 

Attitudes of Iranian Undergraduate EFL Students 

towards Learning English,” GEMA Online Journal 

of Language Studies, Vol. 10, pp. 37-56, 2010. 

[21]  L. H. Wong, C. S. Chai, W. Chen, and C. K. Chin, 

“Measuring Singaporean students’ motivation 

and strategies of bilingual learning,” The Asia-

Pacific Education Researcher, Vol. 22, No. 3, pp. 

263-272, 2013. 

[22]  รักษมน ยอดมิ่ง, “แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและ 

       การใชระบบการจัดการเรียนรูมายคอรสวิลลในช้ันเรียน,”  

       วารสารเกษมบัณฑิต ., ป ท่ี  20 ฉบับท่ี  2, หนา 81-91,    

       2562.  

[23]  สวางฤทัย อัยกร และมนนิภา สมพงษ, “แรงจูงใจในการ 

       เรี ย น ภ า ษ า อั งก ฤ ษ ข อ ง นั ก เรี ย น อ า ชี ว ศึ ก ษ า ,”     

       วารสารวิชาการศิลปศาสตรประยุกต., ปท่ี 12 ฉบับท่ี 2,  

       หนา 38-49, 2562. 

[24]  ดี เดน เบ็ญฮาวัน , “ทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนรู    

        ภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีมีความรูภาษาอังกฤษในระดับ 

        ต่ํา,” วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 

        ส อ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เป น ภ า ษ า น า น า ช า ติ ,  

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2556. 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

251
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



ผลกระทบและการปรบัตัวของกิจการที่เน้นบริการนักท่องเที่ยวชาวจีนในเมอืงพัทยา 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

Impact and Adjustment of Service Businesses for Chinese Tourists 
in Pattaya City during the COVID-19 Pandemic 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยน้ีเป็นการเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และดำเนินการวิจัยภาคสนาม (field research) โดยใช้
เครื่องมือรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview form) งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ผลกระทบและการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เน้นให้บริการนักท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพัทยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบด้านรายได้มากที่สุด เน่ืองจากกิจการเน้นให้บริการนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวจีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ร้อยละ 60-70 เมื่อมีการปิดประเทศและไม่มีนักทอ่งเท่ียวชาวจีนมา
ใช้บริการ จึงส่งผลให้รายได้ทั้งหมดของกิจการลดลง ทั้งน้ี ผู้ประกอบกิจการมีการปรับตัวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 เช่น มีการวางแผนหยุดกิจการชั่วคราวหรือปิดกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการวางแผนเปลี่ยนสินค้า เปลี่ยน
บริการและเปลี่ยนกลุ่มลูกค้า ภาครัฐควรมีมาตรการช่วยเหลือชดเชยรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ มีนโยบายสนับสนุนฟ้ืนฟูกิจการ
ในระยะยาวและควรมีมาตรการป้องกันและรักษาโรค COVID-19 ที่เป็นรูปธรรม  

 

คำสำคัญ: ผู้ประกอบกิจการ, ผลกระทบและการปรับตัว, นักท่องเท่ียวชาวจีน, การแพร่ระบาดของ COVID-19, เมืองพัทยา 
 

Abstract 
 This qualitative research aims to investigate the impact and adjustment of the service businesses for 
Chinese tourists in Pattaya city during the COVID-19 pandemic. Data were gathered through field research, using 
the semi-structured interview form as the instrument. The results of the study revealed that the most significant 
impact of the COVID-19 pandemic on the service businesses in Pattaya was the loss of revenue. This was since 
the target customers for these businesses were foreigners, especially Chinese people (60 – 70%). After the 
government had implemented the travel restrictions and bans, the domestic service businesses obviously 
experienced financial fragility. Nevertheless, the results also showed that the business entrepreneurs had 
adjusted themselves under such situation, as seen from the business temporary and permanent closure. They 
also planned to change the goods and services as well as the target customers. In addition, these entrepreneurs 
proposed that the government should have a financial support policy, a long-term recovery plan, and effective 
measures to contain COVID-19. 

 

Keywords: Entrepreneurs, impact and adjustment, Chinese tourists, COVID-19 pandemic, Pattaya  
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1. บทนำ 
     ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ 10 ของโลก 
ซึ่งมีรายได้รวมจากการท่องเท่ียวอยู่ที่ 57.5 พันล้านดอลลาร์ โดย
จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยมาจากกลุ่มประเทศ BRIC ซึ่งประกอบด้วยบราซิล 
รัสเซียอินเดียและจีน [1] จากสรุปสถิติรายได้ของนักท่องเที่ยวในปี 
2562 ของกระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬาแสดงให้ เห็นว่า 
นักท่องเท่ียวชาวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างชาติที่มีสถิติการใช้
จ่ายในการท่องเท่ียวสูงสุดเป็นอันดับหน่ึง [2] และข้อมูลการจัดแบ่ง
นักท่องเที่ยวตามสัญชาติของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพบว่า 
นักท่องเที่ ยวชาวจีน เป็นกลุ่ มที่ มี อั ตราเพ่ิม ข้ึนของจำนวน
นักท่องเท่ียวต่อปีสูงที่สุด โดยต้ังแต่ปี 2553 – 2562 มีจำนวนรวม
กว่า 62 ล้านคน [3] และเป็นที่ทราบกันดีว่าเมืองพัทยา เป็นหน่ึงใน
จุดหมายด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ของ
ประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็นเมอืงแห่งแสงสีเสียงยามราตรีทีไ่ม่เคย
หลับไหล มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวอย่าง
ต่อเน่ือง จากแหล่งข่าวของเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจระบวุ่า รายได้
จากการท่องเท่ียวในเมืองพัทยาสะพัดถึงเกือบ 3 แสนล้านบาทต่อปี 
แต่ทว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต้ังแต่
ช่วงเดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบันส่งผลให้การเดินทาง
ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติหยุดชะงักลงไป ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ล้วนได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งสิ้น 
[4] 
 หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ต้ังแต่ปี 2563
สถานประกอบการต่าง ๆ จำเป็นจะต้องดำเนินการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคตามมาตรการของรัฐบาลเพ่ือป้องกันการเพ่ิมจำนวน
ของผู้ติดเชื้อ นอกจากน้ีหลายประเทศเริ่มดำเนินการปิดประเทศ 
สายการบินของแต่ละประเทศงดการบิน ทำให้ นักท่องเที่ ยว
ชาวต่างชาติรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่สามารถเดินทางมา
ท่องเที่ยวได้ตามปกติ ด้วยเหตุน้ีเองจึงทำให้ธุรกิจทุกประเภทใน
พ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ดังกล่าวโดยตรง แม้ล่าสุดภาครัฐจะมีมาตรการผ่อนปรนสำหรับ
ธุรกิจบางประเภท เช่น ร้านอาหาร ร้านตัดผม สปา เป็นต้น แต่
ภาครัฐและผู้ประกอบการเองก็ยังคงต้องมีมาตรการเชิงรุกในการ
ป้ องกัน เพ่ื อ ไม่ ให้ โรคกลับ มาแพร่ ระบาดอี ก  แ ต่ ในสถาน
ประกอบการประเภทที่พัก สถานบันเทิง หรือแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ 
ยังไม่สามารถเปิดบริการได้ตามปกติ เน่ืองจากเป็นพ้ืนแออัด มีการ
สัมผัสสูง ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งถือ
เป็นสิ่งที่ยังต้องควบคุมต่อไป [5] 

ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 เมืองพัทยามี
นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้ง
เดินทางท่อง เที่ ยวกับบริษั ททั วร์และท่ องเที่ ยวด้วยตนเอง 
นักท่องเที่ยวจีนนับเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีการใช้จ่าย
สินค้าและบริการหลายประเภท นอกจากธุรกิจประเภทพักแรมหรือ
สถานที่ท่องเท่ียวต่าง ๆ แล้ว ธุรกิจบริการขนาดกลางและขนาดเล็ก
อื่น ๆ ในเมืองพัทยาก็สามารถสร้างรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวจีน
ได้เป็นจำนวนมากเช่นกัน จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจบริการที่
เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวหลายแห่งหันมาให้ความสำคัญกับการ
เน้นบริการกับนักท่องเท่ียวชาวจีนเพ่ิมมากข้ึน  
 จากความสำคัญของนักท่องเท่ียวชาวจีนที่นับเป็นองค์ประกอบ
สำคัญในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในเมืองพัทยาข้างต้น 
แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ที่ส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ เข้ามา
ท่องเที่ยวในเมืองพัทยาลดลง เป็นเหตุให้ธุรกิจและกิจการที่เน้น
ให้บริการกับนักท่องเท่ียวชาวจีนสูญเสียรายได้และโอกาสทางธุรกิจ
เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุน้ีทำให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงสถานการณ์ใน
การดำเนินธุรกิจของกิจการที่เน้นบริการกับนักท่องเที่ยวชาวจีนใน
เมืองพัทยา เพ่ือสะท้อนปัญหาและการปรับตัวที่จะเป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เน้น

เน้นบริการนักท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพัทยาในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
     ผู้วิจัยคาดว่าการลดลงของนักท่องเท่ียวชาวจีนในเมืองพัทยา
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะทำให้
ผู้ประกอบการธุรกิจที่ เน้นบริการนักท่องเที่ ยวชาวจีนได้รับ
ผลกระทบโดยตรง ทั้งน้ีการปรับตัวอาจมีการวางแผนในระยะสั้น
และระยะยาว โดยข้ึนอยู่กับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ในอนาคต  

4. ขอบเขตของการศึกษา 
4.1 ขอบเขตของเน้ือหา 

งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษา 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ผลกระทบต่อ
กิจการที่เน้นบริการนักท่องเที่ยวชาวจีนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 2) การปรับตัวของกิจการที่ เน้นบริการ
นักท่องเท่ียวชาวจีนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
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4.2 ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง 
งาน วิจั ย น้ี ก ำห น ดข อ ง เขตขอ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งที่ เป็ น

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ให้บริการกับ
นักท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพัทยาที่ยังดำเนินธุรกิจในช่วงการแพร่
ระบาดของ COVID-19 โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในครั้งน้ี 

5. วิธีดำเนินการวิจัย 

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาครั้งน้ีกำหนดกลุ่มประชากรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในเมืองพัทยา จำนวน 5 ประเภทกิจการ 
แต่เน่ืองจากผู้ประกอบการในเมืองพัทยามีจำนวนที่ไม่แน่นอน 
ผู้วิจัยจึงใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental sampling) โดยกำหนดเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกลุ่ม ตัวอย่างจำนวน 40 ราย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ ต้ังแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 ถึง 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
5.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การ วิจั ยค รั้ ง น้ี เป็ น ก าร วิจั ย เชิ ง คุ ณ ภ าพ  (Qualitative 
Research) และดำเนินการวิจัยภาคสนาม (field research) ซึ่ง
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured interview form) ที่ ผู้ วิ จั ย ส ร้ า ง ข้ึ น ต า ม
แนวทางของวัตถุประสงค์การศึกษา ซึ่งคำถามเป็นลักษณะคำถาม
ป ล าย เปิ ด  (open-ended question) โด ย เ น้ื อ ห าขอ งแบ บ
สัมภาษณ์แบ่งเป็น 4 ตอนคือ  

ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบกิจการ ประกอบด้วย       
1) ประเภทของกิจการของผู้ ให้ สั มภาษณ์  2) ร้อยละของ
นักท่องเท่ียวชาวจีนโดยเฉลี่ย 3) รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 

ตอนที่  2 ผลกระทบจากการขาดนักท่องเที่ ยวชาวจีนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  

ตอนที่ 3 การปรับตัวของกิจการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19  

ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะ  
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่สำรวจและ
สัมภาษณ์ดังน้ี  
     ข้ันตอน 1 นำข้อมู ลที่ ไ ด้จ ากการถอดความจากเครื่อ ง
บันทึกเสียงที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ปัญหาและทำความ
เข้าใจเพ่ือให้ทราบประเด็นสำคัญ 

     ข้ันตอนที่ 2 นำข้อมูลที่ได้จากเครื่องบันทึกเสียงและข้อมูลที่ได้
จากการจดบันทึกมาวิเคราะห์ พิจารณาจากข้อความหรือประโยค
สำคัญที่ เกี่ ยวข้องกับผู้ ประกอบการที่ ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 
     ข้ันตอนที่ 3 เขียนบรรยายและสรุปข้อมูลอย่างละเอียดและ
ชัดเจน พร้อมยกตัวอย่างคำพูดประกอบคำสำคัญเพ่ือแสดงถึงความ
ชัดเจนของข้อมูลที่ทำการสำรวจและบันทึกมา 

6. ผลการศึกษา 
6.1 ด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
     จากข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์พบว่า ประเภทของกิจการ
หรือบริการของกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทได้แก่ 
กิจการประเภทร้านอาหาร 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 กิจการ
ประเภทนวดและสปา 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.5  กิจการประเภท
เครื่องด่ืมและผลไม้ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 15 กิจการประเภทที่พัก 
5 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 และกิจการประเภทร้านขายของที่
ระลึกและของฝาก 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 และผู้ให้สัมภาษณ์
ทั้งหมด 40 ราย ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันคือ เน้นให้บริการกับ
นักท่องเที่ยวชาวจีน โดยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนคิดเป็นร้อยละ     
60-70 ของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการและซื้อสินค้าท้ังหมด ทั้งน้ีมี
รายได้ต่อเดือนต้ังแต่ 30,000 บาทข้ึนไปจนถึง 300,000 บาท  
6.2 ด้านผลกระทบจากการขาดนักท่องเที่ยวชาวจีน  
     ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลใกล้เคียงกันคือ รายได้จากนักท่องเท่ียว
ต่างชาติหายไปทั้งหมด ทั้งน้ีไม่ได้นับรวมชาวต่างชาติที่เป็นผู้พัก
อาศัยระยะยาวในพ้ืนที่พัทยา เน่ืองจากกลุ่มน้ีไม่ใช่กลุ่มลูกค้าหลัก
ของธุรกิจ จากการสัมภาษณ์พบว่า ธุรกิจบริการทุกประเภทในเมือง
พัทยาไม่มีรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติเลย ซึ่งถือเป็นผลกระทบ
ที่หนักและเป็นกลไกสำคัญในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจต่อไปใน
อนาคต โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวจีนที่เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวที่มี
กำลังซื้อค่อนข้างสูง สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจต่าง ๆ ได้เป็น
จำนวนมาก แต่ถึงวันน้ีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีนคิดเป็น    
ร้อยละศูนย์ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาดังกล่าวว่า ไม่ใช่
เพียงแค่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเท่าน้ัน แม้แต่ธุรกิจขนาด
ใหญ่ก็ได้รับผลกระทบด้านรายได้ที่ขาดหายไปเช่นเดียวกัน  
 
6.3 ด้านการปรับตัวของกิจการ  
     ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลทีส่ะท้อนเรื่องการปรับตัวหลายประเด็น 
ซึ่งผู้ วิจัยสามารถสรุปเป็น  3 ประเด็นสำคัญได้ดังน้ี  1) มีการ
วางแผนเตรียมพักหรือปิดกิจการ เน่ืองจากกิจการเน้นให้บริการ
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นักท่องเที่ยวชาวจีน มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญ 
เมื่อไมม่ีนักท่องเท่ียวแล้วหลายกิจการก็มีความจำเป็นที่ต้องพักการ
ดำเนินธุรกิจไป และมีกลุ่มตัวอย่างหลายรายที่มีความจำเป็นต้อง
วางแผนปิดกิจการในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพราะไม่
สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายอีกต่อไปได้ 2) มีการวางแผนเปลี่ยน
สินค้าหรือบริการ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า ในระหว่างการวางแผนพักหรือปิดกิจการ ก็มีความ
จำเป็น ต้องปรับ รูปแบบสินค้าหรือบริการให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น จากเดิมที่ขายอาหารจีนก็ปรับเปลี่ยน
เป็นอาหารไทยและอาหารยุโรปมากข้ึน หรือจากเดิมที่เปิดเป็นร้าน
ขายของที่ระลึกสำหรับนักท่องเท่ียว ก็ปรับเปลี่ยนเป็นร้านขายของ
ใช้อุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค หรือจากเดิมที่เคย
ให้บริการสปาหรือนวด ก็ปรับเปลี่ยนเป็นร้านอาหารไทยราคา
ย่อมเยาว์ เพ่ือหารายได้มาชดเชยกับส่วนที่หายไปจากนักท่องเท่ียว
ชาวจีน แม้ว่ารายได้จากการปรับรูปแบบกิจการหรือสินค้าจะไม่
สามารถทดแทนรายได้จากนักท่องเที่ยวได้ทั้งหมด แต่ก็ยังสามารถ
นำเงินมาใช้หมุนเวียนในธุรกิจได้ส่วนหน่ึง 3) มีการวางแผนเปลี่ยน
กลุ่มลูกค้าใหม่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า กิจการทั้งหลายที่
ได้รับผลกระทบจากการขาดนักท่องเที่ยวชาวจีนไป ต้องมีการ
ปรับตัวตามสถานการณ์ในปัจจุบัน แต่การปรับตัวของกิจการต่าง ๆ 
ก็ไม่สามารถดำเนินการตามความแนวทางของตนเองได้ เน่ืองจาก
การเปิดหรือการปิดกิจการใด ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคต้อง
อ้างอิงจากประกาศ กฎหมาย พระราชกำหนดฉุกเฉินของรัฐบาล 
สิ่งเหล่ าน้ีล้วนเป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในช่วงที่ ไม่มี
นักท่ องเที่ ยวเป็ นอ ย่างมาก ส่ งผล ให้ กิ จการที่ เน้นบริ การ
นักท่องเท่ียวชาวจีนมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งในระยะ
สั้นและในระยะยาว ในระยะสั้นก็จะพิจารณาจากสินค้าและบริการ
ที่ จะให้บริการ ซึ่ งส่วนมากก็ เป็นนักท่ องเที่ ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่เป็นผู้พำนักถาวรในเมืองพัทยา สำหรับในระยะยาว
เมื่อผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจมีการ
ปรับแผนการให้บริการโดยจะกระจายสินค้าและบริการไปยังกลุ่ม
ลูกค้าต่างชาติอื่น ๆ ให้มากข้ึน ไม่มุ่งเน้นให้บริการแต่เฉพาะกับ
นักทอ่งเท่ียวชาวจีนอีกต่อไป   
6.4 ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง 
      ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลด้านข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาจาก
การขาดนักท่องเท่ียวชาวจีนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 สามารถสรุปได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านมาตรการ
ช่วยเหลือชดเชยรายได้จากภาครัฐ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการ
ให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการชดเชยรายได้ให้เป็นรูปธรรม 

เพราะในปัจจุบันการชดเชยรายได้ของรัฐเป็นลักษณะช่วยเหลือ
รายบุคคลจากโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการเงินเยียวยาคนว่างงาน
จากประกันสังคม โครงการเงินช่วยเหลือค่าครองชีพในโครงการ  
เราชนะ โครงการเงินสนับสนุนการท่องเท่ียวเท่ียวด้วยกัน แต่ยังไม่
มีการออกมาตรการช่วยเหลือหรือบรรเทาปัญหากับภาคธุรกิจอย่าง
เป็นรูปธรรม และในขณะที่กิจการต่าง ๆ ต้องพยายามต่อสู้เพ่ือ
หาทางออกและแก้ปัญหาเพ่ือประคับประคองกิจการมาด้วยตนเอง
ตลอดแล้ว ยังต้องมีความเสี่ยงการติดเชื้อจากการทำงาน ซึ่งใน
ปัจจุบันก็ยังไม่มีมาตรการดูแลกิจการในพ้ืนที่เมืองพัทยาให้สามารถ
เข้าถึงการป้องกันหรือการรักษาได้อย่างครอบคลุม 2) ด้าน
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในระยะยาว แม้ว่าหลายกิจการที่
ในอดีตจะเน้นให้บริการกับนักท่องเท่ียวชาวจีนจะมีการคิดวางแผน
และหาช่องทางในการปรับตัวให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ก็
ตาม แต่ผลกระทบจากการขาดรายได้ระยะยาว ประกอบกับความ
ไม่แน่นอนในการบริหารงานด้านสาธารณสุขของภาครัฐ ทำให้ยังไม่
สามารถมีการวางแผนในระยะยาวได้ ผู้ประกอบการเหล่าน้ีมองว่า 
ภาครัฐต้องออกนโยบายฟ้ืนฟูและให้ความช่วยเหลือกิจการเหล่าน้ี
ในระยะยาว เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการมาเปิดให้บริการ
นักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มี
แนวโน้มดีข้ึนในอนาคต 3) ด้านมาตรการสนับสนุนการป้องกันโรค 
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า สิ่งที่
สำคัญมากกว่าการดำเนินกิจการของตนคือการเข้าถึงการป้องกัน
และการรักษาโรค COVID-19 ซึ่งในปัจจุบันมีประชาชนในพ้ืนที่
เมืองพัทยาจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค นอกจาก
วัคซีนที่ยังไม่ครอบคลุมแล้ว สถานพยาบาลที่ต้องเข้ารักษาตัวก็มี
จำกัด ทำให้ประชาชนมีความหวาดระแวงตลอดเวลา ไม่สามารถ
ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ เพราะฉะน้ันภาครัฐควรมีมาตรฐานด้านการ
ป้องกันและรักษาโรคในพ้ืนที่เมืองพัทยาอย่างชัดเจน เพ่ือให้
สามารถกลับมาดำเนิน ธุรกิจหรือเตรียมพร้อมที่จ ะเปิ ดรับ
นักท่องเท่ียวต่างชาติในเร็ววันด้วย  

7. อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพ้ืนที่

เมืองพัทยาส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาด
ย่อมเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยสามารถสรุปผลกระทบได้ดังน้ี  
7.1 ผลกระทบด้านรายได้  
      ธุรกิจที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพัทยาได้แก่  
ร้านอาหาร ที่ พั ก ร้ านขายของที่ ระลึ ก  ร้ านนวดและสปา          
ร้านเครื่องด่ืมและผลไม้ ฯลฯ ล้วนเป็นธุรกิจที่เป็นองค์ประกอบ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

255
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



สำคัญของการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา เป็นองค์ประกอบที่ไม่
สามารถหายไปจากการท่องเที่ยวได้ ในช่วงที่ไม่มีการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ธุรกิจเหล่าน้ีมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง เป็นส่วนหน่ึงของการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในพ้ืนที่มาโดยตลอด แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ไม่มีนักท่องเที่ยวมาซื้อสินค้าและบริการ ทำให้
กิจการเหล่าน้ีไม่มีรายได้ จึงเกิดปรากฎการณ์การปิดกิจการทั้ง
ชั่ วคราวและถาวร รวมถึงการเลิกจ้างงาน เป็นจำนวนมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลวรรณ วรรณธนังและสืบวงศ์        
กาฬวงศ์ (2564) ที่ศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาระบุว่า ประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 มากที่สุดคือด้านเศรษฐกิจ ทำให้รายได้ลดลง ไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รองลงมาคือ ธุรกิจรายย่อย เช่น 
ร้านอาหาร ค้าปลีกมีรายได้ลดลง และบริษัทบางแห่งมีการปรับลด
และเลิกจ้างพนักงานด้วย [6] 
7.2 ด้านการปรับตัว 
     จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า กิจการร้านค้า
ต่าง ๆ  มี ความพยายามในการปรับ ตัวภายใต้สถานการณ์              
ที่ยากลำบากมาโดยตลอด ทั้งการวางแผนพักหรือปิดกิจการ
ชั่วคราวเพ่ือบริหารสภาพคล่องของธุรกิจ เพราะบางกิจการมี
โครงสร้างบริหารใหญ่ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสูง ทำให้ถ้า
ยังฝืนดำเนินกิจการต่อไป อาจทำให้ส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษัท
หรือกิจการของตนในระยะยาว นอกจากน้ี หลายกิจการยังมีการ
วางแผนการปรับเปลี่ยนสินค้าหรือบริการให้สามารถสร้างรายได้
จากกลุ่ ม ลู กค้ าคน ไทยเพ่ิ ม ข้ึน  ซี่ ง ในอ ดีตที่ เน้น ให้ บ ริการ            
แต่กับนักท่องเท่ียวชาวจีน ทำให้สินค้าหรือบริการหลายอย่างไม่
ตรงกับความต้องการของคนไทย แต่ในสถานการณ์เช่นน้ี หลาย
กิจการก็ต้องกลับมาทบทวนหาทางออก และจำเป็นต้องแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าโดยมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าใหม่ จากเดิมที่
เน้นบริการให้กับชาวจีนเป็นหลัก ก็ต้องเปลี่ยนมาให้บริการกับ
นักท่องเท่ียวชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พำนักถาวรใน
พ้ืนที่เพ่ือทดแทนรายได้ที่เสียไป สอดคล้องกับบทความของกสิกร
ไทย (2563) ที่กล่าวถึงแผนการจัดการธุรกิจในช่วงสภาวะฉุกเฉิน
หรือ CBS Reform Business Model ของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญ ชี  จุฬ าล งกรณ์ มหาวิทยาลั ย  ที่ ไ ด้ แนะนำให้
ผู้ประกอบการนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจ เพ่ือลดผลกระทบ
และสร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจ หน่ึงในวิธีการแก้ไขปัญหาที่

เหมาะสมกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้แก่ 
Retarget การพิจารณาเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากชาวต่างชาติมา
เป็นคนไทยหรือคนในพ้ืนที่ และ Re-business การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริการให้มีความทันสมัย เพ่ิมความสะดวกสบาย
รวดเร็วให้กับผู้บริโภค การปรับตัวเหล่าน้ีจะสามารถช่วยทำให้
ธุรกิจมีช่องทางสร้างรายได้ในสถานการณ์ COVID-19 เพ่ิมมากข้ึน
[7] 
     การศึกษาครั้งน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของนักท่องเท่ียว
จีนที่มีต่อเมืองธุรกิจร้านค้าในเมืองพัทยาอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของศตพร เด็จดวง, ทรงศักด์ิ ย่ีภู่และพิสิษฐพัฒน์ 
ปัญญาเร็ว ทองเปลว (2564) ที่ได้ศึกษาเรื่องความสำคัญของ
นักท่องเท่ียวจีนต่อธุรกิจร้านค้าในเมืองพัทยา ผลการศึกษาศึกษา
ระบุ ว่า รายได้หลักของร้านค้า ต่าง ๆ ในเมืองพัทยามาจาก
นักท่องเที่ยวจีน เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 จึงทำให้ธุรกิจเหล่าน้ีได้รับผลกระทบเป็นวง
กว้าง [8] การศึกษาน้ีชี้ให้เห็นชัดว่า ผู้ประกอบการทีเ่น้นให้บริการ
กับนักท่องเท่ียวชาวจีนในเมืองพัทยาได้รับผลกระทบเปน็อย่างหนัก 
ในปัจจุบันมีจำนวนกิจการร้านค้าที่ต้องปิดหรือหยุดให้บริการทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน มีการประกาศขายหรือให้
เช่าที่ดินหรืออาคารพาณิชย์อย่างต่อเน่ือง จากยุคที่เมืองพัทยามี
นักท่องเท่ียวชาวจีนและชาวต่างชาติอื่น ๆ มาท่องเที่ยวต่อเน่ืองไม่
ขาดสาย กลับกลายเหลือไว้เพียงความทรงจำที่ ยังไม่สามารถ
กำหนดเวลาให้กับมาฟ้ืนตัวได้อย่างแน่นอน ผู้ประกอบกิจการใน
เมืองพัทยาแม้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ในการท่องเที่ยว แต่ในยามที่
เมืองพัทยาต้องต้อนรับนักท่องเท่ียว พวกเขาเหล่าน้ันก็ทำหน้าที่ได้
อย่างเต็มที่ แต่ในวันน้ีผลกระทบจาก COVID-19 ที่ไม่รู้ว่าจะจบสิ้น
เมื่อใด ยังนำปัญหาและสร้างผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการอย่าง
สาหัสและคงต้องใช้เวลาพอสมควรทีทุ่กอย่างจะกลับมาเป็นปรกติ
เช่นเดิม  

8. ข้อเสนอแนะ 
     ผู้วิจัยได้นำเสนอข้อเสนอแนะเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วีการสำรวจโดย
การสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ันในการ
วิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ โดยการใช้คำถาม
เชิงลึกและเชิงแสดงความคิดเห็น เพ่ือทราบถึงปัญหาและกลยุทธ์
การปรับตัวของผู้ประกอบการทีข่าดรายได้นักท่องเท่ียวชาวจีน ซึ่ง
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จะเป็นการเพ่ิมคุณค่าต่องานวิจัยและจะได้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์
กับกลุ่มเป้าหมายและผู้เก่ียวข้องต่อไปในอนาคต 
8.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการศึกษา ทำให้ผู้วิจัยได้ทราบข้อบกพร่องและปัญหา
ในด้านมาตราการการเยียวยาและการรับมือต่อสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของภาครัฐ ที่ไม่สามารถแก้ปัญหา
และจัดการทั้งด้านเศรษฐกิจและสุขภาพได้อย่างเป็นระบบ รวมถึง
ไม่มีช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรม 
เน่ืองจากในปัจจุบันไม่มีนักท่องเท่ียวชาวจีนเดินทางมาท่องเท่ียวใน
เมืองพัทยา ผู้วิจัยเสนอแนะว่าภาครัฐควรมีมาตราการกระตุ้นและ
ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริ โภคให้
สามารถมีเงินหมุนเวียนอย่างต่อเน่ือง ภาครัฐควรให้ความสำคัญกับ
ผู้ประกอบการทุกระดับ ควรมีการช่วยเหลือผ่อนปรนค่าใช้จ่ายบาง
ประการให้กับกลุ่ม ธุรกิจที่ เน้นบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน นอกจากน้ี ภาครัฐควรเร่งสร้าง
ความเชื่อมั่นในการดำรงชีวิตของประชาชน ด้วยการให้ความรู้
เก่ียวกับวัคซีน COVID-19 เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นและ
ความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนิน
ธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป    
8.3 ข้อเสนอแนะเชิงธุรกิจ 
      ผู้ประกอบการควรศึกษาวิธีการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจของ
ตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การปรับเปลี่ยนกลุ่ม
ลูกค้า การปรับรูปแบบการให้บริการ หรือการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จำเป็น หากผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้รูปแบบการดำเนินธุรกิจ
ในสถานการณ์ที่ไม่มีนักท่องเท่ียวชาวจีนได้เหมาะสมแล้ว จะทำให้
กิจการของผู้ประกอบการสามารถเดินหน้าต่อไปได้  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง “ธุรกิจขายตรงในทัศนะอิสลาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อ

ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อธุรกิจขายตรงในทัศนะอิสลาม 2) เพื่อศึกษาระดับของทัศนคติมุสลิม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ต่อการขายตรงในทัศนะอิสลาม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างประชากรชาวมุสลิม จำนวน 100 
คน ที่อาศัยอยู่แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิต ิได้แก่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 

1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อธุรกิจการขายตรงในทัศนะอิสลาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.00 ที่มีอายุ 15-25  ปี 
ร้อยละ 45.00 สถานภาพโสด ร้อยละ40 มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 1-4 คน ร้อยละ 55 ที่ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 43  
ศึกษาระดับการศึกษาศาสนาท่ีมิได้ศึกษา ร้อยละ 33 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7,000-10,000 ร้อยละ 41 และมีลักษณะที่อยู่อาศัยชุมชนแออัด 
ร้อยละ 34  

2) ศึกษาระดับของทัศนคติมุสลิม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ต่อการขายตรงในทัศนะอิสลาม โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75, S.D. เท่ากับ 1.16 ซึ่งพบว่าทัศนคติมุสลิมที่มีต่อการทำธุรกิจขายตรงส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
คำสำคัญ: ทัศนะ, การขายตรง,กฎหมายอิสลาม  
 

Abstract 
Research subject “Direct selling business in the view of Islam, Saen Saep Subdistrict, Minburi District, Bangkok 

Province” The objectives were 1) to study personal factors affecting direct selling business in Islamic view 2) to study 
the level of Muslim attitude, Saen Saep Sub-district, Minburi District, Bangkok. towards direct sales in an Islamic 
perspective which is qualitative research This study was done from a sample of 100 Muslims living in Saen Saep 
Subdistrict, Minburi District, Bangkok. and the data obtained were analyzed using statistical methods such as 
percentage, standard deviation The results showed that 

1) Personal Factors Affecting Direct Selling Business in Islamic Perspective It was found that most of them 
were males, 54.00 percent aged 15-25 years, 45.00 percent, single status, 40% had family members 1-4 people, 55 
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percent had a bachelor's degree, 43 percent. Studying at the level of uneducated religious education, 33%, average 
monthly income 7,000-10,000, 41%, and living in slums, 34 percent. 

2) Study the level of Muslim attitude, Saen Saep Subdistrict, Minburi District, Bangkok. towards direct sales in 
an Islamic perspective Overall, it's at a moderate level. The mean was 2.75, S.D. was 1.16, which found that Muslim 
attitudes towards direct selling business were mostly at moderate level. 
Keywords: views, direct sales, Islamic law 
 

1. บทนำ 
1.1 ที่มาและความสำคัญ 

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว 
ค ือ อ ัลลอฮ ์  (ซ .บ. )  โดยม ีศาสนท ูตท ่านส ุดท ้ายค ือนบี  
มูฮำหมัด (ซ.ล.) และมีคัมภีร์อัลกุรอ่านเป็นธรรมนูญในการ
ดำรงชีวิต ซึ ่งอัลกุรอ่านคือดำรัสของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ที ่ทรง
ประทานให้กับท่านนบีมูฮำหมัด (ซ.ล.) เป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายของ
มนุษยชาติเพื่อเป็นทางนำให้มนุษย์ดำรงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์  
ดังท่ีอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ตรัสว่า 

วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว  ซึ่งศาสนาของ
พวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้วซึ ่งความกรุณา
เมตตาของข้า และข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้า
แล้ว 

“แท้จริงอัลกุรอานน้ีนำสู่ทางที่เท่ียงตรงยิ่งและแจ้งข่าว
ดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ประกอบความดีทั้งหลายว่า สำหรับพวก
เขานั้นจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่” (จากคัมภีร์ อัล-กุรอาน  
สูเราะฮฺ อัล-อิสรออฺ: 9) [1] 

ชาวมุสลิม คือ บุคคลที ่นับถือศาสนาอิสลามโดยมี
คัมภีร์อัลกุลอ่านเป็นธรรมนูญและมีนบีมูฮำหมัด (ซ.ล.) เป็นแบบ
ฉบับในการดำรงชีวิต ซึ่งในช่วงการมีชีวิตอยู่ของท่านบีมูฮำหมัด 
(ซ.ล.) อาชีพค้าขายถือเป็นอาชีพหนึ่งในช่วงชีวิตของท่าน และ
ท่านนบีให ้ความสำคัญในการประกอบอาชีพอย ่างส ุจริต  
เที่ยงธรรมและซื่อตรง[1] 

ในสังคมมุสลิมการซื้อขายเป็นวิธีชีวิตหรือเป็นปัจจัย
อย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่มีการซื้อ
ขายดำเนินไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมไปทุกสังคมมนุษย์ไม่ว่า
จะเป็นมุสลิมหรือศาสนิกอ่ืน 

 อัลลอฮไ์ด้ทรงอนุมตัิการซื้อขายและทรงห้ามการกินริบา
(ดอกเบี้ย)โดยการซื้อขายที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามนั้นจะ
นำไปสู่การอยู่ดมีีสุขของสังคม ดังที่พระองค์ทรงตรัสวา่ 

( الربا وحرم البيع هللا وأحل ) 
ความว่า“และอลัลอฮฺได้ทรงอนุญาตการซื้อขายและทรง

ห้ามริบา” 
และท่านนบี(ซอลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลมั)ได้กล่าวเช่นกันว่า 

مبرور بيع وكل بيده الرجل عمل الكسب أطيب ) 
ความว่า “รายได้ที่ดีที่สดุคือการทำงานของชายคนหนึ่งด้วย

มือของเขาเองและทุกการซื้อขายที่ดีท่ีไม่เป็นท่ีต้องห้าม”[1]  
อิสลามจึงได ้กำหนดกรอบและรูปแบบในการซื ้อขาย

ดังกล่าวไว้เพื ่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ การละเมิดสิทธิ์ 
ความไม่ชัดเจนที่จะนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง เป็นศัตรูกัน
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและความเสี่ยงอ่ืน ๆ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้ศึกษาค้นคว้าและ
วิจัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวภายใต้หัวข้อการทำธุรกิจขายตรงใน
ทัศนะอิสลามขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับมุสลิมในการประกอบ
ธุรกิจที่สอดคล้องและไม่ขัดกับหลักการอิสลามต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อธรุกิจขายตรงใน
ทัศนะอิสลาม 

2.เพื่อศึกษาระดับของทัศนคตมิุสลิม แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ต่อการขายตรงในทัศนะอิสลาม 

 
2.แนวคิดทฤษฎี 
 2.1. ความเป็นมาและความหมายของการทำธุรกิจขายตรง
ตามหมายทางหลักภาษา 
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 อัลบัยอฺ  เป็นคำอาหรับที่มาจากคำว่า ( يبيع   باع  )  
ซึ่งมีความหมายว่า  ขาย , ซื้อ   ซึ่งหมายถึง  การแลกเปลี่ยน     
การแลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง  โดยไม่คำนึงว่าสองสิ่งที่
นำมาแลกเปลี่ยนกันนั้นจะเป็นทรัพย์สินหรือไม่  ดังที่อัลลอฮฺตะ
อาลา  ทรงตรัสไว้ว่า “แน่แท้อัลลอฮฺนั้นได้ทรงซื้อแล้วจากบรรดา
ผู้มีศรัทธา ซึ่งชีวิตของพวกเขาและทรัพย์สินของพวกเขา โดย
พวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์เป็นการตอบแทน” หลังจากนั้น
พระองค์ทรงตรัสอีกว่า “พวกท่านจงรับแจ้งข่าวดีด้วยการซื้อ
ขายของพวกท่านท่ีพวกท่านได้ทำการตกลงซื้อขายกัน”  

2.1.1 นิยามตามหลักนิติศาสตร์อิสลาม 
 หมายถึง  การแลกเปลี่ยนทรัพย์สินกับทรัพย์สินที่ใช้
ประโยชน์ได้ด้วยการมีคำเสนอและคำสนอง” หรือข้อตกลง
แลกเปลี่ยนสิ่งที่เป็นทรัพย์สินกับสิ่งที่เป็นทรัพย์สิน เพื่อให้อีก
ฝ่ายหนึ่งครอบครองตลอดไป หมายความว่า ในการแลกเปลี่ยน
ทรัพย์สินเพื่อการเข้าครอบครองนั้นจำเป็นต้องมีข้อตกลง และ
จะไม่เรียกว่าเป็นการซื้อขาย  นอกจากสิ่งที่เป็นทรัพย์สินตาม
บัญญัติศาสนาเท่านั้น  และในการซื้อขายนั้นจำเป็นต้องมีการเขา้
ครอบครอง[2]  

2.1.2 บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการซ้ือขาย 
 ข้อตกลงซื้อขายเป็นข้อตกลงที่ถูกต้องตามหลักศาสนา
บัญญัติ  ซึ่งมีหลักฐานปรากฏอยู่ในอัลกุรอาน  และซุนนะห์ 
2.2 องค์ประกอบของธุรกิจขายตรง 

2.2.1 องค์ประกอบของการซ้ือขาย 
องค์ประกอบของการซื้อขายในทัศนะนักวิชาการ

ส่วนใหญ่ ( جمهورالعلماء) ได้แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 
คู่สัญญา (ผู้ซื้อและผู้ขาย),ถ้อยคำที่ใช้ตกลงซื้อ-ขาย และสินค้า
และราคาและองค์ประกอบของการซื้อขายในทัศนะอีมามอบู
หะนีฟะห์  มี 1 องค์ประกอบเท่านั้น คือ ถ้อยคำที่ใช้ตกลงซื้อ-
ขาย (ฮีญาบและกอบูล) 

2.2.2 เง่ือนไขของการซ้ือขาย 
 เนื ่องจากการค้าขายคืออาชีพหนึ่งที ่ศาสนาอิสลาม
อนุมัติ  ดังนั้นเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างยุติธรรม  โปร่งใส  
ไม่เอาเปรียบและปลอดพ้นจากร่องรอยของกิจกรรมที ่อาจ
เกี่ยวพันกับเรื่องของดอกเบี้ย  นักนิติศาสตร์อิสลามจึงได้กำหนด
เงื่อนไขของการซื้อขายจะต้องประกอบด้วย ผู้ขาย ผู้ซื้อ  สินค้า 
ราคา และสัญญา ผู้ขายและผู้ซื้อจะต้องมีความสามารถที่จะ

รับผิดชอบกล่าวคือจะต้องมีสติปัญญาสมประกอบบรรลุนิติภาวะ  
ไม่ล้มละลาย สินค้าต้องไม่เป็นที่ต้องห้ามตามหลักศาสนาและ
ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น สินค้าต้องมีอยู่จริงและมีประโยชน์ซึ่ง
ทำให้มีราคา ผู ้ขายจะต้องเป็นเจ้าของสินค้าโดยแท้จริงและ
สามารถส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อได้ สินค้าเป็นที่รู้ดีของทั้งผู้ขายและผู้
ซื้อ ราคาของสินค้าต้องเป็นที่รู้กันของทั้งสองฝ่าย สกุลเงนิตราที่
จะใช้ในการซื้อขายต้องมีการระบุให้เป็นที่ชัดเจน สัญญาซื้อขาย
ต้องชัดเจนและใช้ภาษาที่ไม่กำกวนและทำกันต่อหน้า การขาย
ผ่อนด้วยราคาที่สูงกว่าเงินสดไม่เป็นท่ีต้องห้าม  ถ้าไม่เป็นการคิด
ดอกเบี ้ย การเร ียกร้องหลักประกันในการซื ้อขายไม่เป็นที่
ต้องห้าม มีการโอนกรรมสิทธ์ิเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินตามที่ตกลงกันแลว้
[4] 

2.2.3 ประเภทของการซ้ือขาย 
 พิจารณาการซื ้อขายในแง ่การกำหนดของราคา 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หนึ่งอัลมาซาวะมะห์ คือ การที่คน
หนึ่งขายสินค้าที่อยู่ในการครอบครองของตัวเอง โดยที่ผู้ซื้อและ
ผู้ขายเห็นชอบและพอใจในราคาที่ตั้งไว้ (มีการตกลงราคา) และ
สองคือ อัลอามานะห์ คือ การซื้อขายด้วยราคาที่ได้กำหนดขึ้น
พร้อมกับกำไรที่รู้แน่นอนหรือลดราคาที่รู้แน่นอน  หรือราคาเดิม 
การซื้อขายแบบอามานะห์แบ่งเป็น 3 ประเภท โดยแบ่งเป็น
ประเภทที่หนึ่งคือ อัตเตาลียะห์ คือ การซื้อขายด้วยราคาต้นทุน 
กล่าวคือ  ไม่เพิ่มราคาหรือลดราคา ประเภทที่สองอัลมุรอบะ
ฮะห์ คือ การซื้อขายด้วยราคาต้นทุนบวกกำไรที่แน่นอนหรือ
อัตราที่แน่นอน และประเภทที่สามคือ อัลมุฮาตอเตาะห์หรืออัล
วะดีอะห์ คือ  การซื้อขายด้วยราคาต้นทุนพร้อมลดราคา หรือ
ยอมขาดทุนเป็นจำนวนที่ระบุแน่นอน อัลมุฮาตอเตาะห์หรืออัล
วะดีอะห์ จะตรงกันข้ามกับอัลมุรอบะฮะห์  

กำไรส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการซื้อขายโดยเฉพาะอย่าง
ย ิ ่งการซื ้อขายแบบอัลมาซาวะมะห์และการซื ้อขายแบบ 
อัลมุรอบะฮะห์ 

2.2.4 ระเบียบการซ้ือ-ขาย 
 ส่วนหนึ ่งของระเบียบการซื ้อ-ขาย ประกอบด้วย
ประการที่หนึ่งการมีความยืดหยุ่นในการซื้อ-ขาย โดยผู้ขายไม่
เคร่งครัดในเรื่องราคา และผู้ซื้อก็ไม่เคร่งครัดในเรื่องสินค้าและ
เงื่อนไข  แต่ต่างฝ่ายต่างก็สามารถลดหย่อน และเพิ่มเติมให้แก่
กันได้ผู้ขายอาจยอมให้คนยากจนซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อได้ และ
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เมื่อทวงถามก็จะไม่เร่งรัด และทำให้ฝ่ายที่ถูกทวงถามเกิดความ
อึดอัด และประการที่สองการมีสัจจะในการทำธุรกิจ คือ จำเป็น
ที ่พ่อค้าที ่จะต้องมีสัจจะโดยปราศจากการสาบาน หรือการ
หลอกลวง หรือการปิดบัง และอื่น ๆ กล่าวคือ จะต้องไม่กล่าวคำ
เท็จเมื่อพูดถึงชนิดของสินค้า หรือคุณภาพของมัน หรือแหล่ง
ผลิตสินค้าและข้อมูลอื่น ๆ และจะต้องไม่อ้างว่าค่าใช้จ่ายหรือ
ต้นทุนสินค้ามากกว่าราคาที่ผู้ซื้อจ่าย แต่เขาจะต้องมีสัจจะในทุก
กรณีไม่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายให้คำแนะนำหรือถูกถามเรื่องใดก็ตาม 
2.3 หลักการศาสนา 

2.3.1 หลักฐานจากอลักุรอาน 
อัลกุรอานได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอนุญาตการซื้อขาย 

เป็นการตอบโต้พวกที่ดื้อดึงที่ต้องการนำเอาการดอกเบี้ยมาเป็น
หลักฐานในการทำธุรกิจของพวกเขาโดยเปรียบเทียบการ
ดอกเบี้ยว่า เหมือนกับการซื้อขาย โดยอัลลอฮฺตะอาลา ทรงตรัส
ไว้ว ่า “อัลลอฮฺทรงอนุมัต ิการซื ้อขายและทรงห้ามการริบา 
(ดอกเบี้ย) [1] เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในเรื่องการ
แลกเปลี่ยนทรัพย์สินกันว่า“พวกท่านอย่ากินทรัพย์สินของพวก
เจ้าในระหว่างกัน โดยทุจริตนอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนกัน
ด้วยความพอใจของพวกท่าน”[1] 

2.3.2 หลักฐานจากอลัหะดีษ 
หะดีษที่เป็นการกระทำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะซัลลัม ได้แก่ หะดีษที ่อาอิซะห์ (ร่อฎิยิลลอฮุอันฮา)  
ได้รายงานว่า “ท่านนบีศ็อลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ซื้ออาหาร
จากชาวยะฮูดีคนหนึ่งเป็นเงินเชื่อ และท่านได้นำเสื้อเกราะที่ทำ
จากเหล็กไปประกันหนี้ไว้กับยะฮูดีคนนั้น และหะดีษที่ว่า “ผู้ทำ
การค้าทั้งสองฝ่าย คือผู้ซื้อและผู้ขาย สามารถเลือกได้ (หมายถึง
ตกลงซื้อขายกันหรือไม่ตกลงกันก็ได้) และสิ่งที่ปรากฏอยู่ในอลักุ
รอาน และซุนนะห์นี้เป็นสิ่งที่ประชาชาติอิสลามทุกยุคทุกสมัยได้
ลงมติไว้เป็นเสียงเดียวกันว่า “การซื้อขายนั้นเป็นสิ่งที ่ศาสนา
อิสลามอนุญาต”[3] 

อัลลอฮฺตะอาลาได้บัญญัติการซื้อขายไว้อย่างกว้าง ๆ 
แก่บ่าวของพระองค์  เนื่องจากมนุษย์นั้นมีความต้องการปัจจัยใน
การดำรงชีวิตหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยา
รักษาโรค  ที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ และมนุษย์นั้นไม่สามารถผลิต
ปัจจัยเหล่านั้นได้เองทุก ๆ อย่าง จึงจำเป็นต้องอาศัยบุคคลอื่น
และจะต้องมีการแลกเปลี่ยนปัจจัยที่ตนต้องการกับปัจจัยที่ผู้อื่น

มีและตนไม่มี การแลกเปลี่ยนนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นอกจากต้องมี
ความพอใจซึ่งกันและกัน  และความพอใจที่จะแลกเปลี่ยนปัจจัย
ซึ่งกันและกันน้ี เรียกว่า “ข้อตกลงซื้อขาย” เพราะว่าการซื้อขาย
เป็นแนวทางหนึ ่งสามารถทำให้พวกเขาได้รับในสิ ่งที ่ตัวเอง
ปรารถนา เพื ่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม บางคนมีเงินตราแต่ไม่มีสินค้า บางคนมีสินค้าแต่ไม่มี
เงินตรา คนที่มีเงินตราต้องการสินค้า และคนที่มีสินค้าต้องการ
เงินตรา ซึ่งก็จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในที่สุด และ
เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความพยายามจะหาผลกำไรจากการ
แลกเปลี่ยน  การซื้อขายจึงเป็นหนทางที่ปลอดภัยที่สุดในการ
แสวงหาผลกำไร อ ัลลอฮ ฺตะอาลาได ้บ ัญญัต ิการซ ื ้อขาย
เพื่อท่ีจะให้ทุกคนได้รับในสิ่งท่ีดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้า  
 สำหรับผู้ที่มีความต้องการที่จะให้ได้มาในเรื่องการซื้อ
ขาย จำเป็นที ่เขาจะต้องมีความรู ้ในกฎเกณฑ์การซื ้อขาย  
เพื่อที่จะได้รู้เกี่ยวกับสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ทำให้เกิด
ความเสียหายทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะทำให้การดำเนินการของเขานั้นเป็น
การดำเนินการที่ดีและถูกต้อง  และการดำเนินการของเขาก็จะ
ได้ห่างไกลจากสิ่งที่จะทำให้เกิดผลเสียหรือโมฆะ 

 
3. วิธีการวิจัย 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
สำหรับการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ผู ้ว ิจัยได้ทำการศึกษา

บทบัญญัติในเรื ่องของบทบัญญัติการขายตรงของอิสลามซึ่ง
ประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆต่อไปนี้ 

1. ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปในเรือ่งการซื้อขายของอิสลาม 
2. ศึกษาเกี่ยวกับบทบัญญตัิการขายตรงในกฎหมายอิสลาม 
3. ศึกษาเกี ่ยวกับทัศนคติของมุสล ิม แขวงแสนแสบ  

เขตมีนบุรี กรุงเทพ ต่อการขายตรงในกฎหมายอิสลามและ
ท ัศนคต ิของม ุสล ิม แขวงแสนแสบ เขตม ีนบ ุร ี  จ ั งหวัด
กรุงเทพมหานครในด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องขายตรง โดย
การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของมุสลิม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3.2 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 3.2.1 ประชากร คือ มุสลิมที่อาศัยอยู่ในแขวงแสนแสบ 

เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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 3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เริ่มต้น
จากการกำหนดขนาดของกลุ่มโดยได้จัดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน ดังนี้ คือ  

3.2.2.1 เลือกมุสลิมที ่เป็นนักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ และชาวบ้านทั่วไปท่ีอาศัยอยู่ในแขวงแสนแสบ เขตมีน
บุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3.2.2.2 เลือกกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
3.2.2.3 นักเรียน นักศึกษา ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

ง่าย โดยการเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นมุสลิม ทั้งที่เรียนสาย
สามัญและศาสนา 

3.2.2.4 ครู อาจารย์ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
โดยการเลือก ครู อาจารย์ ที่เป็นมุสลิม ทั้งที่สอนสายสามัญและ
ศาสนา 

3.2.2.5 มุสลิมที่เป็นชาวบ้านทั่วไปรวมทั้งสิ้น 100 คน 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มี 10 ข้อ คือ เพศ ,อายุ,สถานภาพ,สมาชิกใน
ครอบครัว,ระดับการศึกษา,ระดับการศึกษาด้านศาสนา,อาชีพ,
รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน,รายจ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือน,ลักษณะที่อยู่
อาศัย 
 3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขอบเขตการวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและ
การวิจ ัยแบบภาคสนามในการลงพื ้นที ่  ซึ ่งมีข ้อมูลที ่ใช้ใน
การศึกษานั้นสามารถแบ่งได้ 2 ขั้นตอน ประการที่หนึ่งคือข้อมูล
ขั้นปฐมภูมิ จากคัมภีร์อัลกุรอาน และอัลฮาดิษ ที่เกี่ยวกับเรื่อง
การขายตรงในทัศนะอิสลาม ประการที่สองคือข้อมูลขั้นทุติยภูมิ 
คือ ข้อมูลจากเอกสารทั ่วไป จากหนังสือ เอกสารต่างๆ ที่
เก ี ่ยวข้องกับการขายตรงในทัศนะอิสลาม ข้อม ูลจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม และ
สังเกตสภาพทั่วไปของชุมชน แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับเรื่องการขายตรงในทัศนะอิสลาม และ
ทัศนคติของมุสลิมในเขตนั้น 

4. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่อง “ธุรกิจขายตรงในทศันะของผู้นับถือ

ศาสนาอิสลาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จังหวัด

กรุงเทพมหานคร” ผู้วจิัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู แบ่งเป็น 3 
ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
ธุรกิจการขายตรงในทัศนะอิสลาม พบว่า ระดับการศึกษาภาค
ศาสนาที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติที่แตกต่างกัน โดยหากผู้
ได้รับการศึกษาภาคศาสนาจะมีความรู้ ความเข้าใจต่อขอบเขต
การทำธุรกิจขายตรงในทัศนะอิสลามที่เป็นไปตามเงื่อนไขจาก
หลักฐานอัลกุรอ่าน[1] และอัลฮะดิษ[3] 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับบทบัญญัติ
อิสลามและทัศนคติของมุสลิม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานครต่อการขายตรงในทัศนะอิสลาม พบว่า เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน และ
ลักษณะที่อยู่อาศัยส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมซึ่งส่วนใหญ่อยู่
ในระดับปานกลาง เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติ
ตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักฐานอัลกุรอ่าน[1] 
และอัลฮะดิษ[3] ในระดับปานกลาง 

ผ ล ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ ด ั บ ข อ งท ั ศ น ค ต ิ ม ุ ส ลิ ม
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ต่อการขายตรงใน
ทัศนะอิสลาม ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะตามทัศนคติของมุสลิม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะที่อยู่อาศัยส่งผลต่อระดับของ
ทัศนคติมุสลิมแขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดย
ส่วนใหญ่มีทัศนะคติและให้ข้อคิดเห็นในทางที่ดีดังเช่นธุรกิจขาย
ตรงเป็นงานอดิเรก สร้างรายได้ให้กับครอบครัว แต่ต้องไม่ขดัต่อ
บทบัญญัติตามหลักฐานอัลกุลอาน[1]  และอัลฮะดิษ[3] 
ตอนที ่  1 ผลการวิเคราะห์ป ัจจ ัยส ่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลการว ิ เคราะห ์ป ัจจ ัยส ่ วนบ ุคคลของผ ู ้ ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ สมาชิกใน
ครอบครัว ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาศาสนา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะที่อยู่ รายละเอียด
ดังตาราง 1 
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตาม
สถานภาพ 
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(n = 100) 
สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 

1.เพศชาย 54 54.00 
2. อายุ 15-25 ปี 45 45.00 

3. สถานภาพโสด 40 40.00 

4. สมาชิกในครอบครัว 1-4 คน 55 55.00 

5. ระดับการศึกษาปริญญาตร ี 43 43.00 

6. ระดับการศึกษาศาสนาที่มิได้ศกึษา 33 33.00 

7 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 7,000-10,000 

บาท 

41 41.00 

8.รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 4,000-6,000 

บาท 

31 31.00 

9. ลักษณะที่อยู่อาศัยชุมชนแออัด 34 34.00 

จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่เป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 54.00 มีอายุ 15-25  ปี ร้อยละ 45.00 สถานภาพ
โสด ร้อยละ 40 จำนวนสมาชิกในครอบครัว 1-4 คน ร้อยละ 55 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 43.00 ระดับการศึกษาที่
ไม่ได้ศึกษาภาคศาสนา ร้อยละ 33 อาชีพนักศึกษา ร้อยละ 27  
รายได้เฉลี่ย 7,000-10,000 ต่อเดือน ร้อยละ 41 รายจ่ายเฉลี่ย 
4,000-6,000 บาท/เดือน ร้อยละ 31 ลักษณะที่อยู่อาศัยชุมชน
แออัด ร้อยละ 34  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลที่เกี่ยวกับบทบัญญัติอิสลาม
และทัศนคติของมุสลิม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ต่อการขายตรงในทัศนะอิสลาม 

ผลการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับบทบัญญัติ
อิสลามและทัศนคติของมุสล ิม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี  
กรุงเทพมหานคร ต่อการขายตรงในทัศนะอิสลาม รายละเอียด
ดังตาราง 2 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วกับทัศนคติใน
เรื่องของการขายตรง 

รายการ �̅� S.D. ระดับการ
มีส่วนรวม 

1.คุณคิดว่าคณุมคีวามรูม้าก

น้อยเพียงน้อยใดเกี่ยวกับการ

3.1 1.18 ปานกลาง 

รายการ �̅� S.D. ระดับการ
มีส่วนรวม 

ทำธุรกิจขายตรงตามหลักการ

อิสลาม 
2.คุณคิดว่าการทำธุรกิจขาย
ตรงจะทำให้คณุมีฐานะดีขึ้น 

3.06 1.14 ปานกลาง 

3.คุณคิดว่าการทำธุรกิจขาย
ตรงในยุคปัจจุบันตรงตาม
บัญญัติอสิลามมากน้อย
เพียงใด 

2.69 1.19 ปานกลาง 

4.การทำธุรกิจขายตรงจะทำ
ให้คุณมีเวลาเป็นส่วนตัวมาก
ขึ้น 

2.85 1.25 ปานกลาง 

5.คุณคิดว่าการทำธุรกิจขาย
ตรงจะทำให้ภาพพจน์ของคณุ
ดูดีขึ้นมากน้อยเพยีงใด 

2.12 1.04 น้อย 

6.คุณคิดว่าการทำธุรกิจขาย
ตรงจะทำให้ภาพพจน์ของคณุ
เสียหายมากน้อยเพียงใด 

2.89 1.17 ปานกลาง 

7.การทำธุรกิจขายตรงจะ
ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
กลุ่มพี่น้องมุสลิมมากน้อย
เพียงใด 

3.06 1.35 ปานกลาง 

8.การทำธุรกิจขายตรงเป็น
ธุรกิจของคนจน 

2.33 1.08 น้อย 

9.คุณมีความเข้าใจระบบทำ
ธุรกิจขายตรงกับระบบ
เครือข่ายมากน้อยเพียงใด 

2.73 1.17 ปานกลาง 

10.คุณมีความเข้าใจระบบ
เครือข่ายกับระบบลูกโซ่มาก
น้อยเพียงใด 

2.67 1.00 ปานกลาง 

เฉลี่ย 2.75 1.16 ปานกลาง 
จากตาราง 2 พบว่าผลการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล

ทัศนคติที ่ม ีต ่อการขายตรงโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75, S.D. เท่ากับ 1.16 เมื่อพิจารณาเป็นราย
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ข้อ ทัศนคติที ่มีต่อการทำธุรกิจขายตรงส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
ปานกลาง  
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามทัศนคติของมสุลิม 
แขวงแสนแสบ เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร 
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามทัศนคติของมุสลิม 
แขวงแสนแสบ เขตม ีนบ ุร ี  กร ุงเทพมหานคร ปรากฏว่า  
กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่าธุรกิจขายตรงเป็นงานอดิเรก 
ธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่ดี ธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้
ให้ครอบครัว และธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่ไม่ผิดบทบัญญัติ
อิสลามซึ่งหากประกอบธุรกิจสำเร็จตามเป้าหมายมีเงินเดือนครบ
ทุกปี ต้องจ่ายซะกาตด้วย 

 
5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื ่อง “ธุรกิจขายตรงในทัศนะอิสลาม  
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร” ได้อภิปราย
ผลในประเด็นดังน้ี 

1.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อธุรกิจขายตรงใน
ทัศนะอิสลาม จากผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาภาคศาสนา
ที ่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติที ่แตกต่างกัน โดยหากผู้ได ้รับ
การศึกษาภาคศาสนาจะมีความรู้ ความเข้าใจต่อขอบเขตการทำ
ธ ุรก ิจขายตรงในท ัศนะอ ิสลามที่ เป ็นไปตามเง ื ่อนไขของ
บทบ ัญญ ัติการขายตรงในกฎหมายอ ิสลามตามหล ักฐาน 
อัลกุรอ่าน[1]  และอัลฮะดิษ[3] ซึ่งพบว่า มุสลิมในเขตมีนบุรีนั้น
ส่วนใหญ่มีความรู ้เกี ่ยวกับการทำธุรกิจขายตรงตามหลักการ
อิสลามในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับการอภิปรายกับคำพูด
ของนักกฎหมายอิสลามซึ่งมีมุมมองเกี่ยวกับการทำธุรกิจขายตรง
โดยภาพรวมว่าเป็นที่ต้องห้ามด้วยเหตุผลต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 
ดังที่นักกฏหมายอิสลามได้ให้ทัศนะต่อการประกอบธุรกิจขายตรง
ไว้ดังน้ี 

1.มัจมะอฺ อัลฟิกฮฺ อัลอิสลามี (สภานิติศาสตร์อิสลาม)
ได้ให้คำวินิจฉัยว่า 

 1.1 การเข้าร่วมกับบริษัทบิสเนสและอื ่นๆที ่เป็น
บริษัทธุรกิจแบบเครือข่ายไม่เป็นที่อนุญาตในศาสนาอิสลาม
เพราะถือว่าเป็นการพนัน 

1.2 ระบบของบริษัทบิสเนสและบริษัทอื่นที่คลายกัน
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนายหน้าตามที่บริษัทอ้าง 

ด้วยเหตุนี้ทางสภาจึงขอเสนอให้ฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบ
ให้ใบอนุญาตในประเทศมุสลิมทำการยึดใบอนุญาตคืนจากบริษัท
ที ่ดำเนินการในรูปเครือข่ายดังกล่าว.และควรสอบถามสภา
นิติศาสตร์อิสลามก่อนที่จะดำเนินการอนุญาตในเรื่องดังกล่าว 

2.คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถาวรแห่งที่ประชุมนัก
หะดีษได้กล่าวถึงธุรกิจระบบเครือข่ายว่า “แท้จริงแล้วการทำ
ธุรกิจประเภทนี้เป็นที่ต้องห้าม ทั้งนี้เพราะเป้าหมายหลักของ
ธุรกิจนี้คือเม็ดเงินไม่ใช่สินค้า เม็ดเงินอาจจะเป็นล้านในขณะที่
ราคาสินค้าไม่เกินร้อย คนมีสติทุกคนหากมีการเสนอระหว่างสอง
สิ่งดังกล่าว แน่นอนเขาจะต้องเลือกเม็ดเงิน ด้วยเหตุนี้บริษัทจะ
ใช้ว ิธ ีโฆษณาสินค้าโดยการบอกถึงจำนวนเม็ดเงินที ่ใหญ่ที่
ผู้เข้าร่วมจะได้รับและจูงใจด้วยกำไรที่เกินคาดเทียบกับราคา
สินค้าท่ีเล็กนอ้ย ดังนั้นสินค้าท่ีขายจึงเป็นเพียงฉากและทางที่จะ
ไปสู่เม็ดเงินและกำไร 

3.ศ ูนย ์ฟ ัตวาภายใต้การดูแลของ ดร.อับดุลลอฮฺ 
อัลฟะกีฮฺ ได้ตอบคำถามของผู้ถามว่า “หลังจากที่เราได้ศึกษา
ระบบของบริษัท(ที่ท่านถาม)พบว่าไม่เป็นที่อนุญาตให้ทำธุรกรรม
กับบริษัทนี้เพื ่อหากำไรผ่านการโฆษณาและค้าขายสินค้าของ
บริษัท เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมไม่ได้มีเป้าหมายในสินค้า 
แต่มีเป้าหมายในเม็ดเงินที่จะได้จากการหาสมาชิกใหม่ และพวก
เขาอาจสำเร็จได้เงินที่เท่าหรือมากกว่าที่ลงทุนไป หรืออาจไม่ได้
อะไรเลยและนี้ก็คือการพนันนั้นเอง ธุรกรรมนี้อยู่ระหว่างการได้
และเสีย และสินค้าเป็นเพียงตัวกลางจึงไม่มีผลใด ๆ เลย  

4.คำประกาศของที ่ประชุมสมัชชาคณะกฎหมาย
อิสลามมหาวิทยาลัย อัซซัรกออฺครั้งที่6 ซึ่งมีการจัดประชุมเมื่อ
วันท่ี23-25 เดือนญุมาดิลอาคิเราะฮ ฺ1425 ฮิจเราะฮฺ ตรงกับวันท่ี 
12/8/2004 ได้มีการพูดคุยเรื่องปัญหาที่ เกี่ยวกับทรัพย์สินใน
ปัจจุบัน ซึ่งในหัวข้อท่ี8 ที่ประชุมมีมติดังนี้ สมัชชามีความเห็นว่า 
“การทำธุรกรรมกับบริษัทที่ทำธุรกิจแบบเครือข่ายต่างๆที่มีการ
ดำเนินการในรูปแบบพีระมิดไม่เป็นที ่อนุญาตเพราะธุรกิจ
รูปแบบนี ้ประกอบด้วยธุรกรรมที่มีการพนัน(มุกอมะเราะฮฺ) 
ค ว า ม ไ ม ่ ช ั ด เ จ น  ( ญ ะ ห า ล ะ ฮ ฺ )  [5 ] ห ล อ ก ล ว ง  
(ตัฆรีร) และทำให้แรงงานเยาวชนสูญสินไปกับสิ ่งที ่ไม ่เกิด
ประโยชน์ต่อตัวเขาและสังคมอย่างแท้จริง และเพราะเหตุว่ามัน
นำมาซึ่งกำไรอันน้อยนิดแต่การขาดทุนท่ีมากมาย  
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5.ดร.สามี สุวัยลิม ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์อิสลาม ได้
ตอบคำถามเกี่ยวกับบริษัทควิสท์(Quest)ของฮองกง ซึ่งมีรูปแบบ
คือเมื ่อบุคคลพอใจกับบริษัทหรือสินค้าของบริษัท เขาก็จะ
ลงทะเบียนในเว็บไซท์ของบริษัท โดยกรอบรายละเอียดของ
ตัวเองและหมายเลขของผู้แนะนำ พร้อมกับจ่ายค่าลงทะเบียน
สิบดอลลาร์และรับหมายเลขรหัสของตัวเองโดยถูกบรรจุภายใต้
สายของผู้แนะนำ การลงทะเบียนเพียงอย่างเดียวจะยังไม่มีแต้ม 
เมื ่อบุคคลนั้นซื้อสินค้าจะถูกบันทึกแต้มให้แก่ผู ้แนะนำโดยที่
สินค้าแต่ชนิดจะมีแต้มต่างกันเมื่อสะสมแต้มถึงหกแต้มผู้แนะนำ
ก็จะได้เงิน250ดอลลาร์ เป็นเช่นนี้เรื่อยไปเป็นชั้น ๆ ซึ่งดร.สามี
ได้ตอบว่าธุรกิจรูปแบบนี้ก็คือธุรกิจแบบเครือข่ายซึ่งถือเป็นสิ่ง
ต้องห้าม (หะรอม)  

2. เพื่อศึกษาระดับของทัศนคติมุสลิม แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ต่อการขายตรงในทัศนะอิสลาม จาก
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้แสดงทัศนคติเกี่ยวกับการทำ
ธุรกิจขายตรงในทัศนะอิสลามนั้นโดยรวมอยูในระดับปานกลางใน
ด้านการทำธุรกิจขายตรงจะทำให้คุณมีฐานะดีขึ้น,การทำธุรกิจขาย
ตรงในยุคปัจจุบันตรงตามบัญญัติอิสลาม,การทำธุรกิจขายตรงจะ
ทำให้คุณมีเวลาเป็นส่วนตัว,การทำธุรกิจขายตรงจะทำให้ภาพพจน์
ดูดี,การทำธุรกิจขายตรงจะทำให้ภาพพจน์ของคุณเสียหาย,การทำ
ธุรกิจขายตรงจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มพี่น้องมุสลิม , 
มีความเข้าใจระบบทำธุรกิจขายตรงกับระบบเครือข่ายและความ
เข้าใจระบบเครือข่ายกับระบบลูกโซ่ จากการศึกษาพบว่าการทำ
ธุรกิจขายตรงในทัศนะอิสลามสามารถดำเนินการได้ภายใต้
ข้อกำหนดตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามดังหลักฐานจากอัลกุรอ่าน
[1]  และอัลฮะดิษ[3] 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่ามุสลิม แขวงแสนแสบ เขต

มีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไม่มีความรู้ว่าการทำธุรกิจขาย
ตรงในทัศนะอิสลามนั้นว่าถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นผู้นำชุมชนและผู้
ที่มีความรู้ทางด้านศาสนาควรที่จะต้องตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจต่างๆของคนในชุมชนดำเนินไปอย่าง
ถูกต้องตามหลักการของอิสลาม 

2. ผลการวิจัยในครั้งนี ้พบว่า ผู ้นำชุมชนและผู้ที ่มี
ความรู้ทางด้านศาสนาไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อชุมชนอย่างเต็มที่ 
จึงทำให้ประชากรไม่ได้รับความรู ้ทางด้านศาสนาเท่าที่ควร 
ดังนั ้นผู ้นำชุมชนและผู ้ที ่ม ีความรู ้ทางด้านศาสนาควรมีการ
พิจารณาและนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มุสลิมในชุมชนได้มี
ความรู้และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่ามุสลิม แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานครมีการศึกษาน้อยโดยเฉพาะ
ทางด้านศาสนา ดังนั ้นเพื่อให้มุสลิมในชุมชนได้ตระหนักและ
เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาทางด้านศาสนาควบคู่ไปกับ
การศึกษาทางด้านสามัญ ผู้นำชุมชนควรส่งเสริมการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

6.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกันนี้ ในจังหวัด
อ ื ่นๆ หร ือในภ ูม ิภาคอ ื ่น ๆ เพ ื ่อนำผลการศ ึกษาที ่ได ้มา
เปรียบเทียบกับแนวการทำธุรกิจขายตรงในทัศนะของอิสลาม  
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งทำให้เกิด
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
บทความเรื่องการวิเคราะห์ภาษาในบทสวดและบทบาทของการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาษาในบท

สวดและบทบาทของการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา ของชุมชนบ้านเวินชัย ต าบลผือฮี อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร วิเคราะห์ลักษณะ
ภาษาในบทสวดและบทบาทของการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตาในทางคติชน วิธีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ่งศึกษาจากเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์ลักษณะตัวบทในการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา หรือ
การท าพิธีบูชาผีปู่ตาของชุมชนแห่งน้ี กล่าวคือ เป็นการเซ่นไหว้บูชาผีปู่ตา การเสี่ยงทาย การบนบาน (การบ๋า) และการบอกกล่าวขอพร 
โดยทั้ง 4 ประเภทดังกล่าว ผู้ที่ประกอบพิธีจะต้องเป็นเฒ่าจ้ าเท่าน้ัน เป็นผู้น าพาการประกอบพิธีทั้งหมด เพราะเฒ่าจ้ าเป็นบุคคลเพียงคน
เดียวที่คนในชุมชนเชื่อมั่นว่าสามารถสื่อสารกับวิญญาณของผีปู่ตาได้ ส่วนการวิเคราะห์บทบาทของการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา มี 3 
ประเด็น คือ บทบาทด้านปัจเจกบุคคล บทบาทด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และบทบาทด้านความสัมพันธ์ภายในชุมชน ทั้งน้ี
บทบาททั้ง 3 ประเด็น ล้วนแล้วแต่เป็นบทบาทของความเชื่อที่มีต่ออ านาจเหนือมนุษย์ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนแห่งน้ี  จึงท าให้มีการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตาข้ึนมา  

คําสําคัญ : บทบาท, ผีปู่ตา, บ้านเวินชัย ต าบลผือฮี อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
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Abstract 

This article on the analysis of language in chants and the roles of ceremonies in the Grandfather's Shrine. 
The objective is to study the language of the chants and the role of the Grandfather's Shrine ceremony. of Ban Wen 
Chai community, Phuhee Sub-district, Chanachai District, Yasothon Province. Analysis of language characteristics in 
chants and roles in folklore rituals of the Grandfather's Shrine. The method of conducting research is qualitative 
research. by studying the documents Related research and field data collection to obtain reliable information. The 
results showed that From the analysis of the characters in the ceremony of the Grandfather's Shrine or the ritual of 
worshiping the spirits of the ancestors of this community, that is, offerings to the spirits of the ancestors, divination, 
baptism (bath) and blessings by all 4 types mentioned above. Those who performed the ceremony had to be old 
people only. Leading all ceremonies Because Old Man is the only person who people in the community believe that 
he can communicate with the spirits of his grandfather's ghost. As for the analysis of the roles of the ceremonies of 
the Grandfather's Shrine, there are 3 issues: the role of the individual; role in family relationships and the role of 
relationships within the community The three roles, however, are all the roles of belief in superhuman power. and 
to prepare for a career in agriculture which is the main occupation of people in this community As a result, there 
was a ceremony to raise the grandfather's shrine. 

Keywords : Role, Ghost Grandfather, Ban Wenchai, Phuehi Subdistrict, Maha Chana Chai District, Yasothon Province. 
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บทนํา 
ค าว่า “ปู่ตา” ตามนิยามของชาวบ้านเวินชัยหมายถึง 

เทพ เทวดา ที่เป็นเทพสวรรค์และเป็นบรรพชนของชาวอีสานใน
สมัยโบราณ เริ่มมีมาต้ังแต่สมัยดึกด าบรรพ์ โดยใช้ค าเรียกสมัย
ของปู่ตาว่า “ปู่สังกะสา ย่าสังกะสี” ซึ่งเป็นค าปรัชญาของคนไทย
ภาคอีสานโบราณ หรือที่เรียกว่า ผะหยา กล่าวคือ ปู่ตาที่สิงสถิต
อยู่ ณ บริเวณศาลปู่ตา ก็คือปู่ ย่าแต่สมัยก่อนต้ังบ้านเมื องที่
เสียชีวิตไปเน่ินนานแล้ว ซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ไม่สามารถ
มองเห็นตัวได้  

ผู้วิจัยได้ศึกษา “ภาษาในบทสวดที่ใช้บูชาและบทบาท
ของการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา” โดยมีความมุ่งหมาย เพ่ือ
ศึกษาลักษณะของการใช้ภาษาในบทสวดส าหรับการประกอบพิธี
เลี้ยงศาลปู่ตา บทบาทของการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา และคติ
ความเชื่อของการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา ในชุมชนบ้านเวินชัย 
ต าบลผือฮี อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยใช้มุมมองการ
วิเคราะห์ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของคติชนในสังคมของ วิลเลียม 
บาสคอม (Wiiam Bascom) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังที่
ศิราพร ณ ถลาง (2552 : 360 - 361) [1] กล่าวว่า คติชนแต่ละ
ประเภทมีบทบาทหลายประการ วิลเลี่ยม บาสคอม (William 
Bascom) ผู้เขียนบทความเรื่อง “Four funtions of foiklore” 
ได้จ าแนกบทบาทหน้าที่ของคติชนในภาพรวมไว้ 4 ประการ คือ 
ประการแรก ใช้อธิบายที่มาและเหตุผลในการท าพิธี ประการที่
สอง ท าหน้าท่ีในการให้การศึกษาในสังคมที่ใช้ในประเพณีบอกเล่า 
ประการที่สาม รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของ
สังคม และประการที่สี่ ให้ความเพลิดเพลินและหาทางออกให้กับ
ความคับข้องใจของบุคคล 

วิธีดําเนินการวิจัย
การ ศึ ก ษ า ในค รั้ ง น้ี  เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุณ ภา พ 

(Qualitative research) โดยศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพ่ือให้ ได้ข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ ตลอดจนการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้อง 
เช่น กล้องถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียง โดยน าเสนอในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัย หนังสือต ารา และบทความ
ทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ภาษาในบทสวด
และบทบาทหน้าท่ีทางด้านคติชนวิทยา จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

2. ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม สัมภาษณ์ผู้ที่ท าหน้าที่
ในการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา ของชาวบ้านเวินชัย ต าบลผือฮี 
อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยใช้กล้องถ่ายภาพ สมุด
บันทึก และเครื่องบันทึกเสียงในการเก็บข้อมูล  

3. วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์
4. เรียบเรียงข้อมูล และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ

พรรณนาวิเคราะห์ 
พ้ืนที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดลักษณะของ

ภาษาในบทสวด และบทบาทของการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา
ของชุมชนบ้านเวินชัย ต าบลผือฮี อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร 

 ส าหรับผู้บอกภาษา รวมทั้งเป็นผู้ที่ประกอบพิธีเลี้ยง
ศาลปู่ตา คือ นายค าพันธ์ แผนพุทธา อายุ 86 ปี หรือที่ชาวบ้าน
เรียกกันว่า “เฒ่าจ้ า” อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 52 หมู่ 5 บ้านเวินชัย 
ต าบลผือฮี อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นผู้ที่ชาวบ้าน
ในชุมชนให้ความเคารพนับถือ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่สามารถอัญเชิญ
เทพ เทวดา หรือผีปู่ตามาเป็นสักขีพยานให้ลูกหลานได้เคารพบูชา 
โดยจะท าในรูปแบบของการสื่อสารด้วยการใช้คาถา 

ผลการวิจัย
จากการศึกษาลักษณะของภาษาในบทสวด บทบาท 

และคติความเชื่อของการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา สามารถ
จ าแนกเป็นประเด็นได้ ดังน้ี 

ประวัติความเป็นมาของศาลปู่ตา 
ก่อนที่ จะมี การสร้า งศาลปู่ตาในชุมชนแห่ ง น้ี ข้ึน 

เท้าความมาจากประวัติของชุมชนบ้านเวินชัย ในสมัยพญานาค
ปรากฏตัวให้มนุษย์เห็นได้น้ัน สมัยของพญาขอม ผาแดง นางไอ่ 
ปรากฏว่ามีครอบครัวของนางเวิน คนเผ่าพันธ์ุย่อญวณกลุ่มหน่ึง 
ต้ังรากฐานท ามาหากินอยู่ริมน้ าชี พ่อชื่อโก๊ะเฮ่ง แม่ชื่อฮิมรั่ง ลูก
สาวชื่อเวิน อายุประมาณ 15 ปี ครอบครัวน้ีมีอาชีพท าไร่ท าสวน
และหาปลา วันหน่ึงพ่อแม่ได้ออกไปท าไร่หาปลา แล้วให้ลูกสาว
เฝ้าเรือน พร้อมต าหูกทอผ้า นางสาวเวินได้เห็นชายรูปงามคนหน่ึง
เข้ามาทักทาย พูดคุยอยู่ประมาณ 2-3 วัน ฝ่ายพ่อแม่ก็เห็นชาย
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หนุ่มน้ัน แต่ไม่ได้สนใจว่ามาจากไหน 7 วันต่อมา พ่อแม่ก็ออกไป
ประกอบอาชีพเหมือนเดิม ปล่อยให้ลูกสาวเวินต าหูกคนเดียว พอ
พ่อแม่กลับมาจากประกอบอาชีพ ก็ไม่พบลูกสาวเวิน จึงให้
ชาวบ้านช่วยตามหาอยู่หลายวัน แต่ไม่เจอ เลยกลับมาบริเวณที่
นางสาวเวินน่ังทอผ้าอยู่เป็นประจ า ปรากฏว่าได้พบรูขนาดใหญ่
อยู่ใต้กระดานที่ น่ังต าหูกน่ันเอง จึงเอา ด้ายทอผ้าผูกต่อกัน
ประมาณ 3 หลอด ด้ายหย่อนลงไปที่รูว่าลึกเท่าใด แต่ก็ยังไม่ถึง
ต้นตอของรู ชาวบ้านจึงเอาลูกมะพร้าวแห้งโยนลงไปในรู มีเสียง
กระทบดังเหมือนน้ า แต่ลูกมะพร้าวไปลอยโผล่ข้ึนที่กลางล าชี 
จากน้ันพ่อแม่ของนางเวินจึงสันนิษฐานว่า ลูกสาวหายไปในรูน้ีแน่ 
ทั้งพ่อและแม่ต่างก็เศร้าโศกเสียใจ บางคนคิดว่างูใหญ่เอาไปกิน 
บางคนคิดว่าเป็นรูพญานาค ที่มีอิทธิพลมาแปลงกายเป็นมนุษย์
ข้ึนมาพูดคุยกับนางสาวเวินก่อนหายตัวไป จากเหตุการณ์ที่
นางสาวเวินหายตัวไปน้ัน ที่ตรงน้ีจึงเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้าน
ที่ท ามาหากินอยู่ริมฝั่งชี ชาวบ้านจึงพากันอพยพไปอาศัยอยู่ที่อื่น 
ส่วนพ่อแม่ของนางสาวเวินได้รอลูกสาวที่น่ัน และจบชีวิตอยู่ที่น่ัน 
ท าให้ที่ตรงน้ีเป็นหมู่บ้านร้าง และหวาดกลัวของคนทั่วไป จากน้ัน
ประมาณไม่ได้ มีพระธุดงค์รูปหน่ึงชื่อพระธง ได้ส าเร็จปฐมฌาน 
สามารถติดต่อสื่อสารกับวิญญาณได้ มาปักกลดอยู่ที่ตรงน้ี ซึ่งเป็น
ที่หวาดกลัวและศักด์ิสิทธ์ิ เพราะว่านางสาวเวินได้ปรากฏร่างให้
คนเห็นอยู่เรื่อย ๆ บางครั้งก็แปลงกายเป็นมนุษย์มายืมหูกยืมด้าย
จากชาวบ้านไปทอผ้า พระธุดงค์บอกชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่ที่ตรง
น้ีว่าไม่มีอันตราย แค่คนที่ตายไปจุติเกิดใหม่ไม่ได้ เพราะเป็นห่วง
พ่อแม่ ห่วงหูกทอผ้า ดังน้ันพระธงจึงชักชวนชาวบ้านให้ก่อพระ
ธาตุครอบรูพญานาคไว้ เพ่ือไม่ให้วิญญาณนางสาวเวินมารบกวน 
ชาวบ้านเลยน าพระพุทธรูปแกะสลักด้วยไม้ลงไปประดิษฐานตรง
กับรูพญานาคที่ท าการปิดไว้ พระธาตุคือเจดีย์ที่ครอบรูพญานาค
ไว้ ส่วนวิญญาณท่ีอาศัยอยู่ในเจดีย์คือวิญญาณนางสาวเวินน่ันเอง 
แล้วต้ังชื่อเป็น “พระธาตุเวินชัย” ชาวบ้านจึงจัดเครื่องสักการะ
บวงสรวงเพ่ือให้ผู้คนในหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข และจุดบั้งไฟเสี่ยง
ทายฟ้าฝนจนกลายเป็นประเพณีสืบทอดต่อกันมา และจากน้ันมี
ต้นโพธ์ิเกิดข้ึนครอบพระธาตุไว้ด้วย หลังจากหมดยุคสมัยของพระ
ธงแล้ว ก็ได้มีพระภิกษุสงฆ์ดูแลที่ตรงน้ีสืบมาเรื่อย ๆ ส่วนยอด
ของพระธาตุน้ันได้เริ่มผุพัง ช ารุดหักลง แต่ปรากฏว่า ต้นโพธ์ิที่
เกิดบนพระธาตุได้มีล าต้นขนาดใหญ่มาก รากของต้นโพธ์ิได้เริ่ม
ห่อหุ้มตัวของพระธาตุไว้ ไม่ให้ผุพังลง เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มาก 
จากน้ันหลายร้อยปีต่อมา ท่ีตรงน้ีกลายเป็นวัด เป็นที่พักอาศัยของ

นักปฏิบัติธรรม จึงมีชุมชนเกิดข้ึนตามมา ชุมชนน้ีจึงเอานามของ 
“นางเวิน” มาต้ังเป็นชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้านเวินชัย อีกประการหน่ึง 
เพราะล าน้ าชีติดหมู่บ้าน ตรงล าชีเป็นวังน้ าวน หรือวังเวิน เมื่อมี
ผู้คนเริ่มเข้ามาอยู่มากข้ึน จึงได้ก่อต้ังศาลปู่ตาข้ึนตามมา เพ่ือเป็น
ภูมิบ้าน และเป็นเสาหลักของชุมชน    

จากประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านเวินชัย ที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น จึงเป็นที่มาของการสร้างศาลปู่ตาข้ึนมาในชุมชน 
เพราะถ้าหากไม่มีเรื่องราวของชุมชน พ้ืนที่บริเวณน้ีก็จะเป็นที่ร้าง 
ไม่มีผู้คนมาอยู่อาศัย และก็จะไม่มีการสร้างศาลปู่ตาน้ีข้ึนมา และ
ก่อนที่จะมีการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตาน้ัน ชาวบ้านเวินชัย
จะต้องท าพิธีไหว้พระธาตุก่อน ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่า การ
สร้างศาลปู่ตาเกิดหลังจากการสร้างพระธาตุข้ึนมาปกคลุมรูที่อยู่
ภายในวัดบ้านเวินชัย โดยคนในชุมชนเรียกขานศาลปู่ตาว่าเป็น 
“ภูมิบ้าน” ส่วนพระธาตุที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดน้ัน เรียกว่า 
“ภูมิวัด” การประกอบพิธีจะเกิดข้ึนภายในวันเดียวกัน กระท า
พร้อมกันทั้งหมู่บ้าน แต่หากจะมาท าพิธีที่วัดก่อนเป็นอันดับแรก 
ก่อนที่จะไปประกอบพิธีที่ศาลปู่ตา ซึ่งก็อยู่ในที่ป่าสาธารณะ หรือ
ป่าดอนปู่ตา ถัดจากวัดไม่ไกลนัก  

การศึกษาลักษณะของการใช้ภาษาในบทสวดสําหรับ
การประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา 

    เริ่มจากการเซ่นไหว้บูชาผีปู่ตาในการประกอบพิธี การ
เสี่ยงทาย การบนบาน และการบอกกล่าวขอพร 

ก. การเซ่นไหว้บูชาปู่ตาในการประกอบพิธี (ค าพันธ์ 
แผนพุทธา : 5 กุมภาพันธ์ 2564) สัมภาษณ์. ผู้ที่ท าหน้าที่เป็น
เฒ่าจ้ า ของชุมชนบ้านเวินชัย ต าบลผือฮี อ าเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร กล่าวว่า ในการท าพิธีทุกครั้งจะไปท าพิธีบูชาที่วัด
ก่อน ซึ่งที่วัดของชุมชนแห่งน้ีจะมีองค์พระธาตุเก่าแก่ประดิษฐาน
อยู่ภายในวัด เป็นที่มาของการก่อต้ังชุมชนตามประวัติของชุมชน 
เพราะชาวบ้านเชื่อว่า ภูมิวัดสร้างข้ึนมาก่อนภูมิบ้าน ก่อนที่จะมี
การประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตาน้ัน คนในชุมชนจะมีการน าเอา
ก้านมะพร้าว มามัดเป็นข้อ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าน ามาท าเป็น 
“ลูกผึ้ง ลูกเทียน ลูกช้าง ลูกม้า” กล่าวคือน ามาใช้แทนจ านวน
สมาชิกของลูกบ้านลูกเมือง ท้ังที่เป็นคนและเป็นสัตว์ ซึ่งชาวบ้าน
แต่ละหลังจะท ามาครบตามจ านวนสมาชิกในครอบครัวของตน 
รวมทั้งครบจ านวนสัตว์ที่แต่ละครอบครัวเลี้ยง เพราะถ้าหากไม่
ครบ ผีปู่ตาก็จะไม่ได้รักษาคุ้มครอง สิ่งที่แต่ละครอบครัวต้อง
เตรียม นอกจากจะเป็นก้านมะพร้าวแล้ว ก็ยังจะเตรียมของที่ใช้
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ในการเซ่นไหว้ คือ ในการเซ่นไหว้บูชาที่องค์พระธาตุน้ันจะเป็น
การต้ังขันธ์ 5 มีธูป 5 ดอก ดอกไม้ขาว 5 คู่ เทียนขาว 5 คู่ เงิน 4 
บาท หมากพลู 5 ค า บุหรี่ 5 ตัว ไข่ไก่ และของหวาน โดยห้าม
น าเอาไข่เป็ดไปบูชา เพราะคนในหมู่บ้านเชื่อว่าไข่เป็ดสื่อถึงความ
แตกแยก เปรียบเป็ดน้ันมีลูกแต่จะไม่ค่อยเลี้ยงลูก จะมีก็แต่ไก่ที่
เลี้ยงลูก ซึ่งก็ถือว่าเป็นความเชื่อและความเข้าใจของคนในชุมชน 
ส่วนของหวานจะเป็นการน าเอาผลไม้ไปบูชา เช่น กล้วย ส้ม 
แอปเปิล อีกทั้งยังมีผลไม้ต้องห้าม น่ันก็คือละมุด ค าว่า มุด ใน
ภาษาอีสาน หมายถึง การดันทุรัง ซึ่งชาวบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งไม่ดี
เช่นกัน   

(ค าพันธ์ แผนพุทธา : 5 กุมภาพันธ์ 2564) สัมภาษณ์. 
ยังกล่าวต่อว่าในการท าพิธีไหว้พระธาตุในตอนจุดธูปเทียนจะใช้
บทสวด ดังน้ี 

 ตัวอย่างของบทสวด “อิมินาสักกาเรนะ ทังพุธธังอภิปู
ชะยามะ อิมินาสักกาเรนะ ทังธัมมังอภิปูชะยามะ อิมินาสักกาเร
นะ ทังสังฆังอภิปูชะยามะ”  

ค าพันธ์ แผนพุทธา (5 กุมภาพันธ์ 2564) สัมภาษณ์. 
ส่วนในช่วงไหว้จะใช้บทสวด ดังน้ี 
ตัวอย่างของบทสวด “อะระหังสัมมาสัมมาสัมพุธโทภัค

คะวา พุธธังภัคคะวันตัง อภิวาเทมิ สวากขาโตภัคคะวะตาธัมโม 
ธัมมังนัสมาสามิ สุปฏิปัณโณภัคคะวะโต สาวกสังโฆ สังฆังนะมา
มิ” 

ค าพันธ์ แผนพุทธา (5 กุมภาพันธ์ 2564) สัมภาษณ์. 
ตามด้วยการกล่าวสักเค เพ่ืออัญเชิญเทพ และเทวดาลง

มาจากสวรรค์ รวมทั้งแม่นางน้อยธรณี ซึ่งเป็นผู้ค้ าน้ าให้กิน ผู้ค้ า
ดินให้อยู่ ผู้รักษาแผ่นดิน ป่าวบอกท่านก็จะสามารถรับทราบได้ 
เป็นการท าตามฮีตคอง ไม่ใช่จะมาท ากันง่าย ๆ ท่านจะลงมาเป็น
สักขีพยานให้ว่าชาวบ้านหรือลูกบ้านจะมีการกล่าวหรือบนบาน
เก่ียวกับเรื่องอะไร  

ตัวอย่างของบทสวด “ สักเค ก าเม จะรูเป สิริคิติ อิจัน
ตะริเค วิมานิ ทีเป จักเค จะคัมเม เคหา วัดตุมะหิเต ภุมมา จะนัน
ตุ เทวา วิชาหะเน ยันตะนาคา ติสันตาสันติเก โมเม วานา ทานัง 
สาละโว เม สุนันตุ ธัมมะนะกาโล อะยัมมะทันตา ธัมมะนะกาโล 
อะยัมมะทันตา ธัมมะนะกาโล อะยัมมะทันตา” 

ค าพันธ์ แผนพุทธา (5 กุมภาพันธ์ 2564) สัมภาษณ์. 
หลังจากการท าพิธีที่วัดเสร็จ เฒ่าจ้ าและคนในหมู่บ้านก็

จะไปท าพิธีต่อที่ศาลปู่ตา ซึ่งศาลปู่ตาของชุมชนแห่งน้ีจะอยู่ติดกับ

วัด แต่จะอยู่ในบริเวณป่านอกหมู่บ้าน หรือที่เรียกว่า “ดอนปู่ตา” 
ในคราวที่มีการท าพิธีผู้คนในชุมชนแห่งน้ีก็จะมาโดยพร้อมเพรียง
กัน ซึ่งของที่เตรียมน ามาเซ่นไหว้ผีปู่ตาน้ีก็จะมีเหล้า หัวหมู ไก่ต้ม 
พานขันธ์ 5 และไข่ไก ่ส่วนเงินแล้วแต่ชาวบ้านจะใส่พาน และเงิน
ส่วนน้ีจะน าไปให้เฒ่าจ้ า เพราะถือว่าเป็นค่าจ้าง เปรียบเหมือนกับ
เฒ่าจ้ าเป็นองครักษ์ของปู่ตา เป็นบริวารของศาลปู่ตา  

ในการท าพิธีเลี้ยงศาลปู่ตาจะต้องจุดธูปเทียนบูชาผีปู่ตา 
เทียน 1 คู่ ธูป 9 ดอก จากน้ันจึงกล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย เริ่ม
จากต้ัง นะโม 3 จบ  

ตัวอย่างของบทสวด “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระ
หะโต สัมมาสัมพุธ ธัสสะ (3 จบ)”  

จากน้ันเฒ่าจ้ าจะได้กล่าวบทสวดสักเค (ตัวบท) ไม่ใช่
การบนบาน แต่หากเป็นการอัญเชิญเทพ เทวดาลงมาเป็นสักขี
พยานในการประกอบพิธี ดังน้ี 

ตัวอย่างของบทสวด “ สักเค ก าเม จะรูเป สิริคิติ อิจัน
ตะริเค วิมานิ ทีเป จักเค จะคัมเม เคหา วัดตุมะหิเต ภุมมา จะนัน
ตุ เทวา วิชาหะเน ยันตะนาคา ติสันตาสันติเก โมเม วานา ทานัง 
สาละโว เม สุนันตุ ธัมมะนะกาโล อะยัมมะทันตา ธัมมะนะกาโล 
อะยัมมะทันตา ธัมมะนะกาโล อะยัมมะทันตา” 

ค าพันธ์ แผนพุทธา (5 กุมภาพันธ์ 2564) สัมภาษณ์. 
ตัวบทข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เฒ่าจ้ าจะมีการสื่อสารกับ

ผีปู่ตา โดยภาษาที่ใช้ในการสื่อสารน้ัน ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาบาลี 
น่ันแสดงให้เห็นว่าเฒ่าจ้ าให้ความส าคัญกับพระพุทธศาสนา เฒ่า
จ้ าจะระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก่อนเสมอ หลังจากน้ันจึงใช้
ภาษาไทยถ่ินอีสานในการบอกกล่าวถึงสิ่งที่ต้องการสื่อสารกับผีปู่
ตาโดยจะเป็นผู้กล่าวเพียงผู้เดียว 

ข. การเสี่ยงทาย เป็นพิธีการท านายทายทักอนาคตของ
สภาพดิน ฟ้า อากาศ โดยจะท าการเสี่ยงทายในขณะที่ประกอบ
พิธีในการเลี้ยงผีปู่ตา 

    จะเป็นการท านายถึงสภาพภูมิอากาศ ก่อนจะท า
การเกษตร สิ่งที่ใช้ในการเสี่ยงทาย ได้แก่ คางไก่ต้มที่น ามาเซ่น
ไหว้ เฒ่าจ้ าจะดึงเอาคางไก่ออกจากตัวไก่ต้ม สังเกตความโค้ง
ความงอ หากคางไก่โค้งมนสวยงามจะท านายว่าสภาพดินฟ้า
อากาศหรือฝนจะดี ผลผลิตทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ หรือการ
เสี่ยงทายโดยการใช้บั้งไฟ ถ้าฟ้าฝนดี คนดี เฒ่าจ้ าจะขอให้บั้งไฟ
ข้ึนสูง ๆ ลงช้า ๆ  โดยจะท าการจุดบั้งไฟสามบั้ง แต่ถ้าไม่ดีก็ขอให้
บั้งไฟจุดไม่ข้ึน หรือแตกกระจาย ซึ่งการที่น าเอาบั้งไฟมาเสี่ยงทาย
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ก็ถือว่าเป็นการสืบทอดประเพณีอีสานอย่างหน่ึง เพราะประเพณี
การจุดบั้งไฟ ถือเป็นประเพณีประจ าจังหวัดของชาวยโสธร ผล
จากการเสี่ยงทายจะเป็นการสร้างพลัง ก าลังใจ ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และน าไปปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

 ตัวอย่างตัวบทพูดก่อนการเสี่ยงทาย 
     “สาธุ สาธุ สาธุ ปู่เอ้ย มื้อน้ีเป็นมื้อสันต์วันดี พวกเฮา

ชาวบ้านเวินชัย น าเครื่องเซ่นไหว้มาบูชาปู่ ขอให้ปู่ซ่อยท านาย
ทายทัก สภาพฝนฟ้าให้ลูกหลานแนเด้อ ว่ามันสิแล้งรึสิถ่วม ผลสิ
เป็นแนวได๋ให้ปรากฏชัดในคางไก่เด้อปู่เอ้ย” 

 ตัวบทข้ าง ต้นแสดง ให้ เห็ น ว่า  ก าร เสี่ ย งทายมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสบายใจให้แก่ผู้คนในชุมชน ท้ังยังเป็น
การเตรียมพร้อมก่อนการลงมือท าการเกษตรใด ๆ ก็ตาม เพราะ
คนในชุมชนแห่งน้ีเชื่อมั่นว่าการท านายของผีปู่ตาเป็นการท านาย
ที่ท าให้เห็นผลจริง  

  ค. การบนบาน การบนบานเป็นการร้องขอต่อผีปู่ตา
ให้ได้รับความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวัง ส าหรับการบนบาน ใครที่มีเหตุ
อันใดจะมาบนบานต่อผีปู่ตา จะต้องมาบอกเฒ่าจ้ า เพ่ือที่เฒ่าจ้ า
จะได้ไปสื่อสารกับผีปู่ตาถึงความต้องการของบุคคล ๆ น้ัน ซึ่งการ
บนบานของผู้คนในชุมชนแห่งน้ี ถ้าหากได้รับความส าเร็จแล้ว
จะต้องมาแก้บนกับผีปู่ตาผ่านการท าพิธีของเฒ่าจ้ า ส่วนใหญ่เรื่อง
ที่บนบาน ได้แก่ การขอให้สอบติดได้ท างานข้าราชการ ไม่ว่าจะ
เป็นทหาร ต ารวจ ครู รวมทั้งการท างานของภาคเอกชนด้วย การ
บอกกล่าวขอให้ขายที่ดินได้ หรือการบอกกล่าวขอให้ผีปู่ตาช่วย
ปกป้องคุ้มครองหากต้องเดินทางไปอยู่ที่ไกล ๆ ส่วนสิ่งที่มักจะ
น ามาแก้บนหากได้รับความส าเร็จแล้วน้ัน ก็จะเป็น หัวหมู บั้งไฟ 
ของแก้บนข้ึนอยู่กับการบนบานของแต่ละบุคคล      

ตัวบทพูดก่อนการบนบาน 
    “สาธุ สาธุ สาธุ ปู่เอ้ย มื้อน้ีเป็นมื่อสันต์วันดี นางสาว 

ก. (นามสมมติ) มาขอให้สอบติดเป็นครูเป็นคัน ปู่ซ่อยลูกหลานแน
เด้อ ถ้าสิ่งที่ลูกหลานขอเป็นจริง ลูกหลานสิเอาบั้งไฟมาจุดถวาย
ให้ปู่เด้อ ปู่สิเอาหยังกะสิให้ ถ้าได้สิมาแก้บนกับปู่เด้อ แต่ถ้าบ่ได้
กะสิบ่ได้ให้ปู่เด้อ ซ่อยลูกหลานแน่เด้อปู่ สาธุ” 

      ตัวบทข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การบนบานมีวัตถุประสงค์
เพ่ือขอให้ผีปู่ตาช่วยในเรื่องการสอบบรรจุข้าราชการครู เพราะ
เชื่อว่าความศักด์ิสิทธ์ิของผีปู่ ตาน้ันจะช่วยให้ตนได้ในสิ่งที่
ปรารถนา ถ้าหากได้สมดังความปรารถนาแล้ว ผู้บนบานจะตอบ

แทนหรือแก้บนด้วยการน าบั้งไฟมาจุดถวายในช่วงเดือนมิถุนายน
ของทุกปี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “บุญเดือนหก” และอาจจะน า
หัวหมูมาถวาย ตามจ านวนที่ได้บนบานไว้ 

     ง. การบอกกล่าวขอพร เป็นพิธีกรรมที่มีข้ึนในโอกาส
เดินทางไปท างานต่างถ่ิน ไปอยู่หมู่บ้านใหม่หลังแต่งงานมี
ครอบครัว ไปรับราชการทหาร ไปรับราชการอื่น ๆ หรือการเข้า
มาอยู่ในหมู่บ้านเวินชัย แม้กระทั่งเด็กที่เพ่ิงคลอดก็ตาม หากจะ
เข้ามาอาศัย พ านักพักพิงในที่ของชุมชนบ้านเวินชัย เฒ่าจ้ า
จะต้องท าการบอกกล่าวผีปู่ตา หรือที่ชาวบ้านเวินชัยเรียกว่า 
“การครอบ” เพ่ือให้ผีปู่ตารับรู้ และปกปักรักษาให้ชีวิตแคล้ว
คลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง  

ตัวอย่างตัวบทการพูดก่อนการบอกกล่าวขอพร 
    “สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ ปู่ เอ้ย มื้อน้ีเป็นมื้อสันต์วันดี 

ลูกหลานมาขอขมา ลูกช้าง ลูกม้า ลูกเผิ้ง ลูกเทียนมาขอขมา
หลวงปู่ ฤกษ์ดียามดี หลวงปู่เบิ่งแงงลูกหลาน ให้น ากุ้มน าหุ้ม
ลูกหลานสุผู้สุคนเด้อ ปู่เบิ่งแงงลูกหลาน มาเรียนอยู่ไกลบ้านไกล
เมือง ไปไสกะให้อยู่ดีมีแฮงเด้อปู่เด้อ สาธุ” 

    จากตัวบทข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นอกจากชาวบ้านเวิน
ชัยจะเคารพนับถือผีปู่ตาแล้ว ก็ยังมีความเชื่อและศรัทธาต่อศาลปู่
ตาเป็นอย่างมาก เชื่อมั่นว่าแม้จะอยู่ไกลบ้านสักเพียงใด ปู่ตาก็ยัง
จะคอยตามไปคุ้มครอง ปกปักรักษา ไม่ให้มีภัยอันตรายมาใกล้ตัว 
เพราะถึงจะไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเวินชัย แต่ก็ยังเป็นลูกหลาน เป็น
หน่ึงในสมาชิกของชุมชนบ้านเวินชัย ปู่ตาจะรักษาคุ้มครองทุก ๆ 
คน 

    จะเห็นได้ว่าภาษาในบทสวดของการประกอบพิธีเลี้ยง
ศาลปู่ตา การเซ่นไหว้บูชาปู่ตาในการประกอบพิธี การเสี่ยงทาย 
การบนบาน การบอกกล่าวขอพร (ที่มีตัวบท) ผู้ที่เป็นเฒ่าจ้ าจะ
เป็นผู้สื่อสารกับผีปู่ตา ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาถ่ินอีสาน 
แต่ก็จะมีบทสวดที่เป็นภาษาบาลีปรากฏในข้ันตอนแรก กล่าวคือ 
ช่วงกล่าวค าถวายเครื่องสักการะแก่ศาลปู่ตา และช่วงกล่าว
อัญเชิญเทพ เทวดา ลงมาเป็นสักขีพยานในการประกอบพิธี 
หลังจากน้ันจึงจะใช้ภาษาไทยถ่ินอีสานทั้งหมดจนเสร็จพิธี 

 บทบาทของการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา 
 บทบาทด้านปัจเจกบุคคล 

      คุณค่าของพิธีกรรมการบูชาปู่ตาด้านปัจเจกบุคคล จาก
การสัมภาษณ์ชาวบ้านเวินชัย ล้วนแล้วแต่เป็นบทบาทของความ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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เชื่อที่มีต่ออ านาจเหนือมนุษย์ เป็นการประพฤติปฏิบัติตนให้
ด าเนินชีวิตไปตามฮีตคองประพณี การสืบทอดวัฒนธรรมเก่าแก่
ของชุมชน อีกทั้งในการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตายังท าให้บุคคลมี
ความย าเกรงในอ านาจของผีปู่ตา ไม่ประพฤติผิดทางจารีต
ประเพณี และสิ่งส าคัญคือ ท าให้บุคคลมีที่ยึดเหน่ียวจิตใจ มีที่
พ่ึงพาทางใจ  

บทบาทด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
คุณค่าของการบูชาผีปู่ตาด้านความสัมพันธ์ของคนใน

ครอบครัว คือท าให้คนในครอบครัวเกิดความสามัคคีกัน เกิดการ
สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีการไหว้ผีบรรพบุรุษ ไ ด้มีการ
ตระเตรียมของที่ใช้ส าหรับการเซ่นไหว้ปู่ตาร่วมกัน สมาชิกใน
ครอบครัวมีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพต่อผู้อาวุโส จากการ
แสดงออกของคนในครอบครัว ถือเป็นตัวอย่างที่ส าคัญ ซึ่ ง
สามารถท าให้เด็ก ๆ ในบ้าน ปฏิบัติตนตามได้ อีกทั้งการบูชาผีปู่
ตายังเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย 

 บทบาทด้านความสัมพันธ์ภายในชุมชน 
          คุณค่าและบทบาทของการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตาด้าน
ความสัมพันธ์ภายในชุมชน คือ ท าให้ชุมชนมีระเบียบ มีแบบแผน
เป็นระบบที่ดี ท าให้วิถีความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและความ
เชื่อเกี่ยวกับผีสามารถเชื่อมโยงไปด้วยกันได้ เกิดความรักความ
สามัคคีจากการได้ท ากิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน และ
สามารถลดปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนได้ รวมทั้งถือเป็นการยอมรับใน
ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในชุมชน  

 คติความเชื่อของการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา 
    (ค าพันธ์ แผนพุทธา : 5 กุมภาพันธ์ 2564) สัมภาษณ์. 

ผู้ที่ท าหน้าท่ีเป็นเฒ่าจ้ า ของชุมชนบ้านเวินชัย ต าบลผือฮี อ าเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กล่าวว่า ตามความเชื่อของคนใน
ชุมชนเชื่อว่า ผีปู่ตามีจริง ซึ่งศาลปู่ตาของชุมชนบ้านเวินชัย จะอยู่
ติดกับวัดบ้านเวินชัย ถือเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิในชุมชนอีกหน่ึงที่ 
ไม่ต่างไปจากวัด และยังมีความผูกพันเกี่ยวเน่ืองกันมาต้ังแต่อดีต 
โดยมีความเชื่อว่า ศาลปู่ตาเป็นที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษที่ล่วงลับ
ไปแล้ว หลังจากมีภูมิวัดก็จะต้องมีภูมิบ้าน (ค าพันธ์ แผนพุทธา : 
5 กุมภาพันธ์ 2564) สัมภาษณ์. ยังกล่าวอีกว่า ในการประกอบพิธี
เลี้ยงศาลปู่ตาน้ี จะต้องอัญเชิญเทพ เทวดา หรือผีปู่ตาน้ี มาเป็น
สักขีพยาน ให้ลูกหลาน ลูกบ้านรู้จัก ได้เคารพ ซึ่งก็จะมีบทเชิญ 
หรือที่เฒ่าจ้ าเรียกว่า “การกล่าวสักเค” เป็นการเชิญผีปู่ตาลงมา
รับเอาเครื่องเซ่นไหว้ และอัญเชิญผีปู่ตาลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลใน

การรดน้ ามนต์ ในที่น้ีเฒ่าจ้ าใช้ค าว่า “ป่าว” แทนการเชิญเทพ
เทวดาลงมา ตามความเชื่อของคนในชุมชนบ้านเวินชัยยังเชื่ออีก
ว่า เทพที่ป่าวลงมาน้ันมีลักษณะคล้ายฤๅษี มีหูแก้วตาทิพย์ 
ชาวบ้านพูดหรือขอขมา จะท าการอันใด ท่านก็รับรู้ แม้กระทั่ง
ลูกหลานชาวบ้านเวินชัยที่อยู่ต่างประเทศ ท่านก็สามารถรับรู้ถึง
ความต้องการได้ หากต้องการให้ท่านช่วยเหลือ สามารถใช้ฌาน
เล็งเห็นได้ การบนบานหรือที่เรียกว่า “การบ๋า” จะต้องผ่านเฒ่า
จ้ า เป็นตัวแทนในการสื่อสาร บอกกล่าวกับผีปู่ตา ไม่สามารถขอ
ข้ึนมาเองลอย ๆ ได้ เพราะถือว่าผีปู่ตาไม่ได้รับรู้ถึงความต้องการ
จริง ๆ การสื่อสารของเฒ่าจ้ ากับผีปู่ตา จะต้องมีคาถาที่ใช้ในการ
อัญเชิญและบอกกล่าว คาถาน้ีจะมีแค่เฒ่าจ้ าคนเดียวที่สามารถ
พูดและสื่อสารได้ แต่ถ้าหากได้บนบานแล้วไม่ท าตามที่บนบานไว้ 
ผีปู่ตาก็จะมาบอกเฒ่าจ้ า หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “มาต้อง” คือ
การมาท าให้เฒ่าจ้ ารับรู้ถึงความต้องการของผีปู่ตาได้ โดยจะมาใน
ลักษณะของการสื่อสาร หากเฒ่าจ้ าบอกให้ผีปู่ตาสามารถตามได้
เลย ผีปู่ตาก็จะไปดลจิตดลใจให้ผู้ที่มาบนบานไว้กลับมาแก้บน
ในทันที อีกท้ังการบนบานในเรื่องที่ดินน้ัน เป็นการขอให้การขาย
ส าเร็จ ไม่นานก็จะสามารถขายที่ตรงน้ันได้ การสื่อสารของผีปู่ตา
กับเฒ่าจ้ าน้ันจึงเห็นถึงความศักด์ิสิทธ์ิในทันที ทั้งในเรื่องการ
ท านายจากสิ่งของที่น ามาเซ่นไหว้ เฒ่าจ้ ากล่าวว่า การประกอบ
พิธีเลี้ยงศาลปู่ตาในปีน้ัน ซึ่งได้ประกอบพิธีข้ึนแล้ว ผลการท านาย
จากเฒ่าจ้ าคือ ถ้าแล้งก็จะแล้งมาก แต่ถ้าท่วมก็จะท่วมอย่างหนัก 
น้ าสามารถล้นทะลักฝายชะลอน้ าของชุมชนได้ โดยคนในชุมชนยัง
ไม่ทันจะปักใจเชื่อ เพราะต้ังแต่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งน้ีมา หลาย
ปีมาแล้วน้ าไม่เคยท่วมถึงข้ันล้นฝาย แต่เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน จน
สามารถสะท้อนผลของการท านายได้น้ันคือ ในช่วงประมาณเดือน
กันยายน ปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาน้ัน ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ของ
ชาวอีสาน ซึ่งก็มีหลายพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งจังหวัด
ยโสธรในบางพ้ืนที่ ส าคัญย่ิงคือ ชุมชนบ้านเวินชัยแห่งน้ีก็ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุอุทกภัยมากเช่นเดียวกัน น้ าล้นฝายเป็นไป
ตามที่เฒ่าจ้ าท านายไว้ทุกประการ อีกหน่ึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใน
ชุมชนแห่งน้ีคือ หากมีการกระท าอันใดที่ไม่ถูกต้อง ผีปู่ตาก็จะดล
บันดาลให้ได้รับผลกรรมและผลแห่งการกระท าในทันที เหตุการณ์
ตัวอย่างที่เฒ่าจ้ าได้ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ศึกษาคือ เคยมีคนขโมยควาย
ผ่านมาที่ชุมชนบ้านเวินชัย แต่ไม่เป็นผลส าเร็จ เพราะถ้าหาก
กระท าอันใดที่ไม่ดี ผีปู่ตาก็จะท าให้เห็นผล คนที่ขโมยควายน้ันเล่า
ว่า พอจูงควายไปถึงยังที่ดอนปู่ตา ซึ่งเป็นที่ต้ังของศาลปู่ตา ต้ังอยู่
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ท้ายหมู่บ้าน ตนเองกลับมองไม่เห็นหนทางที่จะไปต่อ จูงควายวน
ไปวนมาอยู่ในป่าแห่งน้ัน จนรุ่งเช้ามา ชาวบ้านก็ตามมาจับได้ ถ้า
หากกระท าความผิด จะไม่สามารถผ่านที่ชุมชนแห่งน้ีไปได้ คนใน
ชุมชนจึงเห็นถึงความศักด์ิสิทธ์ิของผีปู่ตา อีกหน่ึงสิ่งที่ส าคัญที่เชื่อ
ว่าผีปู่ตามีอยู่จริงก็คือ การมาต้อง ท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ว่าเป็น
การสื่อสารของผีปู่ตากับเฒ่าจ้ า ใครท าไม่ถูก เฒ่าจ้ าก็จะสามารถ
รับรู้ได้ อีกทั้งเฒ่าจ้ ายังกล่าวอีกว่า ก่อนที่จะได้มาเป็นผู้ที่ประกอบ
พิธีเลี้ยงศาลปู่ตา ถ้าผีปู่ตาต้องการที่จะให้ใครเป็นเฒ่าจ้ าแล้วน้ัน 
คนน้ันก็จะต้องท าหน้าที่ตรงน้ี คอยรับใช้ผีปู่ตา และพระธาตุเวิน
ชัยตลอดไป การเลือกเฒ่าจ้ าจึงไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะให้ใครเป็นก็ได้ 
แต่จะต้องเป็นผู้ที่ถูกเลือกมาจากผีปู่ตา และเป็นบุคคลที่ได้รับการ
ยอมรับ เคารพ นับถือ ของคนในชุมชน เป็นคนมีคาถา และ
ประพฤติชอบอยู่ในศีลธรรม จากเรื่องราวและเหตุการณ์หลาย ๆ 
เรื่องที่เกิดข้ึน คนในชุมชนจึงเชื่อว่าผีปู่ตามีจริง และด้วยความเชื่อ 
ความศรัทธา จึงมีการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตาข้ึน  

อภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ภาษาในบทสวดและ

บทบาทของการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา ของชุมชนบ้านเวินชัย 
ต าบลผือฮี อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผู้ศึกษาได้รวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ท าหน้าที่ในการประกอบพิธีเลี้ยงศาล
ปู่ตา เชื่อว่า ผีปู่ตาคือวิญญาณอันศักด์ิสิทธ์ิ สามารถช่วยขจัดทุกข์
ร้อน ไม่ให้ชุมชนเกิดยุคเข็ญ การประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา ก็เป็น
พิธีกรรมอันศักด์ิสิทธ์ิ ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ ความศรัทธามา
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับ ธวัช ปุณโณทก (2536) [2] กล่าว
เก่ียวกับผีปู่ตาในความเชื่อพ้ืนบ้านอันสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในสังคม
อีสานว่า สถาบันของผีปู่ตาได้รับการรับรองและร่วมมืออย่างดี
จากสังคมหมู่บ้านทางด้านการจัดการของผีปู่ตา มีศาลที่บูชา มี
การก าหนดพิธีกรรมในการบวงสรวงที่แน่นอน มีผู้แทนในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างชาวบ้านกับผีปู่ตา จะเห็นได้ว่า ถ้าพิจารณา
ถึงความเชื่อและหน้าที่ของสถาบันผีปู่ตาแล้ว สถาบันกลางของ
สังคมคือสถาบันผีปู่ตาเป็นที่ยึดมั่นทางจิตใจ 

      การใช้ภาษาส าหรับติดต่อสื่อสารก็ส าคัญเช่นเดียวกัน 
ส าหรับการสื่อสารระหว่างปู่ตากับชาวบ้านจะผ่านตัวแทน คือ คน
ทรง หรือที่เรียกว่า “เฒ่าจ้ า” หากเฒ่าจ้ าไม่มีความสามารถใน
เรื่องของการใช้บทสวดบูชาปู่ตา ก็จะท าให้ไม่สามารถสื่อสารได้ 

ในการศึกษาลักษณะของภาษาในบทสวด จึงท าให้ทราบได้ว่า 
การใช้ภาษาถ่ายทอดออกมาน้ัน แต่ละท้องถ่ินจะมีส าเนียงที่
แตกต่างกันออกไป แต่ลักษณะของภาษาในบทสวดที่ใช้ยังมีความ
คล้ายคลึงกันอยู่ ส าเนียงที่เปล่งออกมาจะข้ึนอยู่กับผู้ที่สื่อสาร ซึ่ง
สอดคล้องกับ บุญยงค์ เกศเทศ (2540) [3] กล่าวถึงผีปู่ตาใน
หนังสือ ชีวิตไทยชุดบูชาพญาแถนว่า ผีปู่ตาเป็นวิญญาณของ
บรรพชนประจ าหมู่บ้าน ที่เชื่อกันว่าดวงวิญญาณยังเป็นห่วง
ลูกหลานจึงเฝ้าคอยดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันภัยร้ายทั้งปวง  

ในเรื่องของบทบาทตามความเชื่อของคนในชุมชนก็เป็น
ผลต่อการด าเนินชีวิตเช่นเดียวกัน เพราะถ้ามีการเลี้ยงศาลปู่ตา ก็
จะท าให้คนในชุมชนเกิดความสบายใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะ
เป็นความเชื่อเกี่ยวกับผี ความเชื่อในเรื่องของสภาพภูมิอากาศ 
ศาลปู่ตาไม่เพียงแต่เป็นเสาหลักของคนในชุมชนเท่าน้ัน แต่ยังเป็น
ที่พ่ึงพาทางใจของคนในชุมชนเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะ
เน่ืองจากภาษาในบทสวดและบทบาทของการประกอบ

พิธีเลี้ยงศาลปู่ตาที่ศึกษา เป็นเพียงลักษณะเฉพาะของคนในชุมชน
บ้านเวินชัย ต าบลผือฮี อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรเท่าน้ัน 
ทั้งน้ีจึงควรมีการศึกษาลักษณะของภาษาในบทสวดของท้องถ่ิน
อื่น รวมทั้งบทบาทด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจน าไปสู่การเห็นภาพของ
ภาษาในบทสวดที่ใช้ส าหรับการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา และ
บทบาทด้านอื่น ๆ ทีช่ัดเจนข้ึน 
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การคิดต้นทุนและจดุคุม้ทุนเพื่อกำหนดราคาอาหารก่อนขายผ่านแอพพลิเคช่ัน 
กรณีศึกษา : ร้านตำจดัจ้าน ในย่านน้ี 

Costing and break-even point to determine the price of food before selling 
through the application Cast study: Tumjudjanniyannee shop 

 
 

สุจิตรา ลาภทวี 
 
 

 หลักสูตร บริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัด ปทุมธานี 

1Email: Sujitra.253725@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนในการทำร้านส้มตำ 2) เพื่อวิเคราะห์ตน้ทุนในการขายส้มตำของร้านจัดจ้าน 
ในย่านนี ้3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขึ้นราคาขายส้มตำในช่องทางแอพพลิเคช่ัน Food Panda และ Grab Food 4) เพื่อเปรียบเทียบ
กำไรจากการตั้งราคาขายส้มตำในช่องทางแอพพลิเคชั่น Food Panda และ Grab Food ขอบเขตการวิจัยเฉพาะร้านส้มตำจัดจ้าน ในย่านนี้ 
ประชากร คือ เจ้าของร้านตำจัดจ้าน ในย่านนี้ และกลุ่มตัวอย่าง คือ ส้มตำจำนวน 18 เมนู เพื่อศึกษาต้นทุนในแต่ละเมนูว่าแต่ละเมนูใช้ต้นทุน
เท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุนและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขึ้นราคาขายส้มตำในช่องทางแอพพลิเคชั่น Food Panda และ Grab Food ผลการวิจัย
พบว่าผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุนเพื่อกำหนดราคาอาหารก่อนขายผ่านแอพพลิเคช่ัน : กรณีศึกษา ร้านตำจัดจ้าน ในย่านนี้ ตั้งแต่ 
1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อสินค้าทั้งสิ้น 18 รายการ โดยจำนวนที่ขาย
สามารถคำนวณการหาจุดคุ้มทุนของส้มตำแต่ละเมนู สรุปได้ว่า จุดคุ้มทุน (จาน/เดือน) รวมทุกเมนู เท่ากับ 9,764 (จาน/เดือน) จุดคุ้มทุน  
(จาน/วัน) รวมทุกเมนู เท่ากับ 327 (จาน/วัน) โดยจุดคุ้มทุน (จาน/เดือน) สูงสุด คือ เมนูตำซั่ว 1249 จาน/เดือน จุดคุ้มทุน (จาน/เดือน) ต่ำสุด 
คือ เมนูตำมาม่ากุ้งสด 221 จาน/เดือน และ จุดคุ้มทุน (จาน/วัน) สูงสุด คือ เมนูตำซั่ว 42 จาน/วัน จุดคุ้มทุน (จาน/วัน) ต่ำสุด 3 เมนู คือ ตำ
ป่ากุ้งสด ตำป่าทะเล ตำมาม่ากุ้งสด 8 จาน/วัน โดยผลเปรียบเทียบทั้ง 2 แอพพลิเคชั่น ซึ่งได้แก่ แอพพลิเคชั่น Food Panda และ Grab 
Food จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อสินค้าและนำมาวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกำไรจากการตั้งราคาขายส้มตำในช่องทาง
แอพพลิเคชั่น แสดงให้เห็นว่าช่องทางแอพพลิเคชั่น Food Panda มีปริมาณยอดขายที่มากกว่า ส่งผลให้เป็นช่องทางที่สามารถสร้างกำไรได้
มาก อีกทั้งหลังจากการเปรียบเทียบผลกำไรและตั้งราคาขายใหม่แล้ว ผลต่างของกำไรที่ช่องทางแอพพลิเคชั่น Food Panda ก็ยังคงมีกำไรที่
มากกว่าและเป็นราคาที่เหมาะสม อยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงและซื้อรับประทานได้ ข้อเสนอแนะในการวิจัย จากการศึกษาครั้งนี้เป็น
เพียงการนำทฤษฎีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งสามารถเห็นได้ว่าสามารถใช้ได้จริง เพื่อหาจุดคุ้มทุนในการทำร้านส้มตำ ควรใช้ 
Break Even Point ในการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนและจุดที่ขายแล้วมีกำไรตามต้องการ อีกท้ังยังช่วยในการตั้งราคาขายผ่านทางแอพพลิเคช่ันได้
เพื่อวางแผนการขายสินค้าก่อนที่จะผลิตและช่วยในการตัดสินใจผลิต เพื่อควบคุมสินค้าสำเร็จรูปให้เพียงพอในการขายและไม่เหลือมากเกินไป 
การวิเคราะห์ จุดคุ้มทุนน้ีทำให้สามารถใช้ในการวางแผนการผลิตและวางแผนการขายได้ แต่ในความเป็นจริงเมื่อนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
ควรมีการใช้รูปแบบการนำค่าพยากรณ์ความต้องการที่เกิดขึ้นในอนาคตมาร่วมการวิเคราะห์รวมถึงการนำมาใช้เพื่อทบทวนการสั่งซื้ออย่าง
สม่ำเสมอเนื่องจากข้อมูลของความต้องการใช้ รวมถึงข้อมูลปริมาณและราคาวัตถุดิบที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันจะทำให้การนำไปใชก้่อ
เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
คำสำคัญ: ต้นทุน, จุดคุ้มทุน, แอพพลิเคชั่น 
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Abstract 
 The purpose of this research is 1) to analyze the break-even point in the papaya salad shop 2 To analyze the 
cost of selling papaya salad 3) to analyze the factors affecting the selling price of papaya salad in the app channel.  Food 
Panda and Grab Food 4) to compare profit from price setting for papaya salad in Food Panda and Grab Food application 
channels. In this area, the population is the owner of the spicy restaurant in this area, and the sample group is 18 papaya 
salad dishes to study the cost of each menu, how much the cost of each menu is to be worthwhile and to analyze the 
factors affecting the selling price of papaya salad in  Food Panda and Grab Food app channels The results of the analysis 
of cost and break-even point to determine food prices before selling through applications: a case study of the spicy 
restaurants in this area since  From 1 December 2020 to February 2021, the researcher collected 18 items of purchase 
volume data.  Able to calculate the break-even point for each menu of papaya salad in conclusion, the break-event point 
(plate / month) for all menus is 9,764 (plate/ month), the break-even point (plate / day), and all menus are 327 (plate/day). 
The break-even point (dish/month), the highest is the Tamasua menu, 1249 dishes / month, the lowest break-even point 
(dish / month) is the fresh shrimp noodle salad 221 dishes / month and the highest break-event point (plate/day) is 42 
dishes per day of Tam Siew menu, break-even point (plate / day), the lowest 3 menus, namely Wild Shrimp Salad, Wild 
Shrimp Salad, Seafood Mama with Shrimp 8 dishes / day by comparing results in both applications, which are Food Panda 
and Grab Food applications, from collecting order quantity data and analyzing the profit from setting sales prices.  Somtum 
in the application channel Shows that the channel Food Panda app. Have more sales volume Resulting in a very profitable 
channel Moreover, after comparing profits and setting new selling prices. The profit margin of the Food Panda application 
channel is still more profitable and affordable. Within the criteria that customers can access and buy Research suggestion 
from this study, it is only an application of theories to help analyze the existing data that can be seen to be practical. To 
find the break- even point in the somtum shop, break-even point should be used to analyze the break- even point and 
the point of sale and have the desired profit. It also helps in setting the selling price via the app to plan sales of products 
before they are produced and assist in manufacturing decisions. To avoid insufficient or excessive availability of finished 
goods, this break-even analysis makes it possible to use it in production planning and sales planning. In reality, when 
applied in practice, the model should be applied to the analysis of future demand forecast, as well as to regularly review 
the orders because of the data. Of demand including information on the quantity and price of raw materials that may 
change on a daily basis to make the most beneficial and efficient use. 
Keywords: Cost, Break-even point, Applications 
 
 
 
 

1. บทนำ 
 ในปัจจุบันอาหารถือเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที ่ท ุกคนจะต้อง
รับประทานเพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งแต่เดิมในยุคที่บริการจัดส่งอาหาร
และอินเทอร ์ เน ็ตย ังไม ่แพร ่หลาย ผ ู ้บร ิ โภคค ุ ้นเคยก ับการ
รับประทานอาหารที่ร้านอาหารที่สามารถสั่งและนั่งรับประทานได้ 
แต่ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนต้องการความ

รวดเร็วและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการจราจรที่ติดขัด 
ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกที่จะอยู่บ้านรับประทานอาหารและเลือกใช้
บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่มากยิ่งขึ้น ประกอบกับการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารส่วนมากจะใช้บริการในช่วงกลางวัน ช่วงเย็น และ
เทศกาลต่างๆ ซึ ่งการให้บริการที่หน้าร้านเพียงอย่างเดียวทำให้
ร ้านอาหารไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น 
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ผู้บริโภคจึงหาวิธีการที่จะสามารถรับประทานอาหารจานโปรดได้
อย ่างสะดวกสบายมากข ึ ้น และในส ่วนของผ ู ้ประกอบการ
ร้านอาหารเองก็หันมาให้ความสำคัญกับการขยายช่องทางการขาย
เพื่อให้ครอบคลุมและสร้างรายได้เพิ่มเติมจากบริการสั่งอาหารแบบ
เดลิเวอรี่ในหลายๆ ช่องทางมากยิ่งข้ึน [1] 
 ดังนั้นทางร้านอาหารจึงได้ใส่ใจและเห็นความสำคัญในการขาย
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่นโดยขายผ่านแอพทั้งหมด 2 แอพพลิเคช่ัน
ได้แก่ Food Panda และ Grab Food แต่ก็ย ังไม่สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของร้านอาหารได้ ในด้านของราคาอาหาร 
เพราะถ้าร้านอาหารตั้งราคาผ่านแอพพลิเคชั่นเท่ากับราคาหน้าร้าน 
อาจทำให้ทางด้านร้านอาหารขาดทุนได้ เนื่องจากทางแอพพลิเคช่ัน
จะมีค่าบริการ GP จึงอาจจะทำให้ร้านอาหารประสบกับปัญหา
ขาดทุนได ้ 
 ดังนั ้นผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาการคิดต้นทุนและจุดคุ้มทุนเพื่อ
กำหนดราคาอาหารก่อนขายผ่านแอพพลิเคชั่นของร้านตำจัดจ้าน 
ในย่านนี้ท่ีหมู่บ้านรสริน 2 แขวงดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต การคิดต้นทุน เป็น
ต้น โดยประยุกต์ใช้การตั้งราคา มาประยุกต์ในการตั้งราคาส้มตำแต่
ละเมนู เพื่อทำให้ทราบต้นทุนและราคาขายที่แท้จริง พบว่า ต้นทุน
และราคาขายที่ตั้งราคาขายในแอพพลิเคชั่นก่อนกำหนดราคาขายมี
อัตราที่ขาดทุนสูง ร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่ทราบการตั้งราคาอาหาร 
ในการขายผ่านแอพพลิเคช่ันผู้วิจัยมองว่าอาจเปนตนทุนอีกหนึ่งอย
างที่เพ่ิมเขามาในการกําหนดราคาขาย ผู้วิจัยจึงตองการคิดตนทุนที่
แทจริงเพื่อการกําหนดราคาขายผานแอพพลิเคช่ันงานวิจัยในครั้งนี้
เป็นการลงพื้นที่ในการ สำรวจข้อมูลและเก็บรวบรวมของร้านตำจัด
จ ้าน ในย ่านน ี ้  ท ี ่หม ู ่บ ้านรสร ิน 2 แขวงดอนเม ือง จ ังหวัด
กรุงเทพมหานคร  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนในการทำร้านส้มตำจัดจ้าน ใน
ย่านนี้ หมู่บ้านรสริน 2 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 2.2 เพื ่อวิเคราะห์ต้นทุนในการขายส้มตำของร้านจัดจ้าน ใน
ย่านนี ้
 2.3 เพื ่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขึ้นราคาขายส้มตำใน
ช่องทางแอพพลิเคชั่น Food Panda และ Grab Food 
 2.4 เพื่อเปรียบเทียบกำไรจากการตั้งราคาขายส้มตำในช่องทาง
แอพพล ิเคช ั ่น Food Panda และ Grab Food ก่อนและหลัง
ปรับปรุง 
   

3. ขอบเขตการศึกษา 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา

ส้มตำจำนวน 18 เมนู เพื่อศึกษาต้นทุนในแต่ละเมนูว่าแต่ละเมนูใช้
ต้นทุนเท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุนและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขึ้น
ราคาขายส้มตำในช่องทางแอพพลิเคชั่น Food Panda และ Grab 
Food ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะร้านส้มตำจัดจ้าน 
ในย่านนี้ท่ี หมู่บ้านรสริน 2 แขวงดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การคิดต้นทุนและจุดคุ้มทุนเพื่อกำหนดราคา
อาหารก่อนขายผ่านแอพพลิเคชั่น : กรณีศึกษา ร้านตำจัดจ้าน ใน
ย่านนี้ที่หมู่บ้านรสริน 2 แขวงดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร” 
ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนด วิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ในการศึกษาครั้งน้ีประชากร คือ เจ้าของร้านตำจดัจ้าน 
ในย่านนี้ท่ีหมู่บ้านรสริน 2 แขวงดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
และกลุม่ตัวอย่าง คือ เมนูส้มตำ จำนวน 18 เมนู เช่น ตำปูปลาร้า , 
ตำปูปลาร้ากุ้งสด ,ตำไทย ,ตำไทยไข่เค็ม ,ตำปู ,ตำป่า ,ตำป่ากุ้งสด ,
ตำป่าหอยดอง ,ตำป่าทะเล ,ตำมาม่า,ตำมาม่ากุ้งสด ,ตำแตง ,ตำ
แตงไข่เค็ม ,ตำหอย ,ตำซั่ว ,ตำถั่ว ,ตำหอยดอง และตำโคราช 
 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ข้อมูลที่ทำการศึกษาครั้งนี้ มาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)   ที่ได้จาก
ร้านตำจัดจ้าน ในย่านนี้ที่หมู่บ้านรสริน 2 แขวงดอนเมือง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้ 
  ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที ่ผู ้วิจัยทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการขายส้มตำภายในร้านตำจัดจ้าน ในย่านนี้ท่ีหมู่บ้านรส
ริน 2 แขวงดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รายการส้มตำ และ
ต้นทุนสินค้า การวิจัยนี้เป็นเป็นการวิจัยเชิงแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนสินค้า
สำเร็จรูปและต้นทุนโลจิสติกสข์องร้านตำจัดจ้าน ในย่านนี้ท่ีหมู่บ้าน
รสริน 2 แขวงดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาเป็น
ข้อมูลในการทำการวิจัย โดยการทำวิจัยได้ ศึกษากิจกรรม ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการขายตั้งแต่ กาวางแผน การจัดหาสินค้า 
การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ ่มตัวอย่างจะเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
  ข ้อม ูลท ุต ิยภ ูม ิ  (Secondary Data) ได ้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อส้มตำตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.
2563-กุมภาพันธ ์ พ.ศ.2564 จากบันทึกรายการสั ่งซ ื ้อสินค้า
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ช ่องทางแอพพล ิ เคช ั ่น Food Panda และ Grab Food ของ
กรณีศึกษารวมถึงการศึกษาจาก Internet และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทำให้ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 4.3 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวมข้อมูลมาวิเคราะห์ ดังนี้ 
  4.3.1 การประมาณค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน 
   4.3.1.1 ค ่ า ใช ้ จ ่ า ย ในการจ ั ด เ ก ็ บส ิ นค้ า 
(Carrying Cost) เป็นค่าใช้จ่ายจากการมีสินค้าคงคลังและการ
รักษาสภาพให้สินค้าคงคลังนั้นอยู่ในรูปที่ใช้งานได้ ซึ่งจะแปรตาม
ปริมาณสินค้าคงคลังที่ถือไว้และระยะเวลาที่เก็บสินค้าคงคลังนั้นไว้ 
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ได้แก่ ค่าพื้นที่ (เช่าที่, ค่าน้ำ, ค่าไฟ) ค่า
อุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์ตกแต่งร้าน ค่าเสื่อมอุปกรณ์ตกแต่งร้าน เป็น
ต้น  
   4.3.1.2 ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ 
   4.3.1.3 ต้นทุนการสั่งซื้อ (Cost) 
  ต้นทุนของสินค้าท่ีต้องการ ซึ่งจะแปรตามจำนวนครั้งของ
การสั่งซื้อ ซึ่งต้นทุนในการสั่งซื้อ ได้แก่ ค่าวัตถุดิบต่อเดือน เป็นต้น 
[2] 
   4.3.1.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับการขายผ่านช่องทาง
แอพพลิเคชั่นเป็นค่าใช้จ่ายจากการนำสินค้าวางขายผ่านช่องทาง
แอพพลิเคชั่น Food Panda และ Grab Food ได้แก่ ค่า GP fee 
จากยอดขาย โดย Food panda มีค่า GP 35% โอนเงิน 9-10 วัน 
ในแต่ละรอบกำหนดชำระ และ Grab มีค่า GP 30% โอนเงินหลัง
หักค่า GP ในวันถัดไปเป็นต้น [3] 
  4.3.2 จุดคุ้มทุน (Break Even Point) 
          การคิดคำนวณจุดคุ้มทุน  

   สมาการ (1) 
  1) นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ คือต้นทุนคงที่รวม 
(TFC) ต้นทุนแปรผันเฉลี่ย (AVC) แทนค่าลงในสมการ 
  2) คำนวณหาค่า P (Price:ราคาต่อหน่วย) ซึ่งในงานวิจัย
ครั้งนี้กำหนดให้เป็นถ้วย 
  3) จากนั้นนำค่า P ที่คำนวณได้แทนลงในสมการ จาก
สมการจุดคุ้มทุน คำนวณจดคุ้มทุนของร้านตำจัดจ้าน ในย่านนี้ นํา
ข้อมูลที่ได้จาก การสัมภาษณ์คือปริมาณสินค้า ที่ขายได้โดยเฉลี่ยใน 
เดือน และนำค่า Q คือปริมาณสินค้า (เครือ ณ จุดคุ้มทุนที่คำนวณ
ได้ แทนค่าลงในสมการ) [4] 

4.3.3 การกำหนดราคาสำหรับการขายผ่านช่องทาง
แอพพลิเคชั่น 

ผู้วิจัยจะนำข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบแต่ละรายการ โดยเป็น
เมนูส้มตำ จำนวน 18 เมนู เช่น ตำปูปลาร้า , ตำปูปลาร้ากุ้งสด ,ตำ
ไทย ,ตำไทยไข่เค็ม ,ตำปู ,ตำป่า ,ตำป่ากุ้งสด ,ตำป่าหอยดอง ,ตำ
ป่าทะเล ,ตำมาม่า,ตำมาม่ากุ้งสด ,ตำแตง ,ตำแตงไข่เค็ม ,ตำหอย ,
ตำซั่ว ,ตำถั่ว ,ตำหอยดอง และตำโคราช โดยใช้วิธีการกำหนดราคา
แบบ Cost-Plus การกำหนดราคาวิธีนี ้มาใช้ในกรณีที ่กิจการไม่
สามารถคาดการณ์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าได้ หรือต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์ไม่แน่นอน กิจการจึงต้องกำหนดกำไรที่แน่นอนขึ้นมา
ก่อน และเมื่อทราบต้นทุนต่อหน่วยแล้วจึงนำต้นทุนนั้นไปบวกกับ
กำไรที่ต้องการ 

ราคาขายก่อน = ต้นทุนต่อหน่อย / (%) กำไรที่ต้องการ 
สมาการ (2)  [5]                     
 หลังจากได้ราคาขายที่ต้องการแลว้ ให้นำไปหักค่า GP fee หรือ
ค่าพัฒนาระบบ จากยอดขาย (30%) 
  ราคาขาย = ราคาขายก่อน / (100%- GP fee 30%)   
สมาการ (3) [6]                                      
 4.3.4 เปรียบเทียบกำไรจากการตัง้ราคาขายสม้ตำใน
ช่องทางแอพพลิเคช่ัน Food Panda และ Grab Food  
ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกำไรจากการตั้งราคาขาย
ส้มตำ โดยการสรุปข้อมูลจากยอดขายในช่องทางแอพพลิเคช่ัน 
Food Panda และ Grab Food ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2563-
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  และสรุปผลการวิจัย 
 

5. ผลการวิจัย 
สามารถแสดงผลการวิจัยตามลำดับได้ดังผลต่อไปนี้ 

5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลรายการสั่งซื้อส้มตำช่องทาง
แอพพลิเคช่ัน Food Panda และ Grab Food ก่อนปรับปรุงราคา 

ข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อสินค้าตั ้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ.
2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ทั้งสิ้น 18 รายการ  โดย
ระบุ รายการ วันที่ขาย ปริมาณการขาย ราคาขาย ยอดขาย 

5.2 การประมาณค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน โดยรวมทั้ง ค่าพื้นที่ (เช่าที ่ ,ค่า

น้ำ,ค่าไฟ) ค่าอุปกรณ์ ค่าเสื่อมอุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์ตกแต่งร้าน ค่า
เสื ่อมอุปกรณ์ตกแต่งร้าน ค่าวัตถุดิบต่อเดือน คิดเป็น 28,237 
บาทต่อเดือน 

ค่าเสื ่อมราคาของอุปกรณ์ สรุปได้ว่า ราการอุปกรณ์
ทั ้งหมด 13 รายการ ได้แก่ ครก สาก เขียง มีดหั่น ช้อน ทัพพี 
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กระปุก ถังแก๊ส หม้อ จาน ถ้วย ตะกร้า โต๊ะวางของ โดยคิดค่า
อุปกรณ์ทั ้งหมดได้ 3,912 บาท และค่าเสื ่อมราคาของอุปกรณ์
ทั้งหมด 2,028.4 บาท 

5.3 การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน (Break Even Point)     
5.4 การกำหนดราคาสำหรับการขายผ่านช่องทาง

แอพพลิเคช่ัน 
5.5 การเปรียบเทียบกำไรจากการตั้งราคาขายส้มตำใน

ช่องทางแอพพลิเคชั่น Food Panda และ Grab Food ก่อนและ
หลังปรับปรุง  

ผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุนเพื่อกำหนด
ราคาอาหารก่อนขายผ่านแอพพลิเคชั่น : กรณีศึกษา ร้านตำจัด
จ ้าน ในย่านนี ้ท ี ่หม ู ่บ ้ านรสร ิน 2 แขวงดอนเมือง จ ังหวัด
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 นั้น ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อสินค้า
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
ทั ้งสิ ้น 18 รายการ โดยจำนวนที ่ขายสามารถคำนวณการหา
จุดคุ้มทุนของส้มตำแต่ละเมนู สรุปได้ว่า จุดคุ้มทุน (จาน/เดือน) 
รวมทุกเมนู เท่ากับ 9,764 (จาน/เดือน) จุดคุ้มทุน (จาน/วัน) รวม
ทุกเมนู เท่ากับ 327 (จาน/วัน) โดยจุดคุ้มทุน (จาน/เดือน) สูงสุด 
คือ เมนูตำซั่ว 1249 จาน/เดือน จุดคุ้มทุน (จาน/เดือน) ต่ำสุด คือ 
เมนูตำมาม่ากุ้งสด 221 จาน/เดือน และ จุดคุ้มทุน (จาน/วัน) 
สูงสุด คือ เมนูตำซั่ว 42 จาน/วัน จุดคุ้มทุน (จาน/วัน) ต่ำสุด 3 
เมนู คือ ตำป่ากุ้งสด ตำป่าทะเล ตำมาม่ากุ้งสด 8 จาน/วัน อีกทั้ง
ยังเปรียบเทียบกำไรระหว่างราคาขายในช่องทางแอพพลิเคชั่น 
Food Panda และ Grab Food ก่อนปรับปรุง และราคาขาย
ส้มตำในช่องทางแอพพลิเคชั่น Food Panda และ Grab Food 
ตั้งราคาใหม่ จากข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ทั้งสิ้น 18 รายการ  

ผลเปรียบเทียบกำไรจากการตั ้งราคาขายส้มตำใน
ช่องทางแอพพลิเคชั่น Food Panda ก่อนและหลังปรับปรุงราคา
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 -  28 กุมภพันธ์ 2564 (3เดือน) กำไรจาก
ขายส้มตำในช่องทางแอพพลิเคชั่น Food Panda ก่อนปรับปรุง
ราคา รวมทุกเมนู เท่ากับ 18,516.98 บาท และกำไรจากขาย
ส้มตำในช่องทางแอพพลิเคชั ่น Food Panda หลังนำราคาที ่
ปรับปรุงมาใช้กับยอดขาย 1-30 ธันวาคม 2563 รวมทุกเมนู 
เท ่าก ับ 26,931.98 บาท โดยม ีผลต ่างกำไร 9,645 บาท
ผลเปรียบเทียบกำไรจากการตั ้งราคาขายส้มตำในช่องทาง
แอพพลิเคชั่น Grab Food ก่อนและหลังปรับปรุงราคาตั้งแต่ 1 
ธันวาคม 2563 -  28 กุมภพันธ์ 2564 (3เดือน) กำไรจากขาย

ส้มตำในช่องทางแอพพลิเคชั่น Grab Food ก่อนปรับปรุงราคา 
รวมทุกเมนู เท่ากับ 5,809.93 บาท และกำไรจากขายส้มตำใน
ช่องทางแอพพลิเคชั่น Grab Food หลังนำราคาที่ปรับปรุงมาใช้
กับยอดขาย 1-30 ธันวาคม 2563 รวมทุกเมนู เท่ากับ 12,209.93 
บาท โดยมีผลต่างกำไร 6,400 บาท 

โดยผลเปรียบเทียบทั ้ง 2 แอพพลิเคชั ่น ซ ึ ่ งได้แก่ 
แอพพล ิ เคช ั ่น Food Panda และ Grab Food จากการเก ็บ
รวบรวมข้อมูลปริมาณการสั ่งซื ้อสินค้าและนำมาวิ เคราะห์
ผลเปรียบเทียบกำไรจากการตั ้งราคาขายส้มตำในช่องทาง
แอพพลิเคช่ัน แสดงให้เห็นว่าช่องทางแอพพลิเคช่ัน Food Panda 
มีปริมาณยอดขายที่มากกว่า ส่งผลให้เป็นช่องทางที่สามารถสร้าง
กำไรได้มาก อีกทั้งหลังจากการเปรียบเทียบผลกำไรและตั้งราคา
ขายใหม่แล้ว ผลต่างของกำไรที ่ ช่องทางแอพพลิเคชั ่น Food 
Panda ก็ยังคงมีกำไรที่มากกว่าและเป็นราคาที่เหมาะสม อยู่ใน
เกณฑ์ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงและซื้อรับประทานได้ 

 

6. อภิปรายผล 
ผล เปร ี ยบ เท ี ยบท ั ้ ง  2 แอพพล ิ เคช ั ่ น  ซ ึ ่ ง ได ้ แก่  

แอพพล ิ เคช ั ่ น  Food Panda และ Grab Food จากการเก็บ
รวบรวมข้อม ูลปร ิมาณการสั ่งซ ื ้อส ินค้าและนำมาวิเคราะห์
ผลเปร ียบเทียบกำไรจากการตั ้งราคาขายส้มตำในช่องทาง
แอพพลิเคชั่น แสดงให้เห็นว่าช่องทางแอพพลิเคชั่น Food Panda 
มีปริมาณยอดขายที่มากกว่า ส่งผลให้เป็นช่องทางที่สามารถสร้าง
กำไรได้มาก อีกทั้งหลังจากการเปรียบเทียบผลกำไรและตั้งราคา
ขายใหม่แล้ว ผลต่างของกำไรที ่ช ่องทางแอพพลิเคชั ่น Food 
Panda ก็ยังคงมีกำไรที่มากกว่าและเป็นราคาที่เหมาะสม แต่เมื่อ
เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วทำให้เห็นว่า Grab Food มีผลต่าง
กำไรที่มากถึง 110.15% อยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงและซื้อ
รับประทานได้ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการนำทฤษฎีเข้ามาช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งสามารถเห็นได้ว่าสามารถใช้ได้จริง เพื่อหา
จุดคุ้มทุนในการทำร้านส้มตำ ควรใช้ Break Even Point ในการ
วิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนและจุดที่ขายแลว้มีกำไรตามต้องการ อีกทั้งยัง
ช่วยในการตั้งราคาขายผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้เพื่อวางแผนการ
ขายสินค้าก่อนที่จะผลิตและช่วยในการตัดสินใจผลิต เพื่อควบคุม
สินค้าสำเร็จรูปให้เพียงพอในการขายและไม่เหลือมากเกินไป การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนนี้ทำให้สามารถใช้ในการวางแผนการผลิตและ
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วางแผนการขายได้ แต่ในความเป็นจริงเมื่อนำไปประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติควรมีการใช้รูปแบบการนำค่าพยากรณ์ความต้องการที่
เกิดขึ ้นในอนาคตมาร่วมการวิเคราะห์รวมถึงการนำมาใช้เพื่อ
ทบทวนการสั่งซื้ออย่างสม่ำเสมอเนื่องจากข้อมูลของความต้องการ
ใช้ รวมถึงข้อมูลปริมาณและราคาวัตถุดิบที่อาจเปลี่ยนแปลงไปใน
แต่ละวันจะทำให้การนำไปใช้ก่อเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้คือ 1. เพื่อศึกษาระดับของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค และ 2. ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การศึกษา และวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณาประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมาณ
เพื่อการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้แก่ T-test และ One way ANOVA  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน โดยมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค ดังนั้นผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสมัยใหม่สามารถน าผล
การศึกษาข้างต้นไปประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ให้ความส าคัญกับการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่มุ่งให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านเพศ และช่วงอายุของผู้บริโภค 
เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ: ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม, การซื้อสินค้าออนไลน์, ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
 

Abstract 
The purpose of this research was 1) to study the level of consumer behavioral intention to purchases 

online via modern trade, 2) to study the personal factors influencing consumer behavioral intention to purchases 
online via modern trade. The sample in this study was: the experienced consumers who purchase online via 
modern trade, using the convenience sampling method. According to, quantitative research, the questionnaire 
was selected as the tool for this research. The data were analyzed by descriptive statistics; mean, frequency, 
average, standard deviation and the inferential statistics for research hypothesis testing are T-test and One way 
ANOVA. 

The result revealed that gender and age differences have different influences on behavioral intentions 
in online purchases via modern trade. The personal factors in terms of education level and income have no 
influence on behavioral intentions in online purchases via modern trade. Therefore, modern trade operators may 
apply the results of the studies into the strategic planning. For the purpose of expanding the online channel for 
consumer purchases to be more effective, the modern trade operators may launch the promotional campaigns 
that focus on gender and age range of consumers.   

 
Keywords: Behavioral Intention, Online Purchases, Modern Trade 
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1. บทน า 
 ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลต่อการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของผู้คนจ านวนมากในหลากหลายบริบท ซึ่งภาค
ธุรกิจถือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาของเทคโนโลยี 
ดังเช่นการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลิตภาพหรือผลการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ หนึ่งในกิจกรรมทางธุรกิจที่น าเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมคือ การซื้อสินค้าออนไลน์ 
โดยเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น อีก
ทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนการด าเนินงานของธุรกิจได้อย่างมี
นัยส าคัญ และยังช่วยสร้างประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าในด้านความ
สะดวกสบาย ในการเข้าถึงสินค้าที่ตนเองต้องการ  
 แต่สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันแม้ว่าความนิยมในการซื้อสินค้า
ออนไลน์จะเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นผลมาจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือความเชื่อมั่นที่ลูกค้า
มีต่อรูปแบบการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น แต่ยังถือ
ว่าการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังมีสัดส่วนที่น้อยกว่าการซื้อ
สินค้าด้วยตนเองผ่านรูปแบบดั่งเดิมอยู่มาก ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิด
การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้น จะช่วยสร้างระโยชน์ให้
เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
อาทิเช่น ผู้ผลิตสินค้าสามารถสร้างโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น 
เนื่องจากลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ตลอดเวลา ผู้ประกอบการ 
ตัวแทนขายหรือร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่ท าหน้าที่เป็นช่องทางการขาย
สามารถลดต้นทุนการด าเนินงานด้านต่างๆ ลง และช่วยให้เกิดผล
ก าไรทางธุรกิจสูงขึ้น และลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นผู้บริโภครายสุดท้าย
ได้รับความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้นได้ 
 ซึ่งในปัจจุบันลูกค้าจ านวนมากยังมีความนิยมในการซื้อสินค้า
ผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่  ซึ่งจัดได้ว่าเป็นตัวแทนขายที่มีความ
น่าเชื่อถือ โดยร้านค้าปลีกสมัยใหม่เหล่านี้มีความต้องการลงทุนเพื่อ
พัฒนาช่องทางการขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการบริการลูกค้า และบริหารต้นทุน
การด าเนินงานของธุรกิจ หากมีลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากขึ้นจะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ ดังนั้นการศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้าจึงมีความส าคัญ เพื่ อใช้เป็น
แนวทางในการด า เนิน งานให้ เกิ ดความเหมาะสม บรรลุ ถึ ง
วัตถุประสงค์ที่ภาคธุรกิจมีความต้องการ 
 พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าสามารถศึกษา และประเมินได้
จ าก  ค ว าม ตั้ ง ใจ เชิ งพ ฤ ติ ก ร รม  (Behavior Intention) โด ย 
Zeithaml et al. [1] กล่าวว่า ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 รูปแบบได้แก่ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมเชิงบวก 
หมายถึง ความตั้งใจของลูกค้าที่จะแนะน าสินค้าหรือบริการให้แก่
บุคคลอื่น ความตั้งใจในการกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการอีกครั้ง 
และความเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการเหล่านั้นใน

ราคาที่สูงขึ้น ส าหรับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมเชิงลบ หมายถึง ความ
ตั้งใจในการร้องเรียนต่อสินค้าหรือบริการ ความไม่ชื่นชอบในตัว
สินค้าหรือบริการ และความตั้งใจที่จะไม่ใช้สินค้าหรือบริการจากผู้
ให้บริการเหล่านั้น หากผู้ประกอบการสามารถสร้างความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า จะช่วยให้การด าเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จสูงขึ้น ดังเช่น Jani and 
Han [2] กล่าวว่า ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมถือได้ว่ามีส่วนส าคัญที่
สามารถก่อให้เกิดความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อผู้ประกอบการได้ 
เนื่องจากส่วนหนึ่งในบริบทของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมคือ การออก
ต่อถึงสินค้าหรือบริการในทางที่ดีต่อบุคคลอื่น และเป็นความตั้งใจ
กลับมาซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการอีกครั้ง สิ่งดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี และสามารถสร้างความยั่งยืนในการ
ด าเนินธุรกิจได้  
 ดังนั้นการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของ
ลูกค้าในบริบทของการซื้อสินค้าออนไลน์  จึงมีส่วนส าคัญ ให้
ผู้ประกอบการสามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ โดยปัจจัยส่วนบบุคคลอาจก่อให้เกิดความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมของลูกค้าที่แตกต่างกันในบริบทของการซื้อสินค้า
ออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้ การศึกษาครั้งนี้จึงมีความ
ต้องการศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าที่เคยมีประสบการณ์ซื้อ
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความส าคัญของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรม และเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ใช้เป็นตัวก าหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ เพ่ือให้เกิดปริมาณการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้ามากขึ้น อันจะน ามาซึ่งประโยชน์แก่ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายภาคส่วน และส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อ
การบริหารธุรกิจต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  1. เพื่อศึกษาระดับของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค 
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค 
 
3. สมมติฐานของการศึกษา 
  1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของ
ลูกค้าที่แตกต่างกัน 
  2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของ
ลูกค้าที่แตกต่างกัน 
  3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของ
ลูกค้าที่แตกต่างกัน 
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  4. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีก
สมัยใหมข่องลูกค้าที่แตกต่างกัน 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้
ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบ
ไปด้วยตัวแปรที่ส าคัญ 2 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษา และตัวแปร
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 
ผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 – สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
5. วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ซื้อ
สินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้เนื่องจากไม่ทราบจ านวนผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ซื้อสินค้า
ออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ดังนั้น จึงใช้สูตรค านวณจ านวน
กลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบ จ านวนประชากรของ Taro Yamane ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการ
วิจัยในครั้งนี้คืออย่างน้อย 385 กลุ่มตัวอย่าง และเพื่อความสมบูรณ์
ของข้อมูล คณะผู้วิจัยจึงเก็บจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 กลุ่ม
ตัวอย่าง 
 เค รื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใน ก า รศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ คื อ  แ บ บ ส อ บ ถ าม 
(Questionnaires) ซึ่งเกิดจากการทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้อง
กับกรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ รายได้ และระดับการศึกษา 
 ส่วนที่  2 เป็  นค าถามที่ เกี่ ยวข้องกับระดับความตั้ งใจเชิ ง
พฤติกรรม โดยแบ่งออกเป็น 7ระดับ (Seven Point Likert Scale) 
ซึง่ 1 แทนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ 7 แทนเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การศึกษาใน
ครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเครื่องมือของการวิจัย 2 รูปแบบ 
ได้แก่ (1) ทดสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบภาษาที่ ใช้สื่อความหมายใน
แบบสอบถามว่าสามารถสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการ
ศึกษาหรือไม่ ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ
วัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ซึ่ง
ผลลัพธ์จากการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ มากกว่า 
0.70 โดยด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรมมีค่าอยู่ที่  0 .86 และ (2) 
ทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามนั้นไป

สุ่มทดสอบกับผู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 
จ านวน 30 ชุด และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ โดยวิธีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ .05 มาเป็นเครื่องมือหาค่า
ความน่าเชื่อถือรายข้อ และเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าสัมประสทิธิ์แอลฟา
ของครอนบาค ซึ่ง Nunnally [3] แนะน าว่าควรมีค่ามากกว่า 0.7 
โดยความตั้งใจเชิงพฤติกรรมมีความค่าสัมประสทิธิ์แอลฟาของครอ
นบาคที่ 0.92 
 สถิติที่ใช้ในการศึกษา การศึกษาครั้งนี้สามารถแบ่งประเภทของ
สถิติที่ใช้ออกเป็น 2 ประเภทที่ส าคัญได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยได้แก่  T-test และ One way 
ANOVA 
 
6. ผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ท าการศึกษา จ านวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งคณะผู้วิจัยแบ่งผล
การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และระดับ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม  
 ซึ่งข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นีจ้ านวน 400 กลุ่มตัวอย่าง สามารถแสดงได้ดังตาราง 1 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ ชาย 199 49.8 
 หญิง 201 50.2 
อายุ ต้ังแต่ 11 ปี – 21 ป ี 114 28.5 
 มากกว่า 21 ปี – 41 ป ี 99 24.8 
 มากกว่า 41 ปี – 56 ป ี 137 34.3 
 มากกว่า 56 ปีขึ้นไป 50 12.4 
ราย 
ได้ 

น้อยกว่า 15,000บาท 205 51.3 

 ตั้งแต่ 15,000 บาท – 30,000 บาท 114 28.5 
 ตั้งแต่ 30,001 บาท – 45,000 บาท 50 12.5 
 มากกวา่ 45,001 บาทขึ้นไป 31 7.7 
ระดับ
การ 
ศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 207 51.8 

 ปริญญาตรี 155 38.8 
 ปริญญาโท 30 7.4 
 สูงกว่าปริญญาโท 8 2.0 
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 จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าเป็นเพศหญิงมากที่สุด 
จ านวน 201 คิดเป็นร้อยละ 50.2 และเพศชายจ านวน 199 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.8 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ พบว่าเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 41 ปี – 56 ปีมากที่สุด จ านวน 
137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 คน รองลงมาคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปี 
– 21 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 อายุมากกว่า 21 ปี – 
41 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 และอายุมากกว่า 56 ปี
ขึ้นไป จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทมากที่สุด จ านวน 205 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมาคือ รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท – 
30,000 บาท จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 รายได้ตั้งแต่ 
30,001 บาท – 45,000 บาท จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
และรายได้มากกว่า 45,001 บาทขึ้นไป จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.7 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด
จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมาคือ การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 ผู้ที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาโท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 และผู้ที่มี
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
จ านวน 400 กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม สามารถ
แสดงได้ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที ่2 ระดับความคิดเห็นต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
แนะน าให้บุคคลอื่นหันมาใช้บริการซื้อ
สินค้าออนไลน์มากขึ้น 

5.18 1.51 มาก 

การเลือกใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์
เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง 

5.16 1.50 มาก 

การเลือกใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์
เป็นก้าวย่างที่ส าคัญ 

5.06 1.51 มาก 

ชื่นชอบการซื้อสินค้าออนไลน์ 5.27 1.47 มาก 
มีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ 5.41 1.43 มาก 

รวม 5.21 1.34 มาก 
 
 จากตารางที่  2 สามารถอธิบายได้ว่า ระดับความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.21 หากวิเคราะห์เป็นรายด้าน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุด
ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.41 รองลงมาคือ ชื่นชอบการซื้อสินค้า

ออนไลน์ ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.21 แนะน าให้บุคคลอื่นหันมาใช้
บริการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.18 การ
เลือกใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ด้วย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.16 และการเลือกใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์เป็น
ก้าวย่างที่ส าคัญ ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.06 
 ตอนที ่2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 การทดสอบสมมติฐานส าหรับการวิจัยในครั้งนี  ้ใช้สถิติอนุมาน
เพื่อทดสอบความแตกต่าง t-test และ One-way ANOVA สามารถ
แสดงผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
เพศ 0.01* 
อาย ุ 0.00* 
รายได้ 0.73 
ระดับการศึกษา 0.99 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
  
 จากตารางที 3 สามารถอธิบายได้ว่า เพศของผู้บริโภคที่มี
ประสบการณ์ซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ของลูกค้าที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 โดยพบว่า เพศชายมีระดับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อ
สินค้าออนไลน์สูงกว่าเพศหญิง 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของลูกค้าที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจากการวิเคราะห์
เปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมสามารถแบ่งออกตามอายุออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1
มีอายุตั้งแต่ 11 ปี – 21 ปี กลุ่มที่ 2 มีอายุมากกว่า 21 ปี – 41 ปี 
กลุ่มที่ 3 มีอายุมากกว่า 41 ปี – 56 ปี และกลุ่มที่ 4 มีอายุมากกว่า 
56 ปีขึ้นไป พบว่า กลุ่มที่มีอายุมากกว่า 41 ปี – 56 ปี และกลุ่มที่มี
อายุมากกว่า 56 ปีขึ้นไป มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของ
ลูกค้าที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ซื้อสินค้า
ออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีระดับอายุที่แตกต่างกันมีความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมทีไ่ม่แตกต่างกัน 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ของลูกค้าที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีประสบการณ์
ซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีไม่แตกต่างกัน 
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7. สรุปผลการศึกษา 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.2 มีอายุมากกว่า 41 ปี – 56 ปี จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.3 มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท จ านวน 205 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.3 และมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 207 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.8  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ในภาพรวมมีระดับความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมต่อการซื้อสินค้าออนไลน์อยู่ในระดับมาก ด้วย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.21 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และ
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านรายได้ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ที่แตกต่างกัน  
 
8. อภิปรายผล 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เพศชายและเพศ
หญิงมีระดับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมต่อการซื้อสินค้าออนไลน์
ต่างกัน โดยเพศชายมีระดับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อสินค้า
ออนไลน์สูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลมัยพร ดงเสือ [4] ที่
ศึกษา พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของผู้บริโภค พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศเป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้
สักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.01 และการศึกษาของ เยาวภา ปฐมศิริกุล และคณะ [5] ที่
ศึกษาพฤติกรรมการซื้อและโอกาสการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มเสื้อผ้า
และรองเท้าของลูกค้าผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า คุณลักษณะ
ส่วนบุคคลด้านเพศ มีผลต่อการเลือกประเภท เสื้อผ้าชุดท างานอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ช่วงอายุของผู้ใช่
บริการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ต่างกันมีระดับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมต่อ
การซื้อสินค้าออนไลน์ต่างกัน โดยพบว่ากลุ่มที่มีอายุมากกว่า 41 ปี – 
56 ปี  และกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 56 ปีขึ้นไป มีความตั้ งใจเชิง
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิติทัศน์ ทัศ
กุณีย์ และสุพรรณี อินทร์แก้ว [6] ที่ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจซื้อชุดชั้นในวาโก้ซ ้าของผู้หญิงที่มาใช้บริการใน
ห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อชุดชั้นในวาโก ด้าน

เหตุผลในการเลือกซื้อชุดชั้นในที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจัยของปิยะวรรณ ไกรเลิศ [7] ที่ศึกษา
ปัจจัยที่ผลต่อความตั้งใจซื้อบริการสายการบิน ศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างสายการบินไทยสมายล์และสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
เส้นทางกรุงเทพ - กระบี่  พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการสายการบินไทยสมายล์ในภาพรวมแตกต่างกัน 
0.05 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัยได้
ดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศมีผลต่อระดับความตั้ งใจเชิง
พฤติกรรมในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของร้านค้าปลีก
สมัยใหม่แตกต่างกัน โดยพบว่าเพศชายมีระดับความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมสูงกว่าเพศหญิง ดังนั้นผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสมัยใหม่
สามารถน าข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดปริมาณการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดย
เน้นการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เหมาะสมกับเพศหญิง อาทิเช่น 
การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายกับสินค้าที่เพศหญิงมีความนิยมมาก
ขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความจ าเป็นต้องพัฒนาความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเพศชาย เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจต่อไป 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีผลต่อระดับความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของร้านค้าปลีก
สมัยใหม่แตกต่างกัน โดยพบว่ากลุ่มที่มีอายุมากกว่า 41 ปี – 56 ปี 
และกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 56 ปีขึ้นไป มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมที่มี
นัยส าคัญ ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัย
ในครั้งนี้ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมเพื่อให้เกิดปริมาณการซื้อ
สินค้าออนไลน์มากขึ้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 41 ปีขึ้น
ไป  ซึ่ งมี แ น ว โน้ ม ที่ จ ะ เป็ น ก ลุ่ ม ค น ที่ มี ก าลั งซื้ อ  เช่ น  ก าร
ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้านการส่งเสริม
ทางการตลอดแก่กลุ่มลูกค้าเหล่านี้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงใน
การด าเนินธุรกิจ 
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มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 
ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, หน้า 54-65. 2559. 

[7] ปิยะวรรณ ไกรเลิศ, “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการสาย
การบิน ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสายการบินไทยสมายล์และสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางกรุงเทพฯ-กระบี่” บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยราชมงคล
ธัญบุรี, 2556. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาต้นทุนการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และ 2) ศึกษา
ผลตอบแทนการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรที่ปลูก
กล้วยไข่ในต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 20 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ผลตอบแทน
โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
55 มีอายุ 30-40  ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 มีแหล่งเงินทุนส่วนตัว 
และกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40  มีภาระหนี้สินต่ ากว่า 30,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และมีประสบการณ์
ท างาน 5-10 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ต้นทุนการปลูกกล้วยไข่เฉลี่ยต่อไร่ 51,292.49 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบเฉลี่ย 9,689.51 บาทต่อไร่ 
ค่าแรงงานเฉลี่ย 16,841.86 บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายในการผลิตเฉลี่ย 24,761.12 บาทต่อไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 12,001 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น
จ านวนเงินรายได้จากการเพาะปลูกกล้วยไข่เฉลี่ย 409,234.57 บาทต่อไร่ รายได้จากการขายหน่อพันธุ์กล้วยไข่ 14,439.51 บาทต่อไร่ มีก าไร
สุทธิเฉลี่ย 372,224.18 บาทต่อไร่ มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 0.033 ตัน หรือ 33 กิโลกรัมต่อไร่ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 57.46%  และ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 53.24% 
 
ค าส าคัญ: ต้นทุน,  ผลตอบแทน,  การปลูกกล้วยไข่ 
 
 

Abstract 
The purposes of the research was to study cost of planting banana and to study return of planting banana 

from famers in the Tambon Song Phi Nong, Amphoe Tha Mai, Chanthaburi Province. The data was from 20 households 
in famers in the Tambon Song Phi Nong, Amphoe Tha Mai, Chanthaburi Province. The research collected the data by 
interview. The data was analyzed by calculation software. The statistics used were frequency distribution, percentage, 
mean and analyzed the return by financial ratio. The results from the interview revealed most of interviewers were 
eleven female (55%). There were seven people who 30-40 years old (35%). Six participants graduated bachelor degree 
(30%). Eight participants had a personal funding source (40%). There were eight people who had lower liabilities than 
30,000 Baht (40%). Finally, eight participants had work experience in 5-10 years (40%). The analysis of the cost of 
planting banana of famers in the Tambon Song Phi Nong, Amphoe Tha Mai, Chanthaburi Province found the cost of 
planting banana was 51,292.49 Baht per 1,600 square meters (rai) consisting of raw material cost (9,689.51 per rai) and 
production cost (24,761.12 Baht per rai). The average of products was 12,001 kilogram per rai including the return from   
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planting banana (409,234.57 Baht per rai) and the return from selling banana shoot (14,439.51 Baht per rai). The average 
return was 372,224.18 Baht per rai. The break-even point was 0.033 ton or 33 kilogram per rai. The rate of return was 
57.46% and return of investment (53.24%). 
 
Keywords: Cost,  Return,  Banana Planting 
 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันพ้ืนท่ีปลูกกล้วยไข่ในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยเริ่มมีมาก
ขึ้นเป็นล าดับ เนื่องจากกล้วยไข่ไทยมีการส่งออกมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจนผลผลิตไม่พอต่อการส่งออก โดยเฉพาะตลาดสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและฮ่องกง มีการสั่งซื้อมากที่สุด “กล้วยไข่” จัดเป็น
กล้วยที่มีผลขนาดเล็ก นิยมน ามารับประทานแบบผลสด มีรสชาติ
หอมและอร่อย กล้วยไข่สามารถปลูกได้ในเกือบทุกพ้ืนท่ีของประเทศ
ไทย และเกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตการปลูกได้ตลอดทั้ง
ปี ซึ่งแหล่งผลิตกล้วยไข่ 5 อันดับที่ส าคัญของประเทศไทย ได้แก่ 
ตาก ก าแพงเพชร นครสวรรค์ จันทบุรี และเพชรบุรี โดยเฉพาะชาว
จีนติดใจในรสชาติของกล้วยไข่ คือ ความอร่อยและมีกลิ่นหอม 
เหตุผลหลักอีกประการหนึ่งของความนิยมกล้วยไข่ไทย กล้วยไข่เป็น
ไม้ผลที่จัดระบบการปลูกแบบปลอดภัยไม่ต้องใช้สารปราบศัตรูพืช
มาก หรือถ้าใช้ก็น้อยมาก ๆ คนจีนกลับไม่ชอบบริโภคกล้วยหอม
เหมือนชาวต่างชาติอื่น ๆ เนื่องจากเมื่อบริโภคมาก ๆ อาจจะท าให้
จุกท้องได้ โดยจากข้อมูลพบว่า ประเทศท่ีสั่งซื้อกล้วยไข่จากประเทศ
ไทยมาก คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน 70% และ ฮ่องกง 30% 
ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ [1]  
 จังหวัดจันทบุรี ส่งเสริมการปลูกกล้วยไข่ (ผสมผสาน-เชิงเดี่ยว) 
ได้ผลผลิตสูง คุณภาพดี และมีมาตรฐานในการส่งออก กล้วยไข่เป็น
ผลไม้ที่ผู้บริโภคนิยมกันทั่วไป เนื่องจากมีรสชาติดี มีลักษณะการ
เรียงตัวของผลและสีผลสวยสะดุดตากว่ากล้วยชนิดอื่น ๆ กล้วยไข่
เป็นพืชที่สามารถปลูกได้แทบทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะ
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีมีการจัดการการผลิตกล้วยไข่เพื่อให้ได้
ปริมาณและผลผลิตตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่ตลาดต้องการ  
พื้นที่ปลูกกล้วยไข่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่อ าเภอมะขาม และอ าเภอโป่งน้ า
ร้อน ชาวสวนส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยการปลูกกล้วยไข่แบบเชิงเดี่ยว
และปลูกมะนาวเสริมเข้าไป พอได้ระยะเวลาหนึ่งมะนาวโตขึ้นก็จะ
ปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกแบบผสมผสาน โดยปลูกมะนาวเป็นหลัก
และปลูกกล้วยไข่เสริมแทน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มองเห็น
ศักยภาพของกล้วยไข่ว่าเป็นผลไม้ที่ท าแล้วคุ้มทุน เพราะปลูกอย่างไร
ก็มีผลผลิตแน่นอน เป็นผลไม้ที่น่าลงทุน ท าแล้วขายได้ จึงได้ส่งเสริม
การปลูกกล้วยไข่พันธุ์ก าแพงเพชรแทนการปลูกเงาะที่มีราคาตกต่ า
และต้นทุนการผลิตสูง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้กับ
เกษตรกรนอกเหนือจากการปลูกไม้ผล อภิวัฒน์ ค าสิงห์ [2]  
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกร
ในต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกร
ในต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การวิจัยจะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการส่งเสริม พัฒนาการปลูก
กล้วยไข่ของเกษตรกรในต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี และยังสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุน
และเพิ่มผลตอบแทนในการปลูกกล้วยไข่ต่อไป  
 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกกล้วยไข่ 
 ศักยภาพของผลผลิตกล้วยไข่ในพื้นที่ 1 ไร่ ตามหลักวิชาการคือ 
ระยะปลูกกล้วยไข่ คือ 2×2 เมตร ก็จะได้จ านวนต้น 400 ต้น ต่อไร่ 
ซึ่งในพื้นที่ปลูกจริงของเกษตรกรมักจะปลูกชิดกว่านั้น คือ ระยะ 
1.5x2 เมตร ซึ่งจะได้จ านวนต้นราว 500 ต้น ต่อไร่ โดยระยะปลูกที่
แตกต่างกันนั้นก็จะมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไป ในพื้นที่ปลูกระยะชิด
คือ ระยะ 1.5x2 เมตร ได้จ านวนต้นที่มากกว่าก็จริง แต่หากไม่เจอ
มรสุม ไม่มีลมแรง ก็จะท าก าไรแก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าในปี
นั้นลมแรงมาก เกิดมรสุม เจอลมพายุ การปลูกกล้วยไข่ระยะชิด 
1.5x2 เมตร สวนกล้วยไข่จะไม่มีช่องให้ลมพัดผ่าน จะเป็นแนวบังลม 
เมื่อต้นกล้วยล้ม 1 ต้น มักจะล้มแบบโดมิโน่ คือ ล้มกันเป็นทอด ๆ 
แต่หากใช้ระยะปลูก 2×2 เมตร อาจจะได้จ านวนต้นน้อยกว่าก็จริง 
แต่กลับมีช่องว่างให้ลมพัดผ่านได้อย่างสบาย ไม่ต้านแรงลมมากนัก 
หรือหากเกิดความเสียหายกลับพบการโค่นล้มน้อยกว่าระยะชิดอย่าง
เห็นได้ชัด ซึ่งในบางพื้นที่จะต้องปลูกพืชอื่นเพื่อเป็นแนวกันลมช่วย
อีกทางรอบ ๆ สวนกล้วยไข่ เช่น ปลูกไผ่เป็นแนวกันลม แล้วไม้ไผ่ก็
จะถูกน ามาใช้ในการค้ ายันต้นหรือเครือกล้วยได้ด้วย 
 การผลิตกล้วยไข่ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเริ่มปลูกในปลายเดือน
พฤศจิกายน-มกราคม จากนั้นนับไปอีก 7-8 เดือน ก็จะเก็บเกี่ยวกัน
ช่วงเดือนพฤษภาคม เรื่อยมา จะมีมาก ๆ ช่วงเดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม พอเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน น้ ามักจะมาแล้วท่วมพื้นที่ลุ่ม 
แต่หากท ากล้วยไข่ให้ออกมาขายช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ได้ ซึ่ง
เป็นช่วงกล้วยไข่มีน้อย ผลไม้ชนิดอื่นมีไม่ค่อยมาก จะขายได้ราคาดี 
แล้วกล้วยท่ีออกช่วงนี้ผิวจะสวย ไม่ค่อยมีโรค หรือฝนมารบกวนมาก 
ถ้ากล้วยเจอฝนตกหนัก ๆ จะท าให้ผลลายเป็นจุด ๆ ท าให้กล้วยไข่
ตกเกรด  
 “กล้วยไข่” เราสามารถท่ีจะค านวณวันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ราว ๆ 
7-10 เดือน ถ้าเกษตรกรบ ารุงน้ า ปุ๋ย ถึงน้ าถึงต้นสมบูรณ์ กล้วยจะ
เก็บเกี่ยวได้ภายใน 7-8 เดือนเท่านั้น แต่ถ้ามีการบ ารุงปุ๋ยและน้ าไม่
เต็มที่ อายุการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรก็จะยืดออกไปอีกเรื่อย ๆ 
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 ก าไรในการท ากล้วยไข่ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ดูแลง่ายไม่จ าเป็นต้อง
ใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชใด ๆ คือ ท าปลอดสารพิษได้ ก็จะมีเพียง
ต้นทุนปุ๋ยและการจัดการอื่น ๆ เฉลี่ยแล้วก็ 7,000-10,000 บาท/ไร่ 
เมื่อดูรายได้ต่อไร่ เราจะขายผลผลิตได้เฉลี่ยไร่ละ 30,000-50,000 
บาท/ไร่ หรือมากกว่านี้ ขึ้นกับราคาในช่วงนั้น ๆ ด้วย และคุณภาพ
ของกล้วยไข่ด้วย [1]  
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน 
 ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ [3] ได้ให้แนวคิดว่า ต้นทุน คือ จ านวน
เงินหรือภาระผูกพันที่ท าให้ต้องจ่ายเงินในอนาคต เพื่อให้ ได้มาซึ่ง
สินทรัพย์หรือบริการ โดยจ านวนเงินหรือภาระผูกพันนั้นก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต หรืออาจใช้ประโยชน์จากเงินที่จ่ายไปแล้ว
ก็ได้ เช่น ซื้อเครื่องจักร ซื้อสินค้า จ่ายค่าจ้าง เป็นต้น  
 ชาญศักดิ์ ตั้งสันติกุลานนท์ [4] กล่าวว่า ต้นทุน (Cost) หมายถึง 
มูลค่าของทรัพยากรที่องค์กรใช้ประโยชน์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ได้ก าหนดไว้ เช่น ต้นทุนของวัตถุดิบและแรงงานที่เกิดขึ้นเพื่อ
ผลิตสินค้าหรือบริการ และเมื่อต้นทุนได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ
แล้ว ต้นทุนส่วนนั้นจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นค่าใช้จ่าย (Expense) ซึ่ง
จะนาไปหักจากรายได้ในแต่ละงวดบัญชี   
 มนวิภา ผดุงสิทธิ์ [5] ได้ให้ความหมายของต้นทุนไว้ว่า ต้นทุน 
หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่องค์กรใช้ประโยชน์ไปเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ เช่น ต้นทุนของวัตถุดิบ และแรงงานที่
เกิดขึ้นเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ต้นทุนมักจะถูกวัดมูลค่า
เป็นจ านวนเงินที่จะต้องจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ 
ค่าแรงงานในการผลิต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น โดยอาจจะเป็น
ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริง หรือท่ีเรียกว่าต้นทุนในอดีต และต้นทุนประมาณ
การ (Budgeted Cost) ซึ่งเป็นต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยทั่วไปแล้วนักบัญชีอาจจะจัดประเภทต้นทุนที่มีความสัมพันธ์กัน
ไว้ในกลุ่มเดียวกันซึ่งเรียกว่า กลุ่มต้นทุน (Cost Pools) โดยต้นทุน
แต่ละรายการสามารถจัดกลุ่มได้หลายแนวทางตามวัตถุประสงค์ของ
การน าไปใช้ เช่น การจัดกลุ่มต้นทุนตามประเภทของต้นทุน การจัด
กลุ่มต้นทุนตามแหล่งของต้นทุน หรือการจัดกลุ่มต้นทุนตามความ
รับผิดชอบ เป็นต้น   
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน 
 ฐาปนา ฉิ่นไพศาล [6] กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์ผลตอบแทนเป็น
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนขายกับขายสุทธิ อัตราส่วน
ที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ผลตอบแทน ประกอบด้วย 1. อัตราส่วน
ต้นทุนขายต่อยอดขายสุทธิ 2. อัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงานต่อ
ยอดขายสุทธิ และ 3. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร ซึ่ง
การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรจะสามารถพิจารณาไดจ้าก 
5 อัตราส่วน ได้แก่  
 1. อัตราส่วนก าไรขั้นต้นต่อยอดขาย เป็นอัตราส่วนที่จะบอกให้
ทราบว่า กิจการมีความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นเป็นร้อยละ
เท่าไรเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายสุทธิ อัตราก าไรขั้นต้นยิ่งสูงยิ่งดี

แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานและการจัดซื้อสินค้า
รวมทั้งนโยบายการผลิตและการตั้งราคาขาย   
 2. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขายสุทธิ เป็นอัตราส่วนที่จะท าให้
ทราบว่ากิจการมีความสามารถในการท าก าไรสุทธิเป็นร้อยละเท่าไร
ของยอดขายสุทธิ อัตราส่วนนี้ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงว่ากิจการสามารถ
บริหารจัดการได้ดี   
 3. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นอัตราส่วนที่ท าให้
ทราบว่ากิจการได้น าส่วนของเจ้าของไปบริหารเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ธุรกิจอย่างไร อัตราส่วนน้ียิ่งสูงยิ่งดี  
 4. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นการเปรียบเทียบ
ระหว่างก าไรสุทธิกับสินทรัพย์ที่มีตัวตน อัตราส่วนนี้ท าให้ทราบว่า
กิจการใช้เงินไปลงทุนในสินทรัพย์แล้วก่อให้เกิดประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนแก่กิจการมากน้อยเพียงใด อัตราส่วนน้ียิ่งสูงยิ่งดี   
 5. อัตราก าไรสุทธิต่อต้นทุนรวม เป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบ
ระหว่างก าไรที่เกิดขึ้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาษีออกจ่ายรายได้
แล้ว โดยน ามาเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น อัตราส่วนนี้ยิ่ง
สูงยิ่งดี 
 สุพะยอม นาจันทร์ และคณะ [7] ได้กล่าวถึง การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน ซึ่งจุดคุ้มทุน (break-even points) หมายถึง จุดที่รายได้
จากการขายเท่ากับต้นทุนรวมพอดี กิจการจะไม่ได้ก าไรและไม่
ขาดทุน เป็นเครื่องมือส าคัญที่ผู้บริหารใ ช้ส าหรับการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการก าหนดระดับการขายให้เท่ากับต้นทุน ถ้าขายสินค้าได้
สูงกว่าจุดคุ้มทุนกิจการจะได้ก าไร แต่ถ้าขายสินค้าได้ต่ ากว่า
จุดคุ้มทุนกิจการจะขาดทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเป็นการวิเคราะห์
โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร 
เพราะทั้ง 3 ปัจจัยนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อก าไรของกิจการ เมื่อ
ปัจจัยเหล่านี้ เปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบให้ก าไรของกิจการ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย   
 
2.4 แนวคิดของเกษตรกร 
 สมบัติ กุสุมาวลี [8] ได้สรุปหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไว ้ดังต่อไปนี้ 
 1) เน้นให้เข้าใจหลักพื้นฐานทางสังคมว่าความเปลี่ยนแปลง คือ 
ความจริงแท้ทางสังคม  
 2) เน้นการสร้างความพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ 
เมื่อมองโลกในเชิงพลวัตแล้วคนก็จะต้องหันกลับมาถามทบทวน
ตนเองว่าเตรียมพร้อมตนเอง ครอบครัว ชุมชน  องค์กร และ
ประเทศชาติ ให้สามารถรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้
อย่างไร  
 3) เน้นการสร้างความสมดุล มั่นคง และความยั่งยืนระยะยาว 
กล่าวคือ  ในการที่จะปรับตัวให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ 
หลักส าคัญในการเตรียมความพร้อมนี้คือ หลักปรัชญาพอประมาณ 
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน เง่ือนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 
เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน สติปัญญา แบ่งปัน)  
 4) เน้นความพอดี พอประมาณ รู้จักตัวเอง รู้จักบริบทในการที่
จะท าให้สังคม ชุมชน หรือองค์กร มีความสมดุลยั่งยืนระยะยาว   
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 5) เน้นการมีความรู้และมีคุณธรรม ซึ่งการที่จะรู้จักตนเอง รู้จัก
สภาพแวดล้อม และรู้จักการประมาณตนเองนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรอบรู้และมีธรรมะอยู่ในจิตใจ  
 6) เน้นการพึ่งพาตนเองและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
จุดประสงค์ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ ท าให้คน 
ครอบครัว ชุมชน องค์กร  สังคม สามารถที่จะยืนหยัดบนขาของ
ตนเอง    
 อาชีพของประชากรในพื้นที่ต าบลสองพ่ีน้อง 
 อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในเทศบาลต าบลสองพี่น้อง คือ 
การท าเกษตรกรรม ส่วนมากจะเป็นสวนผลไม้ เช่น กล้วยไข่ เงาะ 
ทุเรียน มังคุด พริกไทย สละ แก้วมังกร และสวนยางพารา เพราะ
เทศบาลต าบลสองพี่น้องมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขา
เป็นบางส่วน เหมาะแก่การปลูกกล้วยไข่ และมีเส้นทางถนนสายหลัก
ของประเทศตัดผ่าน ซึ่งเอื้อต่อการขนส่งผลผลิตเป็นไปด้วยความ
สะดวกและรวดเร็ว 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่ใน
ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  จ านวน  291  
ครัวเรือน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่
ในต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่มีพื้นที่ปลูก
กล้วยไข่ระหว่าง 5-20 ไร่ จ านวน 20 ครัวเรือน โดยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากการปลูกกล้วยไข่มี
ลักษณะการปลูกคล้าย ๆ กัน 
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ที่สร้าง
ขึ้นจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วน ามา
สร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้เเก่  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ  
ระดับการศึกษา แหล่งเงินทุน ภาระหนี้สิน และประสบการณ์ในการ
ปลูกกล้วยไข่  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในต าบล
สองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ พื้นที่ในการปลูก
กล้วยไข่ จ านวนแรงงานที่ใช้ในการปลูกกล้วยไข่ สาเหตุที่เลือกปลูก
กล้วยไข่  ลักษณะการปลูก และปัญหาและอุปสรรคในการปลูก
กล้วยไข่ 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูก
กล้วยไข่ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ด้านต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ได้แก่ 
ค่าวัตถุดิน ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต  2) ด้านการลงทุนใน
สินทรัพย์ (เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าสวนกล้วยไข่) และ 3) 

ด้านรายได้ ได้แก่ รายได้จากการขายกล้วยไข่  และรายได้จากการ
ขายหน่อพันธุ ์
 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่ในต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี ที่มีพื้นที่ปลูกกล้วยไข่ระหว่าง  5-20  ไร่ จ านวน  20  
ครัวเรือน คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  
 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
งานวิจัย ต ารา บทความ คู่มือ เว็บไซต์ต่าง ๆ วารสาร หนังสือ เละ
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง    
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกกล้วยไข่ของ
เกษตรกรในต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่  จั งหวัดจันทบุรี 
คณะผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 วิธี คือ  
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสัมภาษณ์มาตรวจสอบความสมบูรณ์และท าการ
ประมวลผล  
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา 
ประกอบด้วย 4 ข้อ ได้แก่ การตีความข้อมูล (Interpertation) การ
เปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comperision) การสังเคราะห์ข้อมูล 
(Data Synthesis) และการสรุปผล (Generalization) 
  
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การประมวลข้อมูลในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยเลือกใช้สถิติโดยพิจารณา
ถึงวัตถุประสงค์และความหมายของข้อมูล ดังนี้  
 สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) 
 วิเคราะห์ต้นทุนในการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกร โดยสามารถ
จ าแนกต้นทุนเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
 1) วัตถุดิบทางตรง  
 2) ค่าแรงทางตรง  
 3) ค่าใช้จ่ายในการผลิต  ค่าวัตถุดิบทางอ้อม  ค่างแรงงาน
ทางอ้อม และค่าใช้จ่ายอื่น 
 ค่าเสื่อมราคา คือ ค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่ใช้
ประโยชน์ประจ างวด  
 วิเคราะห์รายได้ในการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกร    
 วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการวิเคราะห์อัตราก าไร
ขั้นต้น อัตราก าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)  และ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)  
 1. อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) คือ อัตราส่วนทาง
การเงินท่ีเปรียบเทียบระหว่างผลก าไรขั้นต้นกับยอดขาย  
 2. อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) เป็นการวัดอัตราส่วน
ทางการเงินระหว่างผลก าไรสุทธิกับยอดขาย ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่บอก
ถึงความสามารถในการท าก าไรสุทธิ  
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 3. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เป็นอัตราส่วนทาง
การเงินระหว่างก าไรสุทธิกับสินทรัพย์รวม เป็นอัตราส่วนที่บอกถึง
ความสามารถที่จะน าสินทรัพย์ที่มีไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 4 .  อั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุน  (ROI) เ ป็นการวั ด
ผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อเป็นเกณฑ์วัดถึงความคุ้มค่าและช่วย
ตัดสินใจลงทุนในครั้งต่อไป 
 5. จุดคุ้มทุน (Break Even Point) หมายถึง จุดขาย แสดงในรูป
ปริมาณหน่วยขายหรือราคาหน่วยรวม จุดที่ไม่เกิดก าไรหรือขาดทุน 
 
4. ผลการวิจัย 

 
  
รูปที่ 1 โครงสร้างต้นทุนการปลูกกล้วยไข่เฉลี่ยต่อไร่ (ขนาดพื้นที่
รวม 162 ไร่) 
 
 จากรูปที่ 1 พบว่า โครงสร้างต้นทุนการปลูกกล้วยไข่เฉลี่ยต่อไร่ 
(ขนาดพื้นท่ีรวม 162 ไร่)  มีต้นทุนการปลูกกล้วยไข่ ประกอบไปด้วย 
3 ส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ ค่าวัตถุดิบ คิดเป็นร้อยละ 19 ค่าแรงงาน
ทางตรงคิดเป็นร้อยละ 33 และค่าใช้จ่ายในการผลิต คิดเป็นร้อยละ 
48 ของต้นทุนการปลูกกล้วยไข่ 
 

 

รูปที่ 2  โครงสร้างต้นทุนค่าแรงงานทางตรงเฉลี่ยต่อไร่ (ขนาดพื้นที่
รวม 162 ไร่) 
 
 จากรูปที่ 2 พบว่า โครงสร้างต้นทุนค่าแรงงานทางตรงเฉลี่ยต่อไร่ 
(ขนาดพื้นที่รวม 162 ไร่)  มีต้นทุนค่าแรงงานทางตรง ประกอบไป
ด้วย 10 ส่วน ได้แก่ ค่าแรงงานตนเอง คิดเป็นร้อยละ 68 ค่าเตรียม
ดิน คิดเป็นร้อยละ 4 ค่าเตรียมพันธุ์   คิดเป็นร้อยละ 1 ค่าขุดหลุม
และปลูก คิดเป็นร้อยละ 5 ค่าจ้างให้น้ า คิดเป็นร้อยละ 7 ค่าจ้างดาย
หญ้า คิดเป็นร้อยละ 3 ค่าใส่ปุ๋ยและพ่นสารเคมี คิดเป็นร้อยละ 4 ค่า
ตัดแต่งหน่อ คิดเป็นร้อยละ 3 ค่าห่อเครือกล้วย คิดเป็นร้อยละ 4 ค่า
เก็บเกี่ยว คิดเป็นร้อยละ 1 ของต้นทุนค่าแรงงานทางตรง  
 

 
 
รูปที่ 3 โครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตต่อไร่ (ขนาดพื้นที่รวม 
162 ไร่) 
 
 จากรูปที่ 3 พบว่า โครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตต่อไร่ 
(ขนาดพื้นที่รวม 162 ไร่) มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต ประกอบไป
ด้วย 12 ส่วน ได้แก่ ค่าปุ๋ยคอก คิดเป็นร้อยละ 21 ค่าปุ๋ยเคมี คิดเป็น
ร้อยละ 56 ค่าภาษีที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 0 ค่ายาปราบศัตรูพืช คิด
เป็นร้อยละ 3 ค่ายาปราบวัชพืช คิดเป็นร้อยละ 2 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 
คิดเป็นร้อยละ 1 ค่าน้ ามันหล่อลื่น คิดเป็นร้อยละ 0  ค่าวัสดุห่อ
กล้วยไข่ คิดเป็นร้อยละ 8 ค่าไม้ค้ า คิดเป็นร้อยละ 2 ค่าเช่าที่ดิน คิด
เป็นร้อยละ 1 ค่าซ่อมแซม คิดเป็นร้อยละ 1 ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ
ทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 5 ของต้นทุนค่าใช้จ่าย 
 
4.1 การวเิคราะห์ผลตอบแทนการปลูกกล้วยไข่ 
 ผลตอบแทนการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในต าบลสองพี่น้อง 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน 
พบว่า ผลตอบแทนจากการจ าหน่ายกล้วยไข่ (ขนาดพื้นที่รวม 162 
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ไร่) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,944,200.00 ÷ 162 = 12,001.23 กิโลกรัม
ต่อไร่ คิดเป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 409,234.57 บาทต่อไร่ 
 ผลตอบแทนจากการจ าหน ่ายหน่อพันธุ ์กล ้วยไข ่  พบว ่า 
ผลตอบแทนจากการจ าหน่ายหน่อพันธุ์กล้วยไข่ (ขนาดพื้นที่รวม 
162 ไร่) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 88,500.00 ÷ 162 = 546.27 กิโลกรัมต่อ
ไร่ คิดเป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 14,439.51 บาทต่อไร่ 
 จากการค านวณหา ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ เฉลี่ยต่อไร่ พบว่า การ
ปลูกกล้วยไข่มียอดขายสุทธิ 423,674.08 บาทต่อไร่ ต้นทุนขาย 
(ว ัตถ ุด ิบทางตรง  9,689.51 บาทต ่อ ไร ่ ค ่าแรงงานทางตรง  
16,841.86 บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายในการผลิต 24,761.12 บาท
ต่อไร่) ก าไรขั้นต้น 372,381.59 บาทต่อไร่ ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 157.41 บาทต่อไร่ ต้นทุนทางการเงิน 0.00 บาทต่อไร่ 
และก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 372,224.18 บาทต่อไร่ 
 
4.1.1 แสดงการค านวณหาอัตราก าไรขั้นต้น   
 อัตราก าไรขั้นต้น 

     อัตราก าไรขั้นต้น   =   × 100 

       = 87.89 % 
 จากการค านวณหาอัตราก าไรขั้นต้น พบว่า ยอดขายสุทธิ 100 
บาท เกษตรกรจะได้ก าไรขั้นต้น 87.89 บาท 
 
4.1.2 แสดงการค านวณหาอัตราก าไรสุทธิ 
 อัตราก าไรสุทธิ 

 อัตราก าไรสุทธิ    =   × 100 

     = 87.86 % 
 จากการค านวณหาอัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ พบว่า ยอดขาย
สุทธิ 100 บาท เกษตรกรจะได้ก าไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 87.86 บาท 
 
4.1.3 แสดงการค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

  

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) =   × 100

           = 57.46 % 
 จากการค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 
พบว่า ลงทุนในสินทรัพย์ 100 บาท เกษตรกรจะได้ก าไรสุทธิ 57.46 
บาท 
 
4.1.4 แสดงการค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) =   × 100

           = 53.24 % 
 
 จากการค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) พบว่า 
เงินลงทุน 100 บาท เกษตรกรจะได้ก าไรสุทธิ 53.24 บาท 
 
 การจ าแนกต้นทุนเพื่อค านวณหาจุดคุ้มทุน (ขนาดพื้นที่เก็บ
ข้อมูลรวม 162 ไร่) พบว่า การจ าแนกต้นทุนเพื่อค านวณหา
จุดคุ้มทุน มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 38,570.27 บาทต่อไร่ ต้นทุนคงที่
เฉลี่ย 12,722.22 บาทต่อไร่ 
 
4.1.5 แสดงการค านวณหาจุดคุ้มทุน 
 ปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน 

 ปริมาณขาย ณ จดุคุ้มทุน   =     

      =  0.033 ตัน หรือ 33 กิโลกรมั  
  จากการค านวณหา จุดคุ้มทุน พบว่า เกษตรกรต้องปลูก
กล้วยไข่ให้ได้ผลผลิต 0.033 ตันต่อไร่ หรือ 33 กิโลกรัมต่อไร่ 
 
5. สรุปผล  อภิปรายผล 
5.1 สรุปผล 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด จ านวน 20 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55 มีอายุ 30-40  ปี 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 มีแหล่งเงินทุนส่วนตัว และกองทุน
หมู่บ้าน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40  มีภาระหนี้สินต่ ากว่า 
30,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และมีประสบการณ์
ท างาน 5-10 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ =  × 100 

 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  =  × 100 

 

ปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน =    

 อัตราก าไรสุทธิ     =    × 100 

 

อัตราก าไรขั้นต้น     =       × 100 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนเพาะปลูก
กล้วยไข่ 
 1) ต้นทุนรวม เฉลี่ยต่อไร่ 
 จากผลการวิจัยพบว่า การลงทุนเพาะปลูกกล้วยไข่ในต าบลสอง
พี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีต้นทุนรวม 51,292.49 บาท  
ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบเฉลี่ย 9,689.51 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานเฉลี่ย 
16,841.86 บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายในการผลิตเฉลี่ย 24,761.12 
บาทต่อไร่ 
 2) โครงสร้างต้นทุนในการปลูกกล้วยไข่ เฉลี่ยต่อไร่ 
 จากผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนการปลูกกล้วยไข่ ประกอบด้วย 3 
ส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการผลิตร้อยละ 48 เป็นจ านวนเงิน 
24,761.12 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานร้อยละ 33 เป็นจ านวนเงิน 
16,841.86 บาทต่อไร่ และค่าวัตถุดิบร้อยละ 19  เป็นจ านวนเงิน 
9,689.51 บาทต่อไร่ 
 3) โครงสร้างต้นทุนค่าแรงงานในการปลูกกล้วยไข่ เฉลี่ยต่อไร่ 
  จากผลการวิจัยพบว่า ค่าแรงงานในการเพาะปลูกกล้วยไข่ 
ประกอบด้วย 10 ส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ ค่าแรงงานตนเอง คิดเป็นร้อย
ละ 68  เป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 11,530.86 บาทต่อไร่ ค่าเตรียมดิน คิด
เป็นร้อยละ 4 เป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 711.11 บาทต่อไร่ ค่าเตรียม
พันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 1 เป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 171.60 บาทต่อไร่ ค่า
ขุดหลุมและปลูก คิดเป็นร้อยละ 5 เป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 776.54 
บาทต่อไร่ ค่าจ้างให้น้ า คิดเป็นร้อยละ 7 เป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 
1,246.91 บาทต่อไร่ ค่าจ้างดายหญ้า คิดเป็นร้อยละ 3 เป็นจ านวน
เงินเฉลี่ย 534.57 บาทต่อไร่ ค่าใส่ปุ๋ยและพ่นสารเคมี คิดเป็นร้อยละ 
4 เป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 642.49 บาทต่อไร่ ค่าตัดแต่งหน่อ คิดเป็น
ร้อยละ 3 เป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 511.73 บาทต่อไร่ ค่าห่อเครือกล้วย 
คิดเป็นร้อยละ 4 เป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 691.36 บาทต่อไร่ ค่าเก็บ
เกี่ยว คิดเป็นร้อยละ 1 เป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 24.69 บาทต่อไร่ ของ
ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง 
 4) โครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต เฉลี่ยต่อไร่ 
  จากผลการวิจัยพบว่า ค่าใช้จ่ายในการผลิต ประกอบด้วย 12 
ส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ ค่าปุ๋ยคอก คิดเป็นร้อยละ 21 เป็นจ านวนเงิน
เฉลี่ย 5,216.05 บาทต่อไร่ ค่าปุ๋ยเคมี คิดเป็นร้อยละ 56 เป็นจ านวน
เงินเฉลี่ย 13,923.46 บาทต่อไร่ ค่าภาษีท่ีดิน คิดเป็นร้อยละ 0  เป็น
จ านวนเงินเฉลี่ย 0 บาทต่อไร่ ค่ายาปราบศัตรูพืช คิดเป็นร้อยละ 3  
เป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 808.64 บาทต่อไร่ ค่ายาปราบศัตรูพืช คิดเป็น
ร้อยละ 2 เป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 564.81 บาทต่อไร่ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
คิดเป็นร้อยละ 1 เป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 283.95 บาทต่อไร่ ค่า
น้ ามันหล่อลื่น คิดเป็นร้อยละ 0 เป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 70.99 บาทต่อ
ไร่ ค่าวัสดุห่อกล้วยไข่ คิดเป็นร้อยละ 8 เป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 
1,969.14 บาทต่อไร่ ค่าไม้ค้ า คิดเป็นร้อยละ 2 เป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 
419.14 บาทต่อไร่ ค่าเช่าที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 1 เป็นจ านวนเงิน
เฉลี่ย 148.15 บาทต่อไร่ ค่าซ่อมแซม คิดเป็นร้อยละ 1 เป็นจ านวน
เงินเฉลี่ย 165.43 บาทต่อไร่ ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือทางการเกษตร 
คิดเป็นร้อยละ 5 เป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 1,191.36 บาทต่อไร่ ของ
ต้นทุนค่าใช้จ่าย 

 5) ผลตอบแทนในการลงทุนเพาะปลูกกล้วยไข่ 
 จากผลการวิจัยพบว่า การลงทุนเพาะปลูกกล้วยไข่ของเกษตร 
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 12,001 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้จากการเพาะปลูก
กล้วยไข่เฉลี่ย 409,234.57 บาทต่อไร่ รายได้จากการขายหน่อพันธุ์
กล้วยไข่ 14,439.51 บาทต่อไร่ มีก าไรสุทธิเฉลี่ย  372,224.18 บาท
ต่อไร่ มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 0.033 ตัน หรือ 33 กิโลกรัมต่อไร่ มีอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 57.46% และอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (ROI) 53.24% 
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกกล้วยไข่
ของเกษตรกรในต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
คณะผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยมาอภิปรายผล ดังนี้  
 1) ต้นทุนการเพาะปลูกกล้วยไข่ ประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญ 
คือ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต ต้นทุนการ
เพาะปลูกกล้วยไข่ 51,292.49 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การผลิตร้อยละ 48 เป็นจ านวนเงิน 24,761.12 บาทต่อไร่ 
ค่าแรงงานร้อยละ 33 เป็นจ านวนเงิน 16,841.86 บาทต่อไร่ และค่า
วัตถุดิบร้อยละ 19  เป็นจ านวนเงิน 9,689.51 บาทต่อไร่ จะเห็นได้
ว่าในการลงทุนเพาะปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรมีสัดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขใจ 
ตอนปัญญา [9] ศึกษาเรื่อง “ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุน
ปลูกข้าวของเกษตรกร หมู่ 5 ต าบลหัวดง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร” ผลการศึกษาพบว่า การปลูกข้าวมีต้นทุนรวมเฉลี่ย 
5,083.27 บาทต่อไร่ มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 614 บาทต่อไร่ อัตราก าไร
สุทธิต่อต้นทุนร้อยละ 12.08 อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขายร้อยละ 
10.40 อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) ร้อยละ 9.16 อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 34.80 และมีจุดคุ้มทุนอยู่
ที่ 0.55 ตัน ต้นทุนการปลูกข้าวประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ 
ต้นทุนค่าวัตถุดิบร้อยละ 13 ต้นทุนค่าแรงงานร้อยละ 24 และต้นทุน
ค่าใช้จ่ายการผลิตร้อยละ 63 จะเห็นได้ว่าต้นทุนของการปลูกข้าว
และกล้วยไข่มีลักษณะเหมือนกัน และมีการลงทุนของค่าใช้จ่ายใน
การผลิตมากท่ีสุด 
 2) ผลตอบแทนการปลูกกล้วย ผลตอบแทนก าไรมีผลต่อการปลูก
กล้วยไข่ เป็นปัจจัยที่เกษตรกรหรือคนทั่วไปให้ความส าคัญเป็น
อันดับต้น ๆ ดังนั้น การที่จะท าให้เกิดผลก าไรที่สูงขึ้น เกษตรกรต้อง
มีการท ารายรับ-รายจ่าย การจดบันทึก เพื่อตรวจสอบว่าควรลดหรือ
เพิ่มจ านวนเงินในส่วนไหนจึงจะท าให้เกิดผลก าไรสูงที่สุด เมื่อ
พิจารณารายได้พบว่า รายได้จากการปลูกกล้วยไข่เฉลี่ย 409,234.57 
บาทต่อไร่ รายได้จากการขายหน่อพันธุ์กล้วยไข่ 14,439.51 บาทต่อ
ไร่ มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 372,224.18 บาทต่อไร่ มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 0.033 
ตัน หรือ 33 กิโลกรัมต่อไร่ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 
57.46% และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 53.24% ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ [10] การวิเคราะห์
ต้นทุนผลตอบแทนและวิถีตลาดการผลิตกล้วยไข่ ในจังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า พื้นที่ขนาด 1 – 10 ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ 
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9,501.10 บาท ผลผลิตเฉลี่ย 158.65 ตันต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย
เท่ากับ 6,808.03 บาทต่อไร่ จากการศึกษาพบว่า ต้นทุนการผลิตต่อ
ไร่มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ต้นทุนที่ปรับ
สูงขึ้น ประกอบด้วย ต้นทุนหน่อพันธุ์กล้วยไข่ ต้นทุนแรงงาน ต้นทุน
ปุ๋ย และน้ ามันเช่ือเพลิง ที่ปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งเกษตรกรต้องแบกรับ
ต้นทุนในการปลูกกล้วยไข่ที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกปี การวิเคราะห์ต้นทุน
การปลูกกล้วยไข่นี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดทอนต้นทุนที่
สามารถผลิตเองได้ เช่น การแยกหน่อพันธุ์กล้วยไว้เป็นต้นพันธุ์เอง 
และน าไปจ าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ได้ การปรับปรุงดินและลดการใช้
ปุ๋ยเคมี แต่ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรสามารถจัดท าข้ึนเอง
ได้ หรืออาจใช้หน่ายงานของรัฐอบรมในส่วนของการจัดท าปุ๋ย
อินทรีย์ส าหรับกล้วยไข่ได้ 
 3) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ (ROA) พบว่า 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 57.46% ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิริพร โสมค าภา และคณะ [11] เกษตรกรที่ปลูกกล้วย
ไข่ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 24 คน 
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ค่าสถิติ คือ การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทน ผลการศึกษาพบว่า ที่ดิน 1 ไร่ ในการปลูกกล้วยไข่จะ
ใช้ต้นทุนในการปลูกเท่ากับ 126,375 บาท ต้นทุนคงที่ 101,500 
บาทต่อไร่ ต้นทุนผันแปร 24,875 บาทต่อไร่ มีปริมาณการผลิต
กล้วยไข่ 2,250 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาขาย 15 บาทต่อกิโลกรัม มี
ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อหน่วย 56.17 บาทต่อกิโลกรัม มีอัตราก าไรจาก
การลงทุนการด าเนินงานเท่ากับ 44.72%  
 4)  อัตราผลตอบแทนจากเ งินลงทุน (ROI)  พบว่า  อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)  53.24% ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นิกข์นิภา บุญช่วย [12] ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการ
ปลูกกล้วยน้ าว้าในเขตอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า การปลูก
กล้วยน้ าว้าต่อไร่ต่อปี มีเงินลงทุนครั้งแรกในระยะเวลา 1 ปี จึงจะ
สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเท่ากับ 33,884.55 บาท 
หลังจากเกษตรกรมีรายได้จากการขายกล้วยน้ าว้าแล้ว พบว่า มี
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 20,184.55 บาท และรายได้  เป็นเ งิน 
25,728.57 บาท ซึ่งผลผลิตกล้วยน้ าว้าในแต่ละไร่ได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่
กับความสมบูรณ์ของต้นกล้วยและโรคตายพราย และมีก า ไรสุทธิ 
5,544.02 บาท และอัตราผลตอบแทนจากการปลูกกล้วยน้ าว้าเฉลี่ย
ต่อไร่ต่อปี พบว่า อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย 21.55% และอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 16.36% 
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บทคัดยอ 
 
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุมผูบริโภคท่ีมีตอบรรจุภัณฑและตรา

สินคาของกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมสมุนไพรแสงจันทรภร (เซรั่มเห็ดเย่ือไผ) อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง 2) ปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑและ
ตราสินคาใหบงบอกถึงสัญลักษณความเปนตัวตน เพ่ือการนําไปสูการใชประโยชนในการทําการตลาด สินคาของวิสาหกิจชุมชน กลุมสมุนไพร
แสงจันทรภร (เซร่ัมเห็ดเย่ือไผ) อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง ประชากรคือผูท่ีเคยใชผลิตภัณฑกลุมสมุนไพร แสงจันทรภร (เซร่ัมเห็ดเย่ือไผ) 
จํานวน 32 คน  กลุมตัวอยางคือกลุมผูท่ีเคยใชผลิตภัณฑกลุมสมุนไพร แสงจันทรภร (เซรั่มเห็ดเย่ือไผ) จํานวน 30 คน  โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน ใชการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถามในการเก็บขอมูลการวิจัย 
สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คาความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบวา 1) กลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุมผูบริโภคมีความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑและตราสินคาของวิสาหกิจชุมชน กลุม
สมุนไพรแสงจันทรภร ภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานรูปแบบบรรจุภัณฑ ไดแก บรรจุภัณฑบอก
แหลงผลิตอยางชัดเจน  บรรจุภัณฑแสดงรายละเอียดวันท่ีผลิตและวันหมดอายุอยางชัดเจน  บรรจุภัณฑมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพแสดงให
เห็นชัดเจน  บรรจุภัณฑชวยเก็บรักษาคุณภาพและผลิตภัณฑไวไดนาน  บรรจุภัณฑสะดวกตอการอุปโภค  บรรจุภัณฑมีความทันสมัยและมี
ความสวยงาม   2) ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอตราสินคา ภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ แสดงชื่อตรา
สินคาไดอยางชัดเจน ตราสินคามีสีสันท่ีสวยงาม ตราสินคาแสดงถึงความเปนเอกลัษณ รูปแบบกราฟฟกเหมาะสมกับตราสินคา ตราสินคาบง
บอกถึงจุดเดนของผลิตภัณฑ และตราสินคามีความทันสมัย 

 
คําสําคัญ: บรรจุภัณฑ, ตราสินคา, การพัฒนา 
 

Abstract 

The objectives of this research are 1) to study the level of satisfaction of community enterprise groups and 
consumer groups towards the packaging and branding of community enterprise Saengchanporn Herb Group (bamboo 
pulp mushroom serum) Pho Thong District, AngThong Province 2) to improve the packaging and the brand to reflect 
the identity symbol, lead to utilization in marketing community enterprise products Saengchanporn Herb Group 
(bamboo pulp mushroom serum) Pho Thong District,  AngThong Province. Population used in this research are 32 
people who had used Saengchanporn herbal products. The methods used in this research are groups of 30 people who 
had used Saengchanporn herbal products (bamboo pulp mushroom serum) , using a non-probability sampling method. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

294
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



Use a specific sample selection. The research tool was a questionnaire to collect research data. The statistics used in 
the research were frequency, percentage, mean and standard deviation. 
          The results of the research are 1) Community enterprise groups and the consumer group were satisfied 
with the packaging and the brand of the community enterprise Saengchanporn Herb Group. The overall picture is at a 
high level. Sort the mean in descending order as follows : The packaging clearly states the origin of the product. The 
packaging clearly shows the details of the date of manufacture and expiration date. The packaging has a quality mark 
clearly visible. The packaging helps to preserve the quality and the product for a long time. The packaging is convenient 
for consumption and the packaging is modern and beautiful. 2) Consumers are satisfied with the brand. The overall 
picture is at a high level. Sort the mean in descending order as follows : Clearly display the brand name. The brand has 
beautiful colors. The brand represents the uniqueness. The graphic style is suitable for the brand. The brand indicates 
the strength of the product and the brand is modern. 
Keywords: Packaging, Branding, Development 
 
1. บทนํา 
     ปจจุบันผลิตภัณฑจากกลุมวิสาหกิจชุมชนตาง ๆ และกลุม โอท็
อป (OTOP) ของประเทศไทย ท่ีถูกพัฒนามาจากภูมิปญญาทองถ่ิน
ของคนในชุมชนนั้น สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมทองถิ่นท่ีชัดเจน 
โดยสินคาเหลานี้ไดรับความสนใจจากผูบริโภคท้ังภายในประเทศ 
และตางประเทศเพ่ิมมากขึ้น  มีการขยายตลาดการสงออกไปยัง
ประเทศตาง ๆ ซ่ึงในชวงท่ีผานมารัฐบาลไดออกมาตรการตาง ๆ เพ่ือ
สงเสริมการลงทุน จนสินคาโอท็อปท่ีเปน    แบรนดไทยและแบรนด
ทองถิ่น สามารถสรางชื่อเสียงใหเปนท่ีรูจักและเปนท่ียอมรับจาก
ชาวตางชาติ จนสินคากลายเปนท่ีตองการของตลาดตางประเทศ 
โดยเฉพาะสินค าในกลุม เครื่องสํ าอาง เครื่องประดับ สิ่ งทอ 
เฟอรนิเจอร ของตกแตง ท่ีมีเอกลักษณทองถิ่นท่ีโดดเดนและชัดเจน  
     แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 ตั้งแต
เดือนธันวาคม 2562 นั้น ทําใหเศรษฐกิจท่ัวโลกหยุดชะงักไป โอกาส
ของไทยท่ีจะดันยอดขายสินคาใหเปนไปตามแผนของรัฐบาลตาม
กรอบงบประมาณ ป 2563 ท่ีวางแผนไวตองสะดุดลง จากการ
ประกาศล็อกดาวนเพ่ือปองกันการแพรระบาด ต้ังแตชวงปลายเดือน
กุมภาพันธถึงเดือนเมษายน 2563 ทําใหยอดจําหนายสินคาโอท็อป
หายไปเปนมูลคาเกือบ 30,000 ลาน โดยสาเหตุมาจากการท่ีไม
สามารถจําหนายสินคาผานชองทางการตลาดไดตามปกติ เชน งานอี
เวนต (Event) ตาง ๆ ท่ีปกติภาครัฐจะใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
เปนตน 
     จากปญหาขอจํากัดดังกลาวผูประกอบการจึงตองปรับตัว 
เนื่องจากสินคาโอท็อปไทยยังคงมีจุดออนท่ีสําคัญ 3 ประการ ไดแก 
1) บรรจุภัณฑและตราสินคา (Packaging and Branding)มีเพียง 
40 เปอรเซ็นต จากสินคาโอท็อปไทยกวา 20,000 รายการท่ีไดรับ
การตอบรับจากตลาด สวนท่ีเหลือกลายเปนสินคาท่ีไมมีเอกลักษณ
โดดเดน ไมสามารถสรางความแตกตางจากคูแขงขัน รวมถึงไม
สามารถสรางภาพจําใหกับลูกคา นอกจากนั้นบรรจุภัณฑยังไมมี
ความทันสมัย ไมสวยงาม และไมดึงดูดความสนใจ  2) ขาดความ
เขาใจและความชํานาญในการทําการตลาดรวมถึงการสรางแบรนด 
ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของการทําการตลาด ทําใหผูผลิตสินคาประสบ
กับสภาวะขาดทุนตอเนื่อง จากการขาดความรูความเขาใจในดาน

การคํานวณตนทุน การต้ังราคา และวิธีการเพ่ิมมูลคาใหตัวสินคา 3) 
ชองทางการจัดจําหนายยังไมมีความชัดเจน ซ่ึงท่ีผานมานั้นผูบริโภค
จะสามารถเลือกซ้ือสินคาโอท็อปไดจากพ้ืนท่ีตลาด พ้ืนท่ีตาม
หางสรรพสินคา งานแฟร    โรดโชว และงานอีเวนตตาง ๆ ท่ี
ภาครัฐบาลใหการสนับสนุนเทานั้น การทําการตลาดจึงติดยึดอยูกับ
การใหความชวยเหลือของภาครัฐบาล โดยท่ีกลุมผูผลิตสินคาไม
สามารถทําการตลาดเชิงรุก ไมสามารถสรางชองทางการกระจาย
สินคาหรือสรางรายไดดวยตนเอง สวนผูบริโภคก็ไมสามารถเขาถึง
สินคาได เม่ือมีความตองการซ้ือซํ้า เปนการเสียโอกาสทางการตลาด
ไปอยางนาเสียดาย 
     ดังนั้นผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน และกลุมโอท็อป จึงตอง
ปรับตัวเพ่ือทําใหธุรกิจของตนเองสามารถเดินหนาตอไปได จากเดิม
ท่ีมุงเนนชองทางการขายสินคาตามงานแสดงสินคาตาง ๆ คงจะทํา
ไดยาก เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญไมกลาท่ีจะออกไปในพ้ืนท่ีท่ีมีคน
จํานวนมาก ๆ เหมือนสมัยกอน  จึงปรับตัวในการซ้ือหาสินคาผาน
ออนไลนมากขึ้น ซ่ึงถือเปนการปรับพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไปใน
การเขาสูยุค New normal ผูประกอบการท้ังหลายจึงตองมีการ
ปรับตัว โดยตองศึกษาและนําเร่ืองของเทคโนโลยีเขามาเปน
เคร่ืองมือหลักทางการตลาด เพ่ือสรางโอกาสการขายสินคาผาน
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีกําลังเติบโต มีความเปนไปไดวาในอนาคต
ขางหนาอีกไมนานจะมีการจัดงานแสดงสินคาในรูปแบบไฮบริด 
(Hybrid Exhibition Trade Show) รวมถึงการจัดงานแสดงสินคา
แบบเสมือนจริง (Virtual Exhibition)     
     ดังนั้นผูประกอบการจึงตองหันมาปรับกลยุทธทางการตลาด โดย
การนําเสนอสินคาผานรูปภาพและตัวอักษร ผานชองทางออนไลน
เพ่ือสรางยอดขาย สิ่งท่ีจะสามารถดึงดูดสายตาผูบริโภคใหเขามาดู
สินคาไดในอันดับแรกนั้นก็คือ บรรจุภัณฑและตราสินคาท่ีมีรูปแบบ
และภาพลักษณท่ีทันสมัย มีแหลงขายท่ีชัดเจน 

     การออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคาท่ีดีและนาสนใจนั้น เปน

การเพ่ิมโอกาสทางการตลาดใหกับกลุมผูประกอบการกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน และกลุมโอท็อป ไมใชแคการจําหนายภายในประเทศเทานั้น 

แตยังรวมถึงการจําหนายใหกับผูบริโภคในตางประเทศอีกดวย 
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ปจจุบันโอกาสทางการคาระหวางประเทศเปดกวางมากข้ึนในเร่ือง

ของการลดอัตราภาษีขาเขาในกลุมสินคา  โอท็อปของไทย ซ่ึงถือเปน

จุดแข็งท่ีจะชวยใหราคาสินคาไทยท่ีเขาไปจําหนายยังกลุมประเทศ

ดังกลาวมีราคาถูกลง จึงควรสนับสนุนผูประกอบการใหมีความรู 

ความชํานาญในการปรับตัวและใชประโยชนจากเทคโนโลยี เพ่ือ

สรางความม่ันคงและขยายตลาดตอไปในอนาคต (เสนทางเศรษฐี

ออนไลน) [1] 
     แตอยางไรก็ตามถึงแมวาจะมีโอกาสและชองทางการตลาดท่ีดี 
แตผูประกอบการบางสวนยังคงไมเห็นคุณคาของการออกแบบบรรจุ
ภัณฑและตราสินคามากนัก ทําใหผลิตภัณฑทองถ่ินสวนใหญยังไม
เปนท่ีรูจักในตลาดอยางแพรหลาย เนื่องจากยังไมไดรับการพัฒนา
รูปลักษณบรรจุภัณฑ ใหโดดเดน สวยงาม และดึงดูดสายตา และ
ขาดการเผยแพร ประชาสัมพันธถึงประโยชนตาง ๆ ท่ีจะไดรับจาก
การอุปโภค บริโภค ให เกิดเปนกระแสนิยมเพ่ือเพ่ิมมูลคาทาง
การตลาดไดมากนัก เชน ผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีมีสวนผสมของ
สมุนไพร เปนตน (อัจฉรา วิเศษศรี, 2560) [2] 
     มีงานวิจัยท่ีพบวาการออกแบบบรรจุภัณฑท่ีดี จะมีผลตอการ
สรางยอดขาย ในการทําการตลาด ณ จุดซ้ือได (Orth&Malkewitz, 
2008 ; Schoormans & Robben, 1997) [3] เปนแนวคิดท่ีนํามา
ประยุกตใชกับผลิตภัณฑโอท็อป ไดอยางชัดเจน คือแนวคิดการเพ่ิม
มูลคาใหกับสินคาดวยบรรจุภัณฑ 
     กลุมวิสาหกิจชุมชนแสงจันทรภร ตั้งอยูท่ี ตําบลบางพลับ อําเภอ
โพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง ผูผลิตเซร่ัมเห็ดเย่ือไผ สบู แชมพู และครีม
นวดผม ท่ี มีสวนผสมหลักจากสมุนไพร ทางกลุมมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง โดยในชวงท่ีผานมาไดรับความชวยเหลือใน
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑโดยคณาจารยผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ  ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีมีกระแสการตอบรับท่ีดีจากผูบริโภค ไดแก 
ผลิตภัณฑเซรั่มเห็ดเย่ือไผ  

 

รูปที่ 1 ภาพเห็ดเย่ือไผ 
ท่ีมา : https://siamrath.co.th/n/119371 [4] 
     ปจจุบันเห็ดรางแหหรือเห็ดเย่ือไผนับเปนเห็ดเศรษฐกิจตัวใหมท่ี
ไดรับความนิยมจากคนไทยเปนอยางมาก เนื่องจากเห็ดดังกลาวมี
สรรพคุณทางยาและมีคุณคาทางโภชนาการสูง นอกจากนั้นเมือก
ของเห็ดยังมีคุณสมบัติในการบํารุงผิวพรรณอยางมีประสิทธิภาพ 
สารสกัดจากเห็ดเย่ือไผสําหรับบํารุงผิว ไดรับการพัฒนาคิดคนเพ่ือ
เปนสารต้ังตนสําหรับการพัฒนาตอยอดเปนเวชภัณฑเคร่ืองสําอาง
รูปแบบตาง ๆ จากธรรมชาติ โดยมีการสกัดสารจากเมือกหุมดอก
เห็ดซ่ึงอุดมไปดวยกรดไฮยาลูรอนิค (Hyaluronic Acid) อัลลันโทอิน 

(Allantoin) กรดกลูโคนิค (Gloconic Acid) มีสรรพคุณตอตาน
อนุ มูล อิสระ ลด ร้ิวรอย ตอต านการอักเสบ ฟ น ฟู เซลลผิ ว ท่ี
เสื่อมสภาพ เรงผลิตเซลลผิวใหม ยับย้ังมะเร็ง ปองกันโรคสมองเสื่อม 
จึงมีการวิจัยตอยอดเพ่ือพัฒนาเปนอาหารเสริมและเวชสําอาง เปน
เหตุผลท่ีคนไทยหันมานิยมบริโภคผลิตภัณฑจากเห็ดเย่ือไผ รวมถึงใช
เวชสําอางท่ีมีสวนผสมของเห็ดเย่ือไผมากขึ้น (จิระ สุวรรณประเสริฐ) 
[5] 
     ผูวิจัยมีโอกาสไดลงไปพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมสมุนไพร
แสงจันทรภร (เซรั่มเห็ดเย่ือไผ) ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอางทอง จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจและสัมภาษณผูประกอบการ 
พบวากลุมวิสาหกิจชุมชนแสงจันทรภร ประสบปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงานเกี่ยวกับปริมาณการเพาะเห็ดและผลผลิตใน
โรงเรือน เนื่องจากทางกลุมทําการเพาะเห็ดในโรงเรือนของตนเอง 
แตผลผลิตยังไมไดปริมาณตามท่ีตองการ ปญหาดานการตรวจหา
สารพิษหรือสารตกคาง เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค และ
ปญหาดานการออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคาท่ีไมไดรับความ
สนใจเทาท่ีควร  ซ่ึงทางกลุมวิสาหกิจชุมชนสามารถดําเนินธุรกิจการ
ผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค แตไมสามารถสราง
บรรจุภัณฑและตราสินคาท่ีโดดเดน และนาดึงดูดใจใหกับตัวสินคา  

 

รูปที่ 2 ภาพบรรจุภัณฑและตราสินคาเซรั่มเห็ดเย่ือไผ รูปแบบเดิม  
https://web.facebook.com/sangchanporn/?_rdc=1&_rdr 
[6] 
     จากปญหาขางตนดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษา
ความพึงพอใจบรรจุภัณฑและตราสินคา เพ่ือนํามาปรับปรุงบรรจุ
ภัณฑและตราสินคา เพ่ือใหตอบสนองความตองการของวิสาหกิจ
ชุมชน และสรางความสนใจใหผูบริโภค สรางความนาเชื่อถือ และ
ส ร า ง มู ลค า เพ่ิ ม ให แ ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เซ รั่ ม เห็ ด เย่ื อ ไผ  สํ าห รั บ
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนแสงจันทรภร  

2. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอ
การออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคาของธุรกิจชุมชน กลุม
สมุนไพรแสงจันทรภร (เซร่ัมเห็ดเย่ือไผ) ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์
ทอง  จังหวัดอางทอง โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

2.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 
     2.1.1 เพ่ือศึกษาความตองการและแนวทางในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ และตราสินคา กลุมวิสาหกิจชุมชนแสงจันทรภร (เซรั่ม
เห็ดเย่ือไผ)  
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     2.1.2 เพ่ือพัฒนาบรรจุ ภัณฑและตราสินคาใหบ งบอกถึง
สัญลักษณความเปนตัวตน เพ่ือการนําไปสูการใชประโยชนในการทํา
การตลาด กลุมวิสาหกิจชุมชนแสงจันทรภร (เซรั่มเห็ดเย่ือไผ)  
      2.1.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุมวิสาหกิจชุมชน และ
ผูบริโภค ตอบรรจุภัณฑและตราสินคาใหม กลุมวิสาหกิจชุมชนแสง
จันทรภร (เซรั่มเห็ดเย่ือไผ)  

2.2 สมมติฐานการวิจัย 
     กลุมวิสาหกิจชุมชนแสงจันทรภร และผูบริโภคมีความพึงพอใจ
ในบรรจุภัณฑและตราสินคา ผลิตภัณฑเซร่ัมเห็ดเย่ือไผ ท่ีทําการ
พัฒนาใหมในระดับมาก  

2.3 ขอบเขตดานเนื้อหา  
     ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยทางประชากรศาสตร ประกอบดวย 
เพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน  
     ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจในการออกแบบดานบรรจุ
ภัณฑ ประกอบดวยความทันสมัยสวยงาม สะดวกตอการใชงาน 
แสดงรายละเอียดวันท่ีผลิตและวันหมดอายุ มีเคร่ืองหมายรับรอง
คุณภาพ บอกแหลงผลิตชัดเจน ชวยเก็บรักษาผลิตภัณฑไวไดนาน
สวนความพึงพอใจในดานตราสินคา ประกอบดวย มีความทันสมัย 
แสดงชื่อตราสินคาไดอยางชัดเจน แสดงถึงความเปนเอกลักษณ บอก
ถึงจุดเดนของผลิตภัณฑ สีสันสวยงาม รูปแบบกราฟฟกเหมาะสมกับ
ตราสินคา 

2.4 ขอบเขตดานประชากร  
 ประชากร ไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชนแสงจันทรภร และผูบริโภค
ท่ีเคยซ้ือและใชผลิตภัณฑเซรั่มเย่ือเห็ดแสงจันทรภร ในพ้ืนท่ีตําบล
บางพลับ อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง จํานวน 32 คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชนแสงจันทรภร และ
ผูบริโภคท่ีซ้ือและใชผลิตภัณฑเซรั่มเย่ือเห็ดแสงจันทรภร ในพ้ืนท่ี 
อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง จํานวน 30 คน 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
     ก ารวิ จั ย ค รั้ งนี้ เป น ก ารวิ จั ย เชิ งป ริ ม าณ  (Quantitative 
Research) คํานวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณขนาด
ตัวอยางแบบทราบจํานวนประชากร ตามสูตรการคํานวณของ  เครซ่ี 
และมอรแกน (Krejcie and Morgan) [7] กําหนดระดับความ
เชื่อม่ันรอยละ 95 และกําหนดความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ซ่ึงได
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
     1. ศึกษาความตองการและแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ
และตราสินคา โดยการลงพ้ืนท่ีโดยการสัมภาษณแบบมีสวนรวมกับ
กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมสมุนไพรแสงจันทรภร เพ่ือใหทราบถึงความ
ตองการ และแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคา 
     2. นําขอมูลจากการสัมภาษณมาพัฒนา ออกแบบบรรจุภัณฑ
และตราสินคา ใหตรงกับความตองการของวิสาหกิจชุมชน กลุม
สมุนไพรแสงจันทรภร 

 3. ศึกษาความพึงพอใจของกลุมวิสาหกิจชุมชน และผูบริโภคท่ี
เคยใชผลิตภัณฑเซร่ัมเห็ดเย่ือไผ ตอรูปแบบบรรจุภัณฑและตรา
สินคาใหมท่ีไดรับการพัฒนา 

3.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
     เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามซ่ึงไดตรวจสอบ
คุณภาพดวยการหาความเท่ียงตรง (Validity) จากผู เชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทาน ไดผลสรุปคาความสอดคลองของแบบสอบถามท้ัง 
20 ขอ มีคา IOC สอดคลองตั้งแต 0.60 ขึ้นไป ซ่ึงคาดัชนีความ
สอดคลองของแบบสอบถาม มีคาอยูระหวาง 0.50 – 1.00  แสดงวา
คําถามมีเนื้อหาตรงตามท่ีตองการศึกษา และนําแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณไปดําเนินการทดสอบกับกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียง
กับกลุมประชากร จํานวน 5 ชุด จากนั้นนําแบบทดสอบท่ีเก็บ
รวบรวมมาทดสอบหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability Analysis) โดย
วิธีการทดสอบซํ้า (Test-Retest Reliability) 

3.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
     ปจจัยทางประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน  วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
 ความพึงพอใจในดานการออกแบบดาน บรรจุภัณฑและตรา
สินคา วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean : x ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ผูวิจัยมีเกณฑ
การแปลความหมาย (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553) [8] ดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 4.50-5.00 มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  
 คาเฉลี่ย 3.50-4.49 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 2.50-3.49 มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.50-2.49 มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.49 มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด ใช
วิ ธีก าร เลื อกกลุ ม ตั วอย างโดยไม ใช ค วามน าจะ เป น  (Non-
probability sampling) แบบการเลือกหนวยตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  

4. ผลการวิจัย 
     ในข้ันตอนของการศึกษาความตองการและแนวทางในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคานั้น ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณกลุม
วิสาหกิจชุมชนถึงปญหาและความตองการท่ีแทจริง ซ่ึงปญหาท่ีพบ 
เชน บรรจุภัณฑยังไมมีความทันสมัยสวยงาม ไมมีการแสดงวันท่ีผลิต
และวันหมดอายุ ไมมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ ไมมีการบงบอก
แหลงผลิต เปนตน สวนตราสินคานั้นทางกลุมตองการใหตราสินคามี
ความทันสมัยมากข้ึน สามารถแสดงเอกลักษณและจุดเดนของ
ผลิตภัณฑ รวมถึงสีและกราฟกท่ีเหมาะสม 
 ในการพัฒนาบรรจุภัณฑและตราสินคา ผูวิจัยไดทําการออกแบบ
ตัวอยางบรรจุภัณฑและตราสินคาชนิดละ 3 รูปแบบ ตามความ
ตองการของกลุมวิสาหกิจชุมชน เพ่ือบงบอกถึงสัญลักษณและความ
เปนตัวตนท่ีชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยทางประชากรศาสตร พบวา 
ผูบริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑเซรั่มเย่ือเห็ด จากผูประกอบการ ในพ้ืนท่ี 
อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง สวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 30 
คน คิดเปนรอยละ 100 อยูในชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 10 คน คิด
เปนรอยละ 33.33 ศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 15 คน คิดเปน
รอยละ 50.00  มีรายได 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 12 คน คิด
เปนรอยละ 40.00 และมีอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ จํานวน 10  
คน คิดเปนรอยละ 33.33 
 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในบรรจุภัณฑภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( x  = 4.30, S.D. = 0.81) ระดับความพึงพอในใน
บรรจุภัณฑท่ีออกแบบใหมรูปแบบท่ี 1 อยูในระดับมาก ( x  = 
4.10, S.D. = 1.09) ระดับความพึงพอใจในบรรจุภัณฑท่ีออกแบบ
ใหมรูปแบบท่ี 2 อยูในระดับมาก ( x  = 4.10, S.D. = 1.03) และ
ระดับความพึงพอใจในบรรจุภัณฑท่ีออกแบบใหมรูปแบบท่ี 3 อยูใน
ระดับมาก ( x  = 4.00, S.D. = 1.11) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ดังนี้  บรรจุภัณฑบอกแหลงผลิตอยางชัดเจน ( x = 
4.80, S.D. = 0.41) บรรจุภัณฑแสดงรายละเอียดวันท่ีผลิตและวัน
หมดอายุ อยางชัดเจน ( x = 4.67, S.D. = 0.55) บรรจุภัณฑมี
เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพแสดงใหเห็นชัดเจน ( x = 4.60, S.D. = 
0.68) บรรจุภัณฑชวยเก็บรักษาคุณภาพและผลิตภัณฑไวไดนาน 
( x = 4.60, S.D. = 0.62) บรรจุ ภัณฑสะดวกตอการอุปโภค 
( x = 4.53, S.D. = 0.63) บรรจุภัณฑมีความทันสมัยและมีความ
สวยงาม ( x = 4.33, S.D. = 0.88)  
 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในตราสินคาท่ีออกแบบใหม 
อยูในระดับมาก ( x  = 4.02, S.D. = 0.99) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยดังนี้  แสดงชื่อตราสินคาไดอยางชัดเจน ( x = 4.57, 
S.D. = 0.73) ตราสินคามีสีสันท่ีสวยงาม ( x = 4.43, S.D. = 1.06) 
ตราสินคาแสดงถึงความเปนเอกลักษณ ( x = 4.43, S.D. = 0.90) 
รูปแบบกราฟฟกเหมาะสมกับตราสินคา ( x = 4.40, S.D. = 1.04) 
ตราสินคาบงบอกถึงจุดเดนของผลิตภัณฑ ( x = 4.40, S.D. = 
0.86) ตราสินคามีความทันสมัย ( x = 4.40, S.D. = 0.81)  

5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเร่ืองการพัฒนาบรรจุภัณฑและตราสินคาของ
ธุรกิจชุมชน กรณีศึกษากลุมสมุนไพรแสงจันทรภร (เซรั่ม เห็ดเย่ือไผ) 
อภิปรายผลไดดังนี้ 

อภิปรายผลการศึกษาความตองการและแนวทางในการออกแบบ
บรรจุภัณฑและตราสินคา พบวาจากการสัมภาษณตัวแทนกลุม
วิสาหกิจชุมชน ในดานรูปแบบของตราสินคา มีความเห็นสอดคลอง
กันวา ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของตราสินคาใหมีชื่อและโลโก
ท้ังท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แตยังคงความเปนตราสินคาท่ีมี
รูปผูหญิงคูกับพระจันทร ซ่ึงเขากับชื่อตราย่ีหอ “แสงจันทรภร” ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ อมรรัตน บุญสวาง [9] ในการออกแบบ
ตราสิ นค า ให กั บ ชุ มชนว า  จะต อ ง มี การระดมแนวคิ ดของ

ผูประกอบการ เพ่ือการพิจารณาเปนชื่อตราสินคาท่ีเหมาะสมกับ
ผูประกอบการมากท่ีสุด  

อภิปรายผลการพัฒนาบรรจุภัณฑและตราสินคาใหบงบอกถึง
สัญลักษณความเปนตัวตน เพ่ือการนําไปสูการใชประโยชน ใน
ดานของการพัฒนาบรรจุภัณฑและตราสินคานั้น ควรพัฒนาใหมี
รูปลักษณท่ีมีความทันสมัย และตรงกับความตองการของผูบริโภค 
การออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคาของกลุมวิสาหกิจชุมชน ไดมี
การออกแบบโดยผสมผสานแนวความคิดจากทฤษฏีการออกแบบ 
และการมีสวนรวมของกลุมวิสาหกิจชุมชนในการท่ีจะนําไปตอยอด
เพ่ือจําหนายไปยังผูบริโภคในอนาคต ซ่ึงบรรจุภัณฑและตราสินคาท่ี
ไดพัฒนาขึ้นนั้น สามารถตอบสนองความตองการของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน และผูบริโภค มีความโดดเดนเปนเอกลักษณ รวมท้ังมีความ
แตกตางจากผลิตภัณฑของคูแขงขัน จึงสามารถอภิปรายไดวา 
ผลิตภัณฑท่ีจะประสบความสําเร็จไดนั้น  นอกจากสินคาตองมี
คุณภาพแลวจะตองมีบรรจุภัณฑและตราสินคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะ
ชวยสงเสริมการตลาดใหกับผลิตภัณฑไดอีกดวย สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปุน และสมพร คงเจริญเกียรติ, 2546 [10] ท่ีไดกลาว
ไววาบรรจุภัณฑและตราสินคาอาจจะไมสามารถเพ่ิมคุณภาพของ
สินคา แตสามารถท่ีจะเพ่ิมมูลคาของสินคาได 

อภิปรายผลระดับความพึงพอใจในบรรจุภัณฑและตราสินคาใหม 
ของผูประกอบวิสาหกิจชุมชนและจันทรภร และกลุมผูบริโภคท่ี
เคยซ้ือและใชผลิตภัณฑเซรั่มเห็ดเยื่อไผ) ตําบลบางพลับ อําเภอ
โพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง  
      ระดับความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอดานบรรจุภัณฑเซร่ัมเห็ด
เย่ือไผ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันมีสาเหตุจากรูปลักษณ
บรรจุภัณฑมีความทันสมัย มีสีสันสดใส และมีความสวยงามมากข้ึน 
เม่ือผูบริโภคเห็นแลวเกิดความตองการซ้ือ นอกจากนั้นผูบริโภคมอง
วาการแสดงขอมูลวันท่ีผลิตรวมถึงวันหมดอายุบนหีบหอบรรจุภัณฑ
อยางเดนชัด ระบุแหลงผลิตท่ีชัดเจน รวมถึงเคร่ืองหมายรับรอง
คุณภาพ จะทําใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจในผลิตภัณฑมากขึ้น 
รวมถึงผูบริโภคยังมีความม่ันใจในผลิตภัณฑและคุณภาพของเห็ดเย่ือ
ไผ  จึงทําใหผูบริโภคมีความคิดเห็นตอบรรจุภัณฑ อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ กันยณิภัฐ สุวรรณออน [11]  ไดศึกษา
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑขาวตังไกหยอง ของกลุม
วิสาหกิจชุมชนบานศาลาพระนาย อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง” พบวา 
ปจจัยดานบรรจุภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซ้ือขาวตังไกหยอง 1) 
ขนาดของสินคาเปนรูปสี่เหลี่ยมทรงโดม ขนาดกลองความกวาง 9 ซ.
ม. ความยาว 20 ซ.ม. 2) ดานการเก็บรักษา มี 2 ชั้นคือ บรรจุภัณฑ
ภายนอกคือ กลองกระดาษท่ีผลิตงาย และมีตนทุนการผลิตตํ่า กลอง
มีลักษณะเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมเพ่ีอชวยในการประหยัดพ้ืนท่ีเพ่ือการ
วางจําหนาย การขนสง และลดการแตกหักของขนม บรรจุภัณฑ
ภายในคือ ซองพลาสติกท่ีปดมิดชิด เพ่ือใหขนมมีอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑไวไดนาน 3) ดานความทันสมัย บรรจุภัณฑมีลักษณะเปน
รูปทรงสี่เหลี่ยม เลือกใชสีท่ีเหมาะสมกับขาวตังไกหยองคือ โทนสีสม
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เหลือง 4) ดานการออกแบบใหเห็นผลิตภัณฑภาพขาวตังไกหยองบน
กลองบรรจุภัณฑเปนภาพท่ีทดแทนผลิตภัณฑท่ีอยูภายใน 5) ดาน
การแสดงรายละเอียดตางๆ บรรจุภัณฑแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัน
หมดอายุ ราคา เครื่องหมายรับรองคุณภาพจากองคการอาหาร และ
ยา (อย.) เคร่ืองหมายฮาลาล เครื่องหมายแสดงถึงสินคา OTOP 
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) รายละเอียดสวนผสมผลิตภัณฑ 
รายละเอียดคุณคาสารอาหาร แหลงผลิต ชื่อ ท่ีอยู  หมายเลข
โทรศัพทของแหลงผลิต ท้ังนี้  หากรูปทรงบรรจุ ภัณฑ มีความ
เหมาะสม โดดเดน สามารถดึงดูดใจผูซ้ือท่ีเปนผูบริโภครวมถึงการใช
วัสดุท่ีแข็งแรง จะไมเกิดปญหาในการจัดเก็บและการขนสง และ
ทายสุดจะสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น 

      สอดคลองกับงานวิจัยของ บัญชา จุลุกุล [12]  ไดศึกษาเรื่อง 
“โครงการวิจัยการพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑเพ่ือสงเสริมการ
ขาย กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชน ตําบลราแดง อําเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา” พบวากลุมผูเขารวมโครงการ ยังไมมีความรูความ
เขาใจในดานการสรางตราสินคาและบรรจุภัณฑ จึงจําเปนท่ีจะตอง
ถายทอดความรูในดานการสรางตราสินคาและบรรจุภัณฑ โดยการ
นําความรูและประสบการณของผูวิจัยไป ถายทอดแกผูเขารวม
โครงการ โดยการนําเสนอในรูปแบบการบรรยายพรอมภาพ โดยมี
เนื้อหาและประเด็นการอบรม 2 เรื่อง ไดแก การสรางตราสินคา 
และความสําคัญของบรรจุภัณฑเพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดมีความรู
ความเขาใจ สามารถนําไป ประยุกตใชพัฒนาตราสินคาและบรรจุ
ภัณฑของชุมชนได และการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑของ
ชุมชนราแดงคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําบริบทและวิถีชีวิตของคนในชุมชนมา
ใชในการออกแบบท่ีสื่ออัตลักษณของชุมชนราแดง ท้ังนี้ผูวิจัยไดทํา
การออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑกลวยฉาบ และ
ถานลูกตาลของกลุมวิสาหกิจชุมชน ตําบลราแดง อําเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา โดยมุงเนนท่ีจะออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย มีความทันสมัย แสดงถึงตัวตนของชุมชน 
และสามารถเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑ ชวยยกระดับมาตรฐานงาน
ออกแบบบรรจุภัณฑของไทยใหเปนท่ียอมรับของท้ัง ตลาดใน
ประเทศและตางประเทศ และผลจากการประเมินจากผูเขารวม
โครงการมีความพอใจกับการใหความรูในดานการสรางตราสินคา
และความสําคัญของบรรจุภัณฑรวมท้ังการออกแบบตราสินคาและ
บรรจุภัณฑอยูในระดับมาก   
     สอดคลองกับงานวิจัยของ ชไมพร รัตนเจริญชัย  กรวิกา ไชย
วงศ ณิชพันธ ปตินิยมโรจน วริยา ยอดปน และภาพิมล บัวใจ [13]    
เรื่อง “การยกระดับผลิตภัณฑพืชสมุนไพรพูลคาวสูสินคา OTO P 
เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑให รูปลักษณท่ีทันสมัย ปลอดภัย และตรง
ความตองการ ของผูบริโภค” การออกแบบบรรจุภัณฑสมุนไพรชา
พลูคาว พรอมชงของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร แทนคุณ 
ไดมีการออกแบบโดยผสมผสานแนวคิดจาก ทฤษฎีการออกแบบ
และศักยภาพของกลุมในการท่ีจะนําไปตอยอดเพ่ือจําหนายในตลาด
จริง บรรจุภัณฑท่ีพัฒนาข้ึนดังกลาวมีขนาดสามารถบรรจุสินคาได
ตรงกับ ความตองการของกลุมและผูบริโภค สะดวกตอการกระจาย
สินคาและมีความโดดเดนเปนเอกลักษณ แตกตางจากผลิตภัณฑท่ีมี

ลักษณะคลายคลึงกัน ดังนั้นจึงสามารถอภิปรายไดวาผลิตภัณฑจะ
ประสบความสําเร็จ เปนท่ียอมรับของตลาดนั้น จําเปนควบคุม
คุณภาพต้ังแตวัตถุดิบ ข้ันตอนระหวางการแปรรูป และ การบรรจ ุ
นอกจากนี้ตองสามารถควบคุมการเก็บรักษา และสรางความสะดวก
ในการกระจายสินคาซ่ึงหาก ผลิตภัณฑมีบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสมจะ
ชวยสงเสริม ทางดานการตลาด เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของ 
ผูบริโภคท่ีมีตอบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑแตละรูปแบบ ผลการ
สํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอ บรรจุภัณฑท่ีไดรับการ
พัฒนาพบความคิดเห็นในดานตาง ๆ ท่ีมีตอบรรจุภัณฑท่ีไดรับการ
ออกแบบ ดานการ ออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑพบวาประเด็นของ
การแสดงขอมูลท่ีครบถวนเปนประเด็นท่ีผูบริโภคใหความ สนใจมาก
ท่ีสุดท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการเปนผลิตภัณฑ สมุนไพรท่ีอาจมี
ผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภค ดังนั้นการแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
สวนผสมตาง ๆ ท่ีครบถวนสามารถสรางความเชื่อม่ันและการ
ยอมรับ ใหแกผูบริโภคใหเกิดความม่ันใจในตัวผลิตภัณฑ ดาน
รูปแบบและความสวยงามกับตัวผลิตภัณฑ พบวาผูบริโภคมีความพึง
พอใจในเร่ืองสีของบรรจุภัณฑใน ระดับมากท่ีสุด สีสามารถบงบอก
ถึงลักษณะการใชงาน ตามประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑโดย
ผูบริโภคชื่นชอบ บรรจุภัณฑสีเขียวซ่ึงเปนสีท่ีแสดงถึงความรูสึก
ปลอดภัย และเปนสีแหงพลังวังชา ดานการเพ่ิมมูลคาและราคาจัด
จําหนายผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอรูปแบบ 
บรรจุภัณฑชวยสรางอัตลักษณและเพ่ิมมูลคาไดอยางเหมาะสม 
แสดงใหเห็นถึงการท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหการยอมรับ   
บรรจุภัณฑท่ีไดรับการพัฒนา ซ่ึงมีความโดดเดนเปนเอกลักษณ   
แตกตางจากชาสมุนไพรพรอมชงของกลุมอ่ืน ๆ ซ่ึงทําใหผูผลิต 
สามารถต้ังราคาขายไดสูงกวา และสามารถเจาะกลุมผูบริโภคท่ี
จําเพาะเจาะจงและมีกําลังซ้ือท่ีมากกวา    

6. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน ระหวางการนําทฤษฏี 
บริบทของชุมชน การพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑแบบมีสวน
รวม และยังมีการนําการวิจัยเชิงปริมาณมาใชในกระบวนการสํารวจ
ความพึงพอใจของกลุมวิสาหกิจชุมชนและผูบริโภคท่ีมีตอรูปแบบ
ของตราสินคาและบรรจุภัณฑ ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนแสงจันทรภร มีจุดแข็งในเร่ืองของการควบคุมการผลิตใหมี
คุณภาพมาตรฐาน เนื่องจากมีการปลูกเห็ดเย่ือไผท่ีกลุมเอง และทาง
กลุมมีความพรอมในการพัฒนาตอยอดสินคา แตมีจุดออนในดาน
การพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑท่ียังไมมีความทันสมัย ไมมี
ความแตกตางจากคูแขงขันในตลาด ดังนั้นทางกลุมจึงมีความ
ตองการท่ีจะสรางความไดเปรียบทางการแขงขันโดยการพัฒนาตรา
สินคาและบรรจุภัณฑใหมีความสวยงาม โดดเดน นาสนใจ ผูวิจัยจึง
ไดออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑใหมีความเปนเอกลักษณ มี
ความโดดเดน และจากผลการสอบถามความพึงพอใจพบวาผูบริโภค
ใหความสนใจในเร่ืองของการแสดงขอมูลตาง ๆ ท่ีครบถวน สวนตรา
สินคานั้นผูบริโภคใหความสนใจในเร่ืองการแสดงชื่อตราสินคาท่ี
ชัดเจน  
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บทคัดย่อ 

    การทิ้งขยะเป็นปัญหาทางสังคนก่อให้เกิดผลกระทบมากมายที่จะเกิดขึ้น และเพื่อให้ให้เกิดจิตสำนึกในการทิ้งขยะ 
จึงทำการออกแบบ พัฒนา และประเมินคุณภาพต้นแบบสื่อแอนิมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการทิ้งขยะสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัลมีเดีย จำนวน 7 คน โดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง และนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย จำนวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบบังเอิญ 
เครื่องมือท่ีใช้ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นผูเ้ชี่ยวชาญ  แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมิน
คุณภาพต้นแบบสื่อแอนิมชัน 3 มิติ ที่ผ่านการหาคุณภาพแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า ไดต้้นแบบสื่อแอนิมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสำนกึการทิ้งขยะ ที่มีขนาด 1280 x 720 พิกเซล  ความ
ยาว 2.45 นาที คุณภาพต้นแบบสื่อแอนิมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสรมิจิตสำนึกการทิ้งขยะ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก  
สามารถนำไปใช้ในการให้ความรู้ได้ 
 

คำสำคัญ: ประเมินคณุภาพ ต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ  ส่งเสริมจติสำนึกการทิ้งขยะ 
 

Abtract 
Throwing away trash is a social problem with many consequences and to create awareness of throw 

away trash disposal. Therefore design, development quality evaluation for 3D Animation media prototypes 
to promote conscious mind throw away the trash for undergraduate students. For preliminary experiment, 
7 experts in computer and digital media by specific selection methods and 30 students in department of 
animation and digital media by accidental sampling.The tools used opinion interview ,opinion questionnaire 
and quality assessment form 3D animation media prototype. And analyze the data by using mean standard 
deviation. We also found that 1) the 3D animation media prototypes with the size of 1,280 x 720 pixels 
and length 2.45 minutes. This 3D animation media prototypes were suitable at a high level and can be 
uses to educate. 
 

Keywords:  quality evaluation/ 3D animation media prototypes/ promote conscious mind throw away  
the trash 
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1. บทนำ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้เป็นท่ีทราบกันดีว่านับวันยิ่ง

ทวีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก สาเหตุ
เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั ้งสิ ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเกินความจำเป็น การก่อให้เกิมลภาวะ
รวมทั้งของเสียในการผลิตสินค้า บริการและครัวเรือน ที่เรา
เรียกกันว่าขยะ ซึ่งนับวันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเกิด
จากการขาดระบบการจัดการที ่ด ีและขาดพื ้นที ่รองรับ
ปร ิมาณขยะ รวมถึงการขาดจิตสำนึกของประชาชน 
โดยเฉพาะในชุมชนเมือง ปริมาณขยะก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่ง 

จากอดีตถึงปัจจุบันทั้ภาครัฐและเอกชนได้พยายาม
รณรงค์และหาวิธีการต่าง ๆ มากมาย เพื่อจะให้ประชาชน
เกิดจิตสำนึกและร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจากประชนทั่วไปมีส่วน
รับรู้ในเรื่องการจัดการขยะในขั้นตอนต่าง ๆ น้อยมาก โดย
ส่วนใหม่คิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนแต่เป็นหน้าที่ของรัฐ จึง
ไม่ให้ความร่วมมือในการทิ้งขยะลงภาชนะที่จัดเตรียมไว้
หรือทิ ้งขยะในที ่สาธารณะ ดังนั ้นการแก้ปัญหาขยะจึง
จำเป็นต้องสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เกิดความรับผิดชอบ
ในการมีความส่วนร่วมและรู้จักการแก้ไขปัญหาของขยะให้
หมดไป ด้วยการสื่อสารที่สามารถสะท้อนถึงจิตสำนึกการทิง้
ขยะไม่เป็นท่ีเป็นทางผ่านสื่อที่สามารถเข้าใจง่ายของผู้ชม  

ด้วยปัจจุบันสื ่อที ่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลมีให้เลือก
อย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในช่องทางไหนเพื่อ
สื ่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ในงานวิจัยนี ้ทาง
คณะผู้วิจัยได้เสนอการนำเสนอผ่านสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ 
เนื่องจากเป็นการนำเสนอเรื่องราวผ่านตัวละครแบบเกิน
จริงเพื่อแสดงความรู้สึกมุมกลับของตัวละครที่สะท้อนถึง
จิตสำนึกการทิ้งขยะ ผ่านตัวละครที่แสดงเกินจริงในการ
สื่อสารความรู้สึกไปยังผู้ชมให้เกิดความรับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการทิ้งขยะ รวมทั้งสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เป็นสื่อ
ดิจิทัลสามารถนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออฟไลน์
และออนไลน ์ จ ึงส ื ่อสารไปย ังกล ุ ่มเป ้าหมายได ้ตรง
วัตถุประสงค์  

ดังนั ้นเพื ่อเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกการทิ ้งขยะ  
ผู ้วิจัยจึงพัฒนาต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื ่อส่งเสริม
จิตสำนึกการทิ้งขยะ ที่จะส่งผลต่อการจัดการขยะในชุมชน
และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนและประเทศต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบสือ่แอนิมชัน 3 มิต ิ

เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการทิ้งขยะ  
2) เพื่อประเมินคุณภาพต้นแบบสื่อแอนิมชัน 3 มิติ   

เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการทิ้งขยะ 

 

3. สมมุติฐานการวิจัย 
 ต้นแบบสื่อแอนิมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสรมิจิตสำนึกการ
ทิ้งขยะมีคุณภาพของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับ มาก 
 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา
แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา จำนวน 141 คน 
และผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัลมีเดีย  
  กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู ้เชี ่ยวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์และดิจิทัลมีเดีย จำนวน 7 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง และนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 30 คน เลือกโดยแบบบังเอิญ  
 เคร่ืองมือวิจัย 
    1.  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบ
มีโครงสร้าง เพื ่อใช้ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิความ
สอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 
       2. แบบประเมินคุณภาพต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ 
ของผู้เชี่ยวชาญ เป็นลักษณะคำถามแบบมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง (IOC) 
ด้านเนื้อหา มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 
       3. แบบประเมินคุณภาพต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ  
ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เป็นลักษณะคำถามแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิความ
สอดคล้อง (IOC) ด้านเนื้อหา มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 
       การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั ้นตอนที ่ 1 ขั ้นก่อนการผลิต (Pre-Production)  
เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์มาใช้เป็น
ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการจัดทำเนื้อเรื่องเกี่ยวกับสำนึกการ
ทิ้งขยะ และดำเนินการออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ โดย
การจัดลำดับเนื ้อเรื ่อง กำหนดผังการดำเนินงาน และ
นำเสนอต่อผู้เชี ่ยวชาญด้านเนื ้อหาจำนวน 3 ท่าน เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ทำการออกแบบร่างตัว
ละครแบบโมเดลชีท (Model Sheet)  ออกแบบร่างฉาก
หลัง ออกแบบร่างองค์ประกอบที่เกี ่ยวข้อง นำเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัลมีเดีย จำนวน 3 คน 
เพื ่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวละคร ฉาก และ
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องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งทำการเขียนบทดำเนินเรื่อง 
(Storyboard) ให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อ
เรื่องที่ตระหนักเกี่ยวกับการทิ้งขยะมาเป็นแนวคิดดำเนิน
เรื่อง จากนั้นนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัลมีเดีย จำนวน 3 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
บทดำเนินเรื่องสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและทำการปรับปรุง
แก้ไข จากนั้นจัดทำแอนิเมติก (Animatic) จากบทดำเนิน
เรื่อง 

ขั ้นตอนที ่ 2 ขั ้นตอนการผลิต (Production) เป็น
ขั้นตอนการขึ้นรูป (Modeling) ด้วยโปรแกรม Autodesk 
Maya เมื่อขึ้นโมเดลปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำโมเดลที่เสร็จ
มาเปลี่ยนวัสดุโมเดล (material) ให้เหมาะสม และนำมาใส่
พื้นผิว  (texture) ตามแบบตัวละครที่ออกแบบไว้ นำเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในขั้นตอนถัดไป 
ดังภาพที่ 1 หลังจากการสร้างโมเดลตัวละคร 3 มิติ ตาม
การออกแบบแล้ว จึงนำโมเดลตัวละครมาทำการเคลื่อนไหว
ด้วยกระบวนการใส่กระดูก(Rigging) เพื่อให้ตัวละคร 3 มิติ
เ ค ล ื ่ อ น ไห ว ด ้ ว ย โ ปรแ ก รม  Autodesk Maya แ ละ
กำหนดการดำเนินเรื่องตามสตอรี่บอร์ด (Storyboard) ใน
ขั ้นตอนก่อนการผลิต ร ่วมกับฉากที ่ได ้สร ้างขึ ้น และ
กำหนดการเคลื ่อนไหวให้สมจริงตามกฏแอนิเมชัน 12 
ประการ จากนั ้นนำมาจัดแสงเงาให้เป็นธรรมชาติ และ
นำเสนอต่อผู้เชี ่ยวชาญด้านแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย 3 
ท่านเพื่อพิจารณา ปรับปรุง แก้ไขและนำไปใช้ในขั้นตอน
ถัดไป   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  การพัฒนาต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ 
 

 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นหลังการผลิต (Post-Production) 
เป็นขั้นตอนที่นำแอนิเมชัน 3 มิติ ที่สร้างเสร็จแล้วนำมาตัด
ต่อด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro เพื ่อเรียงลำดับ
เรื่องตามบทดำเนินเรื่อง (Storyboard) และทำการพากษ์
เสียง ปรับแต่งเสียง ใส่บทนำเรื ่องและเครดิตของเรื ่อง 
จากนั้นทำการจัดเก็บงานในรูปแบบไฟล์วีดีโอและนำไปใช้ 
และนำเสนอต่อผู้เชี ่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
มีเดีย 3 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

     ขั ้นตอนที ่ 4  ขั ้นการทดสอบคุณภาพ ได้นำ
ต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการทิ้ง
ขยะ ดำเนินการทดสอบเบื้องต้นกับกลุ ่มทดลองจำนวน  
กลุ่ม คือ 1) กลุ่มรายบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 3 
คน เพื่อทดสอบการเคลื่อนไหว ความถูกต้องของข้อความ 
ความเหมาะสมของเนื้อหาและระยะเวลา จากนั้นทำการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  2) กลุ่มทดลองกลุ่มเล็กที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างและไม่ใช่กลุ่มทดลองรายบุคคล จำนวน 7 คน 
เพื ่อทดสอบความสมบูรณ์ในภาพรวมของต้นแบบสื่อ
แอนิเมชัน 3 มิติ นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข  จากนั้น
นำไปทดสอบคุณภาพกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพื่อ
หาคุณภาพของต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ จากนั้นทำการ
สรุปผล และนำไปประเมินคุณภาพกับผู ้เชี ่ยวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์และดิจิทัลมีเดีย จำนวน 7 คน ปรับปรุงแก้ไข 
สุรปผลการประเมินคุณภาพ 
 

5. ผลการวิจัย 
1. ผลการออกแบบและพ ัฒนา ต ้ นแบบสื่ อ

แอนิเมชัน 3 มิติ เพื ่อเพื ่อส่งเสริมจิตสำนึกการทิ ้งขยะ  
ผู ้วิจัยได้ทำกำหนดองค์ประกอบของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ 
ประกอบด้วย 1) ด้านเนื้อหา 2) ด้านการนำเสนอ 3) ด้าน
โมเดลตัวละคร 4) ด้านฉาก 5) ด้านเสียง  สำหรับต้นแบบ
สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ มีเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทิ้งขยะ  
ไม่ลงในถังขยะที่กำหนดไว้ ก็จะมียักษ์ขยะตัวใหญ่มาค่อย
จัดการคนที่ไม่ทิ้งขยะลงถังขยะ มีความยาวของเรื่อง 4.00 
นาท ี   ขนาด  1 ,280x720 pixel  โดยได ้ทำการการ
ออกแบบโมเดลตัวละคร ดังภาพที่ 1  และตัวอย่างต้นแบบ
สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการทิ้งขยะ 
 
 
 
 

 
     ภาพที่ 2  โมเดลตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ 
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   ภาพที่ 3 ตัวอย่างต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ  
 

2. ผลการประเมินคุณภาพต้นแบบสื่อแอนิเมชัน      
3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการทิ้งขยะ จากผู้เชี่ยวชาญที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 7 คน พบว่า ผลประเมินคณุภาพ
ของสื่ออยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.24 S.D. = 0.69 )  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโมเดลตัวละครในต้นแบบ
สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ และด้านการเคลื่อนไหวในต้นแบบสื่อ
แอนิเมชัน 3 มิติ มีค่าผลประเมินคุณภาพในลำดับแรก โดย
มีผลการประเมินคุณภาพอยู ่ในระดับ มาก (�̅� = 4.43 
S.D. = 0.53)  (�̅� = 4.43 S.D. = 0.71) รองมาคือ ด้าน
เนื้อการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และด้านการส่งเสริม
จิตสำนึกการทิ้งขยะ มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ 
มาก ( �̅� = 4.29 S.D. = 0.76 (  ( �̅� = 4.29 S.D. = 0.53)  
ลำดับถัดมาคือ ด้านตัวละครในต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ 
และด้านข้อความตัวหนังสือถูกต้องเหมาะสมมีผลการ
ประเม ินค ุณภาพอย ู ่ ในระด ับมาก (�̅�= 4.14 S.D. = 
0.69 (( �̅� = 4.14 S.D. = 0.90) และลำดับถัดมาคือ ด้าน
เสียงในต้นแบบสื ่อแอนิเมชัน 3 มิต ิ มีผลการประเมิน        

คุณภาพอยู่ในระดับ มาก (�̅� = 4.00 S.D. = 0.82) ตาม
ตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 
มิติ เพื่อส่งเสริมจติสำนึกการทิ้งขยะ จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน 
 

รายการ �̅� S.D. แปล
ผล 

ลำดับ 

ด้านเน้ือหาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 4.29 

    
0.76 

       
มาก 

       
2 

ด้านโมเดลตัวละครใน
ต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3มิต ิ 4.43 0.53 

       
มาก 

       
1 

ด้านฉากหลังในต้นแบบสื่อ
แอนิเมชัน 3 มิต ิ 4.14 

    
0.69 

       
มาก 

       
3 

ด้านการเคลื่อนไหวใน
ต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิต ิ 4.43 

   
0.71 

       
มาก 

       
1 

ด้านเสียงในต้นแบบสื่อ
แอนิเมชัน 3 มิต ิ 4.00 

   
0.82 

        
มาก 

        
4 

ด้านข้อความตวัหนังสือ
ถูกต้องเหมาะสม 4.14 

   
0.90 

        
มาก 

        
3 

ด้านการส่งเสริมจิตสำนึก
การทิ้งขยะ 4.29 

    
0.53 

       
มาก 

       
2 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกดา้น 4.24 0.69 มาก  
 

 ผลการประเมินคุณภาพต้นแบบสื่อแอนิเมชัน  3 
มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการทิ้งขยะ จากนักศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน พบว่า ผลประเมินคุณภาพ
ของสื่ออยู่ในระดับมาก(�̅� = 4.22 S.D. = 0.66 )  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโมเดลตัวละครต้นแบบสื่อ
แอนิเมชัน 3 มิติ มีค่าผลประเมินคุณภาพในลำดับแรก โดย
มีผลการประเมินคุณภาพอยู ่ในระดับ มาก (�̅� = 4.33 
S.D. = 0.55) รองมาค ื อ  ด ้ าน เน ื ้ อหาสอดคล ้องกับ
วัตถุประสงค์และด้านการส่งเสริมจิตสำนึกการทิ้งขยะ มีผล
การประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ มาก (�̅� = 4.30 S.D. = 
0.70) (�̅� = 4.30 S.D. = 0.53) ลำดับถัดมาคือ ด้านฉาก
หลังในต้นแบบสื ่อแอนิเมชัน 3 มิต ิ และด้านข้อความ
ตัวหนังสือถูกต้องเหมาะสม มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับ มาก ( �̅� = 4.20 S.D. = 0.55) ( �̅� = 4.20 S.D. 
= 0.89)  ลำด ับถ ัดมาค ือ ด ้ านเส ียงในต ้นแบบสื่อ
แอนิเมชัน 3 มิติ มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ มาก  
( �̅� = 4.17 S.D. = 0.65)  ลำด ับถ ัดมาค ือด ้ านการ
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เคลื่อนไหวในต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ มีผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับ มาก  ( �̅� = 4.07 S.D. = 0.69) ตาม
ตารางที่ 2   

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 
มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการทิ้งขยะ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษา จำนวน 30 คน 
 

รายการ �̅� S.D. แปล
ผล 

ลำดับ 

ด้านเน้ือหาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 4.30 0.70 

       
มาก 

        
3 

ด้านโมเดลตัวละครใน
ต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3มิต ิ 4.33 

  
0.55 

      
มาก 

       
1 

ด้านฉากหลังในต้นแบบสื่อ
แอนิเมชัน 3 มิต ิ 4.20 

    
0.55 

     
มาก 

       
4 

ด้านการเคลื่อนไหวใน
ต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิต ิ 4.07 

   
0.69 

    
มาก 

       
6 

ด้านเสียงในต้นแบบสื่อ
แอนิเมชัน 3 มิต ิ 4.17 

   
0.65 

    
มาก 

       
5 

ด้านข้อความตวัหนังสือ
ถูกต้องเหมาะสม 4.20 

    
0.89 

    
มาก 

        
7 

ด้านการส่งเสริมจิตสำนึก
การทิ้งขยะ 4.30 

   
0.53 

     
มาก 

       
2 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกดา้น 4.22 0. 66  มาก  
    
6. สรุปผลการวิจัย 

  1. ได้ต ้นแบบสื ่อแอนิเมชัน 3 มิต ิ เพื ่อส่งเสริม
จิตสำนึกการทิ้งขยะ ระยะเวลาในการดำเนินเรื่อง 2.45 
นาที ขนาด 1,280 x 720 pixel   
         2. ผลประ เม ิ นค ุณภาพของต ้นแบบสื่ อ
แอนิเมชัน 3 มิติ  เพื ่อส่งเสริมจิตสำนึกการทิ้งขยะจาก
ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาอยู่ในระดับ มาก  
 

7. อภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัยการพัฒนาต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 
มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการทิ้งขยะ ได้มีการศึกษาค้นคว้า
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สอบถามผู้เชี่ยวชาญและ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหา เพื่อทำการออกแบบ
และพัฒนาต้นแบบสื ่อแอนิเมชัน 3 มิติ ได้ดำเนินตาม
หลักการทำงานตามกระบวนการ 3 P  (Pre-production, 
Production, Post-production( อย่างเคร่งครัดในการ
พัฒนา ทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและได้รับการแนะนำ

จากผู้เช่ียวชาญทุกขั้นตอน จึงทำให้ต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 
มิติ ด้านส่งเสริมจิตสำนึกการทิ้งขยะ มีความถูกต้องทั้ง
ข้อมูลด้านเนื้อหา รวมถึงการออกแบบโมเดลตัวละครที่ได้
ค ้นคว้าจากเอกสารและงานวิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข้อง ม ีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาของเรื่องที่นำเสนอแสดงถึงบุคลิกของ
โมเดลตัวละครที่สร้างขึ้นสอดคล้องเธียรธาดา หิรัญญะชาติ
ธาดา [1] ที่กล่าวว่าการใช้ตัวละครผูกโยงเรื่องเพื่ออธิบาย
ขยายความหรือนำเสนอความรู ้ต ้องอาศัยเทคนิคการ
ออกแบบเรื่องราวที่น่าสนใจสอดคล้องกับกัมปนาท คูศิริ
รัตน์ [2] ได้พัฒนาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสรมิ
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
เรื่องแกล้งดินที่ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและ
จากผู้เชี่ยวชาญด้านแนวคิดทฤษฎีแกล้งดิน จึงทำให้เนื้อหา
ตรงกับวัตถุประสงค์ อีกทั้งต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิตินี้ มี
การเร้าความสนใจทำให้ผู้ชมได้รับแรงกระตุ้นความน่าสนใจ 
น่าติดตาม ให้มีความสอดคล้องของเนื ้อหาตรงกับการ
ส่งเสริมจิตสำนึกการทิ้งขยะ ส่งผลต่อเนื ้อเรื ่องที่ชวนให้
จดจำ ส ่ วนฉากหล ั ง เป ็นการออกแบบโดยลดทอน
รายละเอียดของวัตถุ นอกจากนี้ฉากหลังยังแสดงออกถึง
สถานที่สำคัญของประเทศ สอดคล้องปริยากร ธนาภาวรา
โชติ [3] กล่าวว่า การนำทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ในส่วน
ของสีวรรณะเย็นมาใช้เพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายทำให้
ผู ้ชมรู ้สึกสบายตาและให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สำหรับใน
ส่วนการสร้างต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ควรคำนึงถึงการ
ขึ้นโมเดลตัวละครด้วยการพิจารณาจำนวนโพลีกอนที ่มี
ความเหมาะสม เพราะถ้าจำนวนโพลีกอนไม่เหมาะสมจะมี
ผลต่อการประมวลผล สอดคล้องกับอธิราช ฟูตระกูล [4] ที่
กล่าวถึงปัญหาจากโมเดลถ้ารายละเอียดของโมเดลของตัว
ละครและฉากมากเกินไปจะทำให้การประมวลผลช้าเกินไป 
และเพื่อเหมาะต่อการนำไปใส่กระดูก (Rigging( เพื่อทำให้
โมเดลสามารถเคลื ่อนไหวได ้อย ่างเป ็นธรรมชาติตาม
หลักการเคลื่อนไหวแอนิเมชัน 12 ประการตามของดีสนีย์
แอนิเมชันสตูดิโอ  

      2. ผลการประเม ินคุณภาพต้นแบบสื่อ
แอนิเมชัน 3  มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการทิ้งขยะ ได้นำไป
ทดสอบเบื้องต้นกับกลุ่มทดลองรายบุคคล เพื ่อทดสอบ
จังหวะการนำเสนอ เวลาการเคลื่อนไหว ข้อความ และ
ความรู้สึกร่วมของผู้ชม ทำการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
จากนั้นผู ้วิจัยนำต้นแบบสื ่อแอนิเมชัน 3 มิติที ่ปรับปรุง
ดำเนินการทดสอบกับกลุ่มทดลองรายบุคคล เพื่อทดสอบ
ความสมบูรณ์ในภาพรวมของต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ 
นำไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากนั้นนำผลการทดสอบ
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ไปปรับปรุงแล้วจึงนำไปประเมินคุณภาพกับกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 30 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ 
มาก จากนั ้นจึงนำไปประเมินคุณภาพกับผู ้เชี ่ยวชาญ 
จำนวน 7 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ 
มาก  เป็นไปตามสมม ุต ิฐานที ่กำหนดไว ้  เน ื ่องจาก
ดำเนินการวิจัยได้ศ ึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจ ัยที่
เกี่ยวข้องและจากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และ
นำมาวิเคราะห์เนื้อหาด้วยการทำบทภาพยนตร์ที่กระชับไม่
ซับซ้อน สอดคล้องกับ ทิศนา แขมณี [5] ที่กล่าวว่าเนื้อหาที่
มีการวิเคราะห์ทำให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย ช่วยกระตุ้นให้ผู้ชม
จดจำ และถ่ายทอดเนื้อหาด้วยเหตุและผลเชื่อมโยงระหว่าง
สิ่งเร้ากับการตอบสนองที่เหมาะสมกัน เพราะการรับรู้จะ
เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจ 
ดังนั้นสิ่งเร้าที่สำคัญของแอนิเมชันเรื่องนี้ คือ ด้านส่งเสริม
จิตสำนึกการทิ้งขยะจากการชม ที่ได้ดำเนินเนื้อเรื่องผ่านตัว
ละครสะท้อนการทิ ้งขยะไม่เป็นที ่เป็นทาง เพื ่อให้ผู ้ชม
ตระหนักถึงความสำคัญในการทิ้งขยะมีผลทำให้ผู้ชมรับรู้
จากสิ่งเร้าผ่านตัวละครและการดำเนินเรื่อง สอดคล้องกับ
กัมปนาท คูศิริรัตน์ [2] ได้ศึกษาผลการรับรู้ของนักศึกษาตอ่
สื ่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื ่อส่งเสริมความรู้เกี ่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องแกล้งดิน พบว่า ใน
ภาพรวมของการรับรู้อยู่ในระดับ มาก ในด้านสามารถเล่า
เรื่องเหตุการณ์ของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ให้กับบุคคลอื่นฟัง
ได้ ด้านเข้าใจบทบาทตัวละคร ด้านเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
สื่อ ด้านสามารถวิพากษ์เหตุการณ์ของสื่อ ด้านอธิบายความ
เป็นเหตุเป็นผลให้กับบุคคลอื่นได้  จึงมีผลทำให้คุณภาพ
ของต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการ
ทิ้งขยะ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับอนุวัฒน์ 
แก้วจันทร์ [6] ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 
3 มิติ เรื่อง ฮานะผจญภัย พบว่า ผลประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับ มาก เนื ่องด้วยการดำเนินเรื ่องต่อเนื ่องช่วยดึงดูด
ความสนใจของผู้ชม และสอดคล้องกับนัตพล บุระคำ [7] 
ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง 
องคุลีมาล มีผลการประเมินระดับมาก   ด้วยความโดดเด่น
ของเนื้อเรื่องและตัวละครที่มีการเคลื่อนไหวท่ีสมจริง ฉากที่
มีความสวยงามและเหมาะสม เสียงดนตรีที่สร้างบรรยากาศ
ร่วมและเนื้อเรื่องที่ดำเนินตามลำดับความสำคัญ  จึงทำให้
เนื ้อหาเป็นเรื ่องที่ส่งเสริมจิตสำนึกการทิ้งขยะที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ จูงใจผู้ชมให้เข้าใจเนื้อหา มีการลำดับเนื้อหา
ตามข ั ้นตอนโดยเหมาะสมก ับภาพ คำบรรยายและ
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการนำเสนอ จึงทำให้ต้นแบบสื่อ

แอนิเมชัน 3 มิติ ด้านส่งเสริมจิตสำนึกการทิ้งขยะมคีุณภาพ
เหมาะสมในการนำไปใช้  

8. ข้อเสนอแนะ 
       ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
    1. รูปแบบตัวอักษรที่นำมาใช้ควรเลือกให้เหมาะสม
กับโปรแกรมที่ใช้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสระและวรรณยุกต์
ภาษาไทยลอย 
     2. ในการใช้ต ้นแบบสื ่อแอนิเมชัน 3 ม ิต ิ ต ้อง
พิจารณาความเหมาะสมของอุปกรณ์ในการรองรับทั้งภาพ
และเสียง 
       ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
     1. ติดตามผลการรับรู้ของผู้ชมและสังเกตพฤติกรรม
การรับรู้ของผู้ชมในการส่งเสริมจิตสำนึกการทิ้งขยะ 
     2. เป็นแนวทางในการผลิตสื่อแอนิเมชันในลักษณะ 
3 มิติ หรือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (AR) 
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การศึกษาการเพ่ิมคุณภาพความรอนของเครื่องทํานํ้ารอนพลังงานแสงอาทติย 

โดยการติดตั้งแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา 

A Study on Heat Quality Enhancement of Solar Water Heaters by Installing  

a Compound Parabolic Concentrating Reflectors 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาการเพ่ิมคุณภาพความรอนของเครื่องทํานํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตยโดยการติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตย

แบบรูปประกอบพาราโบลา ในการศึกษาแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาท่ีทําจากสังกะสีท่ีมีมุมจุดศูนยกลางทอและครึ่งมุม

รับรังสี 120◦ และ 11.5◦ ตามลําดับ ท่ีมีความสูงและความยาวของแผนสะทอนรังสี 86.6 mm และ 1,200 mm ตามลําดับ ไดถูกพัฒนาเพ่ือ

นํามาใชทดสอบรวมกับตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอความรอนชนิดทอสุญญากาศจํานวน 8 ทอ ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางภายในและภายนอก 

33.8 mm และ 47.2 mm ตามลําดับ และมีความยาว 1,836 mm ผลการศึกษาพบวา กรณีระบบมีการติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูป

ประกอบพาราโบลา ระบบจะสามารถผลิตอุณหภูมินํ้ารอนสุดทายไดใกลเคียงกับกรณีระบบไมมีการติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูป

ประกอบพาราโบลา ถึงแมระบบจะไดรับพลังงานแสงอาทิตยนอยกวา นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบ พบวา 

ประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบเมื่อมีการติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาจะมีคาสูงกวาระบบเมื่อไมมีการติดต้ัง

แผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา โดยมีคาเทากับรอยละ 54.61 และ 41.78 ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: คุณภาพความรอน, เครื่องทํานํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตย และ แผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา 

 

Abstract 

This research is to study the heat quality enhancement of solar water heaters (SWH) by installing compound 

parabolic concentrating (CPC) reflectors. In this study, a CPC reflector made from zinc with an angle central pipe and a 

half angle of 120◦ and 11.5◦, respectively, and high and length of reflector 86.6 mm and 1,200 mm, respectively was 

fabricated. Then, it was developed for testing in combination with 8 tubes of a heat pipe evacuated-tube solar 

collectors, which internal and external diameters of 33.8 mm and 47.2 mm, respectively, with a length of 1,836 mm. 

The results found that, when the system receives less solar energy, the SWH with a CPC reflector will be able to 

produce the final hot water temperature similar to the case that the SHW without a CPC reflector. In addition, when 

considering the thermal efficiency of the system, it was found that the thermal efficiency of the SHW with a CPC 

reflector was higher than that of the SHW without a CPC reflector. And the thermal efficiency of 54.61% and 41.78%, 

respectively. 
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Keywords: Heat quality, Solar water heaters and Compound parabolic concentrating (CPC) reflectors 

1. บทนํา 

 ผลกระทบของสภาวะโลกรอน (Global warming) ท่ีเกิดจาก

การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ  (Climate change) มั กจะ

กอใหเกิดผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอความเปนอยู ไมวาจะ

เปนในเรื่องของคาใชจายทางดานพลังงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ และอุบัติการณโลกใหม ซึ่งสิ่งตางๆ เหลาน้ีทําใหประเทศ

ไทยจําเปนท่ีจะตองพ่ึงพาตนเองใหมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงใน

เรื่องของเทคโนโลยีตางๆ ท่ีจะชวยทําใหประเทศของเราสามารถท่ี

จะพ่ึงพาตนเองได สําหรับประเทศไทยน้ันเปนประเทศท่ีมีศักยภาพ

รังสีดวงอาทิตยคอนขางสูง โดยคาเฉลี่ยความเขมรังสีดวงอาทิตย

รายวันเฉลี่ยตอปของพ้ืนท่ี ท่ั วประเทศมีค าเฉลี่ ยเทากับ 17.6 

MJ/m2-day [1] ดังน้ันหากสามารถประยุกตนําเอาพลังงานจากดวง

อาทิตยดังกลาวมาใชประโยชนไดก็จะกอใหเกิดคุณประโยชนอยาง

มหาศาลในเรื่องของการพ่ึงพาตนเองทางดานพลังงาน และชวยเพ่ิม

สัดสวนการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนท่ีจะสงผลโดยตรงตอ

ภาพรวมของสัดสวนเชื้อเพลิงท่ีนํามาใชผลิตพลังงานไฟฟาไดอีกดวย 

[2] 

 โดย ท่ัวไปการเปลี่ ยนรูปพลังงานความรอน ท่ี ได รับจาก

แสงอาทิตยมาอยูในรูปของความรอน (นํ้ารอน) จะนิยมใชอุปกรณท่ี

เรียกวา “ตัวเก็บรังสีอาทิตย (Solar collectors)” ท้ังน้ีสามารถแบง

ชนิดของตัวเก็บรังสีอาทิตยออกเปน 3 แบบ คือ (1) ตัวเก็บรังสี

อาทิตยแบบแผนเรียบ (Flat-plate solar collectors) ตัวเก็บรังสี

อาทิตยชนิดน้ีจะมีราคาไมแพง ประสิทธิภาพอยูท่ีประมาณรอยละ 

60 นิยมนํามาใชผลิตนํ้ารอนในรูปของนํ้ารอนอุณหภูมิตํ่าถึงปาน

กลาง (40 – 60 ◦C) (2) ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอความรอนชนิด

ทอสุญญากาศ (Heat pipe evacuated-tube solar collectors) 

ตัวเก็บรังสีอาทิตยชนิดน้ีมีประสิทธิภาพสูงกวาตัวเก็บรังสีอาทิตย

แบบแผนเรียบ นิยมนํามาใชผลิตนํ้ารอนในรูปของนํ้ารอนอุณหภูมิสูง 

(> 80 ◦C) และ (3) ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา 

(Compound Parabolic Concentrator (CPC) solar 

collectors) ตัวเก็บรังสีอาทิตยชนิดน้ีสามารถนํามาประยุกตใชเพ่ือ

ผลิตนํ้ารอนท่ีมีอุณหภูมิสูงไดอยางตอเน่ืองตลอดท้ังวัน เน่ืองจากตัว

เก็บรังสีอาทิตยชนิดน้ีไดมีการติดต้ังรางสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูป

ประกอบพาราโบลาท่ีซึ่งอุปกรณดังกลาวจะชวยใหตัวเก็บรังสีอาทิตย

สามารถผลิตนํ้ารอนอุณหภูมิสูงไดตลอดชวงระยะเวลาระหวางวัน

โดยท่ีไมตองหมุนหรือปรับทิศทางตามดวงอาทิตย แตอยางไรก็ตาม

ตัวเก็บรังสีอาทิตยชนิดน้ียังไมไดรับความนิยมมากนัก ท้ังน้ีสาเหตุ

สําคัญประการหน่ึงท่ีทําให ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบ

พาราโบลายังไมไดรับความนิยมก็เน่ืองมาจากวัสดุของแผนสะทอน

ตัวเก็บรังสีอาทิตยชนิดน้ีมีราคาท่ีคอนขางสูง ดังน้ันหากสามารถลด

คาใชจายจากวัสดุ/อุปกรณ หรือสามารถใชวัสดุ/อุปกรณท่ีผลิตหรือ

จัดจําหนายในประเทศไดก็จะมีโอกาสชวยใหตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบ

รูปประกอบพาราโบลาเปนท่ีนิยมมากย่ิงข้ึน และท่ีสําคัญจะทําให

การประยุกตใชพลังงานแสงอาทิตยในรูปของนํ้ารอนอุณหภูมิสูง

เปนไปอยางกวางขวาง กลาวคือ สามารถนําไปประยุกตใชรวมกับ

เทคโนโลยีตางๆ เชน การผลิตไฟฟา และการผลิตความเย็นได 

 ผลการศึกษางานวิจัยตางๆ ท่ีผานมา Xu Rong Ji et al. (2017) 

[3] นําเสนอผลการทดสอบตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบท่ีได

ประยุกตเอาทอความรอนท่ีใช HFE7100 เปนสารทํางานในระบบ

รวมกับแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา ผล

การศึกษาพบวา ตัวเก็บรังสีอาทิตยจะสามารถผลิตนํ้ารอนได

อุณหภูมิสูงสุดเทากับ 75 ◦C เมื่อปริมาณรังสีอาทิตยชนิดรังสีตรงมี

ค า 800 W/m2 โดยท่ีประสิทธิภาพเชิ งความรอน ณ  ขณะใด

ขณะหน่ึงสามารถเพ่ิมไดสูงถึงรอยละ 50 Pranesh V. et al. (2019) 

[4] และ Jiang C. et al. (2020) [5] ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรูป

ประกอบพาราโบลาสามารถผลิตนํ้ารอนไดตลอดชวงระยะเวลา

ระหวางวันโดยท่ีไมตองหมุนตามดวงอาทิตย นอกจากน้ียังพบอีกวา 

ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลายังคงสามารถพัฒนา

ในเรื่องของประสิทธิภาพ ความสามารถในการผลิตนํ้ารอนเพ่ือให

เหมาะสม/หรือเพ่ือใหสามารถรองรับเทคโนโลยีตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคตได Girmay Shumye (2020) [6] ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรูป

ประกอบพาราโบลาขนาด 0.82 m × 1.50 m ท่ีมีอัตราสวนรวมรังสี 

3.86 ไดถูกออกแบบและดําเนินการทดสอบในกรณีท่ีไมทํางานและ

ทํางานรวมกับสารเปลี่ยนสถานะ ผลการศึกษาพบวา อุณหภูมิสูงสุด

ของตัวเก็บรังสีอาทิตยท่ีสามารถทําได คือ 74 ◦C ประสิทธิภาพเชิง

ความรอนของตัวเก็บรังสีอาทิตยเม่ือทํางานรวมกับสารเปลี่ยนและ

สถานะและไม ทํางานรวมกับสารเปลี่ยนสถานะ พบวา จะมี

ประสิทธิภาพเชิงความรอนอยูท่ีรอยละ 56.31 และรอยละ 50.10 

ต า ม ลํ า ดั บ  Wisut Chamsa-ard et al. (2014) [ 7 ]  พั ฒ น า 

ออกแบบ สรางและทดสอบประสิทธิภาพเชิงความรอนของตัวเก็บ

รังสีอาทิตยแบบทอความรอนชนิดทอสุญญากาศรวมกับแผนสะทอน

รังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา โดยทอสุญญากาศมีขนาด

เสนผานศูนยกลางภายในและภายนอกเทากับ 37 และ 47 mm ตัว

เก็บรังสีอาทิตยมีขนาด กวาง×ยาว เทากับ 1.80×1.45 m2 ผลการ

ทดสอบภายใตมาตรฐาน ISO 9806-1 พบวา ประสิทธิภาพเชิงความ

รอนของตัวเก็บรังสีอาทิตยมีคารอยละ 78 และสัมประสิทธ์ิการ
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สูญเสียความรอน (Heat loss coefficient) a1 และ a2 คือ 3.55 

และ 0.06 W/m2-K ตามลําดับ สรวิศ สอนสารี (2562) [8] ศึกษาถึง

ผลของความสูงของแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบ

พาราโบลาท่ีมีผลตอการผลิตนํ้ารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย ท้ังน้ีใน

การศึกษาไดเปรียบเทียบวัสดุ 3 ชนิด คือ แผนอลูมิเนียม แผน

สังกะสี และแผนสเตนเลส และออกแบบความสูงของแผนสะทอน

รงัสีอาทิตยใหมีความสูงแตกตางกัน 3 ความสูง ผลการศึกษาพบวา 

แผนสังกะสีท่ีมีความสูงของแผนสะทอนรังสีอาทิตย 28.40 mm (ตํ่า

กวาทอสุญญากาศ) จะมีความเหมาะสมมากท่ีสุดเน่ืองจากมี

คาใชจายตอพลังงานความรอนตํ่าท่ีสุด 

 จากผลการศึกษางานวิจัยขางตน จะเห็นไดวาแผนสะทอนรังสี

อาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาเมื่อนํามาประยุกตใชรวมกับตัว

เก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศ และ/หรือ ตัวเก็บรังสีอาทิตย

แบบทอความรอนชนิดทอสุญญากาศจะชวยใหระบบสามารถผลิตนํ้า

รอนอุณหภูมิสูงไดตลอดชวงระยะเวลาระหวางวัน แตอยางไรก็ตาม

การศึกษาโดยสวนใหญ ยังคงขาดงานวิจัยท่ี เกี่ยวของกับการ

ประยุกตใชวัสดุแผนสะทอนรังสีอาทิตยท่ีสามารถหาไดโดยท่ัวไป

ภายในประเทศสําหรับการนํามาเพ่ิมคุณภาพความรอนใหกับเครื่อง

ทํานํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตย จึงเปนท่ีมาของงานวิจัยน้ี 

 

2. ทฤษฏีท่ีเก่ียวของ 

2.1 แผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา [8] 

 แผ นส ะท อน รั งสี อ าทิ ต ย แบ บ รูป ป ระกอบ พ าราโบ ล า 

(Compound Parabolic Concentrator (CPC) solar reflectors) 

เป น ตั ว เพ่ิ มค วาม เข ม รั ง สี ด วงอา ทิตย แบ บอ ยู กั บ ท่ี  (Fixed 

concentrator) ท่ีมีอุณหภูมิใชงานปานกลาง (100 – 300 ◦C) โดย

มีรางสะทอนรังสีใหมีความเขมเพ่ิมข้ึนไปประมาณ 1.1 – 10.0 เทา 

โดยไมจําเปนตองเคลื่อนท่ีตามดวงอาทิตยตลอดเวลา ซึ่ งแผน

สะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลามีอัตราสวนการรวม

รังสีตามทฤษฎี (Concentration Ratio (CR)) ข้ึนอยูกับตัวกลาง

ระหวางตัวดูดรังสี ผิวสะทอนรังสี และมุมรับรังสี (Acceptance 

angle) โดยจะมีอัตราสวนรวมรังสีตามทฤษฎีแสดงดังสมการท่ี (1) 

ดังน้ี 
 

 
 

(1) 

 

 เมื่อ  คือ สัมประสิทธ์ิการหักเหแสง (Index of refraction) 

ของตัวกลางท่ีอยูระหวางตัวรับรังสีกับรางสะทอนรังสี และ  คือ 

ครึ่งมุมรับรังสี (Acceptance half angle) ความสัมพันธของความ

สูง (H) ความยาวโฟกัส (f) ครึ่งมุมรับรังสี ( ) เสนรอบรูปของเปา

รับรังสี (เฉพาะดานท่ีรับรังสี (a)) ของแผนสะทอนรังสีอาทิตย และ

สมการสวนโคงรูปพาราโบลา (BC) แสดงดังสมการท่ี (2) ถึงสมการท่ี 

(5) และรูปท่ี 1 ตามลําดับ ดังน้ี 
 

 
 

(2) 

 
 

(3) 

 
 

(4) 

  

 

(5) 

 

 
รูปที่ 1 ภาพดานตัดของแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบ

พาราโบลา [9] 

 

2.2 เคร่ืองทํานํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตย 

 เครื่องทํานํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตย (Solar water heating 

system (SWHS)) อุปกรณหลักจะประกอบไปดวย ตัวเก็บรังสี

อาทิตย ถังนํ้ารอน และปมนํ้ารอน โดยตัวเก็บรังสีอาทิตยจะทํา

หนาท่ีถายเทความรอนท่ีไดรับจากพลังงานแสงอาทิตยใหกับของไหล

ทํางาน (ในงานวิจัยน้ี นํ้า คือของไหลทํางานในระบบ) ใหมีอุณหภูมิ

สูงข้ึนกอนนําไปใชงาน ท้ังน้ีนํ้ารอนท่ีมีอุณหภูมิสูงท่ีผลิตไดจะถูกเก็บ

สะสมไวในถังนํารอนท่ีถูกหุมฉนวนอยางดีกอนท่ีจะถูกนําไปใชงาน 

โดยปริมาณอัตราความรอนท่ีผลิตไดจากเครื่องทํานํ้ารอนพลังงาน

แสงอาทิตย ( ) และประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องทํา

นํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตย ( ) แสดงดังสมการท่ี (6) และ

สมการท่ี (7) ตามลําดับ 
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 ปริมาณอัตราความรอนท่ีไดจากเครื่องทํานํ้ารอนพลังงาน

แสงอาทิตย 
 

 
 

(6) 

 

 ประสิทธิภาพเชิ งความรอนของเครื่องทํานํ้ารอนพลังงาน

แสงอาทิตย 
 

 
 

(7) 

 

 เมื่อ  คือ ปริมาณนํ้าในถัง (ลิตร) Time คือ ระยะเวลาท่ีใชใน

การผลิตนํ้ารอน (วินาที)  และ  คือ อุณหภูมินํ้าในถัง

เริ่มตน (◦C) และอุณหภูมินํ้าในถังสุดทาย (◦C)  คือ พ้ืนท่ีตัวเก็บ

รังสีอาทิตย (m2) (สําหรับงานวิจัยน้ีจะใชพ้ืนท่ีตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย 

(Absorber area)) และ  คือ ปริมาณรังสีอาทิตยท่ีไดรับ (W/m2-

day) 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาการเพ่ิมคุณภาพความรอนของเครื่องทํา

นํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตยโดยการติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตย

แบบรูปประกอบพาราโบลา การศึกษาจะเปนการสรางและทดสอบ

ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอความรอนชนิดทอสุญญากาศ เมื่อมีการ

ติดต้ังและไม ติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบ

พาราโบลา จากน้ันจะนําผลท่ีไดมาเปรียบเทียบเพ่ือใหทราบถึง

ปริมาณอัตราพลังงานความรอนท่ีตัวเก็บรังสีอาทิตยสามารถผลิตได 

และอุณหภูมินํ้ารอนท่ีระบบผลิตได โดยวิธีการดําเนินการวิจัยแสดง

ดังน้ี 

 

 
รูปที่  2 ภาพตัดของแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบ

พาราโบลาท่ีไดดําเนินการออกแบบและสราง 

 

3.1 แผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา 

 สําหรับงานวิจัยน้ีแผนสังกะสีท่ีซึ่ งเปนวัสดุท่ีสามารถหาได

โดยท่ัวไปตามทองตลาด ความหนา 3 mm ไดถูกนํามาประยุกตใช

ในการสรางแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา ใน

การออกแบบไดกําหนดใหมุมจุดศูนยกลางทอ (Angle central 

pipe ( )) และครึ่งมุมรับรังสี  (Half angle) มีคาเทากับ 120.0◦ 
และ 11.5◦ ตามลําดับ [8] จากน้ันไดสรางแผนสะทอนรังสีอาทิตย

แบบรูปประกอบพาราโบลามีความสูง 86.80 mm และความยาว 

1,200 mm แสดงดังรูปท่ี 2 และรูปท่ี 3 ตามลําดับ 

 

 

 
รูปที่ 3 ภาพแสดงความยาวของแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูป

ประกอบพาราโบลาเมื่อทําการติดต้ัง 

 

3.2 ชุดทดสอบการผลิตนํ้ารอนดวยพลังงานแสงอาทิตยเม่ือมีการ

ติดต้ังและไมมีการติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบ

พาราโบลา 

 ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอความรอนชนิดทอสุญญากาศ ท่ีมี

ขนาดเสนผานศูนยกลางภายในและภายนอกเทากับ 33.8 mm และ 

47.2 mm ตามลําดับ และมีความยาว 1,836 mm จํานวน 8 ทอ ได

ถูกนํามาประยุกตใชสําหรับการทดสอบการผลิตนํ้ารอนดวยพลังงาน

แสงอาทิตยท่ีใชระบบปมนํ้าหมุนเวียนเมื่อมีการติดต้ังและไมมีการ

ติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา รวมกับถัง

นํ้ารอนขนาด 100 ลิตร แผนภาพการทดสอบการผลิตนํ้ารอนดวย

พลังงานแสงอาทิตยอยางงายแสดงดังรูปท่ี 4 

 

3.3 การดําเนินการทดสอบ 

 การดําเนินการทดสอบจะเปนการทดสอบเครื่องทํานํ้ารอน

พลังงานแสงอาทิตยแบบทอความรอนชนิดทอสุญญากาศในกรณีท่ี
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ไมมีการติดต้ังและมีการติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูป

ประกอบพาราโบลา โดยในการทดสอบน้ันไดกําหนดใหปริมาณนํ้าท่ี

อยูในถังนํ้ารอนท่ีมีการหุมฉนวนอยางดีมีปริมาณนํ้าเทากับ 100 ลิตร 

อัตราการไหลของนํ้ารอนผานตัวเก็บรังสีอาทิตยมีอัตราการไหล 1 

LPM (ลิตรตอนาที) ในการทดสอบไดดําเนินการบันทึกขอมูลตางๆ 

ดัง น้ี  อุณ หภู มิแวดล อม  ( ) อุณ หภู มิ นํ้า เริ่ มตน  ( ) 

อุณหภูมินํ้าสุดทาย ( ) อุณหภูมิของนํ้าภายในถังตลอดชวง

ระยะเวลาระหวางวัน ดวยสายเทอรโมคัปเปล Type K และปริมาณ

รังสีอาทิตย ( ) ดวยเซลลอางอิง (Reference cell) ท่ีถูกสอบเทียบ

กับเครื่องวัดความเขมรังสีอาทิตย (Solar power meter) ย่ีหอ 

CEM รุน LA-1017 ท้ังน้ีขอมูลตางๆ จะถูกบันทึกดวยเครื่องบันทึก

ขอมูลอัตโนมัติย่ีหอ HIOKI รุน LR8431-20 ทุกๆ 1 นาที ในการ

ทดสอบเครื่องทํานํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตยโดยเฉพาะอยางย่ิงตัว

เก็บรังสีอาทิตยจะวางทํามุมเอียงประมาณ 17◦ กับแนวระดับ (มุม

ละติจูดของจังหวัดพิษณุโลก) และวางชุดทดสอบหันไปทางทิศใต 

จากน้ันจะดําเนินการเก็บขอมูลในชวงเวลา 9.00 – 15.30 น. รูปท่ี 5 

แสดงภาพการทดสอบของท้ังสองกรณี ณ อาคารเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 
รูปที่ 4 แผนภาพการทดสอบอยางงายของเครื่องทํานํ้ารอนพลังงาน

แสงอาทิตย 

 

4. ผลการศึกษาและวิจารณผลการศึกษา 
 งานวิจัยน้ีเปนการออกแบบ สราง และทดสอบเครื่องทํานํ้ารอน

พลังงานแสงอาทิตยท่ีไมมีการติดต้ังและมีการติดต้ังแผนสะทอนรังสี

อาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา โดยผลการศึกษาจะเปนการ

วิเคราะหความสามารถในการผลิตนํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตยไมวา

จะเปน อุณหภูมินํ้าสุดทายท่ีระบบสามารถผลิตได และอัตราความ

รอนของระบบท่ีสามารถผลิตได เมื่อเทียบกับปริมาณรังสีอาทิตยท่ี

ไดรับ ผลการศึกษาดังตารางท่ี 1 และรูปท่ี 6 ถึงรูปท่ี 9 สามารถ

แสดงไดดังน้ี 

 

 
(ก) ไมมีการติดต้ัง CPC 

 
(ข) มีการติดต้ัง CPC 

รูปที่ 5 การทดสอบการผลิตนํ้ารอนของเครื่องทํานํ้ารอนพลังงาน

แสงอาทิตย (ก) ไมมีการติดต้ัง และ (ข) มีการติดต้ังแผนสะทอนรังสี

อาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา (CPC) 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหผลการทดสอบเครื่องทํานํ้ารอน

พลังงานแสงอาทิตย กรณีไมมีการติดต้ังและมีการติดต้ังแผนสะทอน

รังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา 

  without CPC with CPC 

Hot water inlet (◦C) 30.57 29.93 

Hot water outlet (◦C) 44.10 43.80 

 (MJ/m2-day) 17.36 13.61 

 (W/m2) 742.05 581.70 

 (m2) 0.78 0.78 

 (kJ) 5,656.93 5,796.27 

 (kWth) 0.24 0.25 

 (%) 41.78 54.61 
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รูปที่ 6 ปริมาณรังสีอาทิตย (W/m2) และอุณหภูมิแวดลอม (◦C) 

ของวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 (กรณีไมติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตย

แบบรูปประกอบพาราโบลา) 

 

 
รูปที่ 7 อุณหภูมินํ้ารอนเขา-ออก (◦C) ในชวงเวลาระหวาง 9.00 น. 

ถึง 15.30 น. ของวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 (กรณี ไม ติดต้ังแผน

สะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา) 

 

 
รูปที่ 8 ปริมาณรังสีอาทิตย (W/m2) และอุณหภูมิแวดลอม (◦C) 

ของวันท่ี 3 กันยายน 2564 (กรณีติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบ

รูปประกอบพาราโบลา) 

 

4.1 อุณหภูมินํ้าเร่ิมตนและอุณหภูมินํ้าสุดทายที่เคร่ืองทํานํ้ารอน

พลังงานแสงอาทิตยสามารถผลิตได 

 ผลการศึกษาแสดงดังตารางท่ี 1 และรูปท่ี 6 ถึงรูปท่ี 9 พบวา 

อุณหภูมินํ้ารอนท่ีระบบผลิตไดตลอดชวงระยะเวลาระหวางวันของ

ท้ังสองกรณี (กรณีไมมีและมีการติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบ

รูปประกอบพาราโบลา) จะแปรผันโดยตรงกับปริมาณรังสีอาทิตยท่ี

ไดรับ กรณีไมมีการติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบ

พาราโบลา ระบบจะสามารถเพ่ิมอุณหภูมินํ้ารอนจากอุณหภูมินํ้า

เริ่มตน 30.57 ◦C ไปเปนอุณหภูมิ นํ้าสุดทายได 44.10 ◦C เมื่อ

ปริมาณรังสีอาทิตยท่ีไดรับตลอดชวงระยะเวลาระหวางวันเทากับ 

17.36 MJ/m2-day กรณีมีการติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูป

ประกอบพาราโบลา ระบบจะสามารถเพ่ิมอุณหภูมินํ้ารอนจาก

อุณหภูมิเริ่มตน 29.93 ◦C ไปเปนอุณหภูมิสุดทายได 43.80 ◦C เมื่อ

ปริมาณรังสีอาทิตยท่ีไดรับตลอดชวงระยะเวลาระหวางวันเทากับ 

13.61 MJ/m2-day 

  

 
รูปที่ 9 อุณหภูมินํ้ารอนเขา-ออก (◦C) ในชวงเวลาระหวาง 9.00 น. 

ถึง 15.30 น. ของวันท่ี 3 กันยายน 2564 (กรณีติดต้ังแผนสะทอน

รังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา) 

 

 จากผลการศึกษาดังกลาว หากพิจารณาผลการศึกษาในสวนของ

อุณหภูมินํ้ารอนท่ีระบบผลิตไดจะเห็นไดวาในกรณีท่ีเครื่องทํานํ้ารอน

พลังงานแสงอาทิตยมีการติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูป

ประกอบพาราโบลาจะชวยใหระบบสามารถผลิตความรอนได

ใกลเคียงกับในกรณีท่ีไมมีการติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูป

ประกอบพาราโบลา 

 

4.2 อัตราความรอน และประสิทธิภาพเชิงความรอนที่เครื่องทํานํ้า

รอนพลังงานแสงอาทิตยสามารถทําได 

 ผลการศึกษาแสดงดังตารางท่ี 1 พบวา ท้ังสองกรณี (ไมติดต้ัง

และติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา) เมื่อ

อุณหภูมินํ้าเริ่มตนมีคาใกล เคียงกัน ในกรณีไมมีการติดต้ังแผน

สะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา ระบบสามารถผลิต

อัตราความรอนไดเทากับ 0.24 kWth (หรือ 5656.93 kJ) เมื่อระบบ

ไดรับพลังงานจากแสงอาทิตยเฉลี่ยในชวงเวลาท่ีทดสอบเทากับ 

17.36 MJ/m2-day สวนกรณีมีการติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตย

แบบรูปประกอบพาราโบลา ระบบสามารถผลิตอัตราความรอนได

เทากับ 0.25 kWth (หรือ 5796.27 kJ) เม่ือระบบไดรับพลังงานจาก

แสงอาทิตยเฉลี่ยในชวงเวลาท่ีทดสอบเทากับ 13.61 MJ/m2-day 
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ดังจะเห็นไดวาเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบท้ังสองกรณีจะพบวาระบบ

ท้ังสองจะสามารถผลิตอัตราความรอนไดใกลเคียงกัน เพียงแตใน

กรณี ท่ีมีการติดต้ังแผนสะทอนรั งสีอาทิตยแบบรูปประกอบ

พาราโบลาในวันทดสอบดังกลาวปริมาณพลังงานแสงอาทิตยท่ีระบบ

ไดรับจะมีคานอยกวา ซึ่งแสดงใหเห็นวาการนําเอาแผนสะทอนรังสี

อาทิตยมาประยุกตใชรวมกับตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอความรอน

ชนิดทอสุญญากาศจะเปนการชวยเพ่ิมคุณภาพความรอน หรือ

สามารถกลาวไดอีกนัยหน่ึงวาจะเปนการเพ่ิมความสามารถในการ

ผลิตพลังงานความรอน (นํ้ารอน) ของระบบไดเปนอยางดี 

 นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในสวนของคาประสิทธิภาพ

เชิงความรอนของท้ังสองระบบ พบวา ในกรณีมีการติดต้ังแผน

สะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาจะมีคาประสิทธิภาพ

เชิงความรอนของระบบอยูท่ีรอยละ 54.61 ซึ่งสูงกวาในกรณีไมมีการ

ติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาท่ีมีคา

ประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบอยูท่ีรอยละ 41.78 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาการเพ่ิมคุณภาพความรอนของเครื่องทํา

นํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตยโดยการติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตย

แบบรูปประกอบพาราโบลา ในการศึกษาแผนสะทอนรังสีอาทิตย

แบบรูปประกอบพาราโบลาท่ีทําจากสังกะสีท่ีมีมุมจุดศูนยกลางทอ

และครึ่งมุมรับรังสี 120◦ และ 11.5◦ ตามลําดับ ความสูงและความ

ยาวของแผนสะทอนรังสี 86.6 mm และ 1,200 mm ตามลําดับ ได

ถูกพัฒนาเพ่ือนํามาใชทดสอบรวมกับตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอ

ความรอนชนิดทอสุญญากาศจํานวน 8 ทอ ซึ่งมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางภายใน 33.8 mm และขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอก 

47.2 mm และมีความยาว 1,836 mm ผลการศึกษาพบวา กรณี

ระบบมีการติด ต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบ

พาราโบลา ระบบจะสามารถผลิตอุณหภูมินํ้ารอนไดใกลเคียงกับใน

กรณีระบบไมมีการติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบ

พาราโบลา ถึงแมวาระบบจะไดรับพลังงานจากแสงอาทิตยนอยกวาก็

ตาม นอกจากน้ียังพบอีกวาเมื่อพิจารณาถึงอัตราความรอนท่ีระบบ

สามารถผลิตไดในกรณีท่ีระบบมีการติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตย

แบบรูปประกอบพาราโบลา ระบบจะสามารถผลิตอัตราความรอนได

ใกลเคียงกับระบบท่ีไมมีการติดต้ังแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูป

ประกอบพาราโบลา โดยระบบเมื่อไมมีและมีการติดต้ังแผนสะทอน

รงัสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาจะมีประสิทธิภาพเชิงความ

รอนอยูท่ีรอยละ 41.78 และ 54.61 ตามลําดับ จึงสามารถสรุปไดวา

แผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาท่ีใชสังกะสีเปน

วัสดุมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการเพ่ิมคุณภาพความรอนของ

เครื่องทํานํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตย  

 แตอยางไรก็ตามยังมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาถึงความสูง และ

รวมถึงวัสดุท่ีจะนํามาใชในการสรางแผนสะทอนรังสีอาทิตย อีกท้ัง

จะตองมีการศึกษาถึงความคุมคาทางเศรษฐศาสตรเพ่ือใหทราบถึง

ความคุมคาในการลงทุนสําหรับการประยุกตใชแผนสะทอนรังสี

อาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาในการเพ่ิมคุณภาพความรอนของ

เครื่องทํานํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตยตอไป 
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การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมมูลวัวกับทางใบปาลม์น้ำมันในระดบัครัวเรือน 
Biogas production by co-digestion of cow dung and oil palm frond                 

in household 
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*Email: pongsak@sru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการหมักร่วมมูลวัวกับทางใบปาล์มน้ำมันและและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือน เมื่อศึกษาการหมักอัตราส่วนของวัตถุดิบในสภาวะไร้อากาศที่อุณหภูมิห้อง (30 ± 2 องศาเซลเซียส) เป็น
เวลา 28 วัน พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมของทางใบปาล์มน้ำมันกับมูลวัว คือ 60:40 ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมสูงสุด เท่ากับ 16,947 ± 
3542.56 มิลลิลิตรต่อลิตร เมื่อนำอัตราส่วนที่เหมาะสมมาผลิตก๊าซชีวภาพในถังหมักขนาด 1 ลิตร มีปริมาตรการหมัก 500 มิลลิลิตร ท่ีสภาวะ
เดียวกัน เป็นเวลา 20 วัน พบว่า ทางใบปาล์มน้ำมันกับมูลวัว (60:40) ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมสูงสุดเท่ากับ 10,150 ± 750.15 มิลลิลิตร
ต่อลิตร สามารถกำจัดของแข็งระเหยง่าย (VS) ร้อยละ 49.42 สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า บ่อหมักก๊าซชีวภาพที่ทำการติดต้ัง
สามารถผลิตก๊าซชีวภาพอยู่ในช่วง 1.20 - 1.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณมีเทนร้อยละ 52.0 ค่าพีเอชน้ำทิ้งอยู่ในช่วง 7.2 - 7.4 และ
สามารถใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนก๊าซ LPG สำหรับหุงต้มได้โดยเฉลี่ย 2 - 3 ชั่วโมง  
 
คำสำคัญ: ก๊าซชีวภาพ, การหมักร่วม, มูลวัว, ก๊าซมีเทน 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the optimum ratio of co-digestion from cow dung (CD)  oil palm 

frond ( OPF)  as well as to transfer technology and application of biogas digester construction in household. The 
optimum ratio of raw material under batch anaerobic digesters at the room temperature (30±2 ºC) for 28 days indicated 
that the highest cumulative biogas production of OPF with CD at the ratio of 60:40 provided the highest cumulative 
biogas production of 16,947 ± 3542.56 mL/L. 

The co-digestion strategy was also applied to a 1 L-bioreactor with working volume of 500 mL under the same 
condition for 20 days. It was found that the biogas production of OPF with CD at the ratio of 60:40 yield the highest 
cumulative biogas production of 10,150 mL/L with VS removal of 49.42%. As for transferring technology, it was found 
that biogas digester construction and application of biogas can be produced biogas production in a range of 1.20-1.50 
m3/day, methane content of 52.0% with the pH effluent of 7.2-7.4. The biogas production can be used to replace LPG 
about 2-3 hr/day. 
 
Keywords: Biogas, Co-digestion, Cow dung, Methane 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

316
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



1. บทนำ 
ในปี พ .ศ . 2563 มี พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมันทั้งหมด 6.31 

ล้านไร่ เน้ือที่ให้ผลผลิต 5.88 ล้านไร่ คิดเป็นผลผลิต 15.66 ล้านตัน
ต่อปี [1] อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมีวัสดุเศษเหลือทิ้งที่เป็นชีวมวล
ประเภทลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulosic Biomass) ปริมาณมาก 
เช่น ต้นปาล์มที่ตัดทิ้งหลังจากต้นปาล์มมีอายุมาก (>25 ปี) และมี
ผลผลิตน้อย (70 ตันน้ำหนักแห้งต่อเฮกแตร์ของพ้ืนที่ปลูกปาล์ม) [2] 
และทางใบปาล์มที่ตัดทิ้งทุก ๆ 15 วัน เมื่อพิจารณาพบว่าทางใบ
ปาล์มน้ำมันมีองค์ประกอบหลักเป็นเซลลูโลส (ร้อยละ 30.2 - 44.0) 
เฮมิเซลลูโลส (ร้อยละ 24.3 - 30.4) และลิกนิน (ร้อยละ 13.0 - 
15.4) [3-4] การนำทางใบปาล์มน้ำมันไปใช้ประโยชน์ในการผลิต
สารเคมีมูลค่าเพ่ิมต่าง ๆ รวมถึงก๊าซชีวภาพ จึงสามารถสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม และทำให้เกิดอุตสาหกรรมในภาคใต้
สร้างรายได้แก่ประชาชนตลอดจนถึงเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศไทยอีกด้วย 

การผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้
อากาศสถานะของแข็งมีความเหมาะสมกับสารต้ังต้นประเภทชีวมวล 
มีการใช้ชีวมวลหลายชนิด เช่น ทะลายปาล์มเปล่า ทางใบปาล์ม
น้ำมัน ซังข้าวโพด ซังข้าวสาลี เศษหญ้า และมูลสัตว์ จากการศึกษา
การย่อยสลายแบบไร้อากาศสถานะของแข็งให้ผลผลิตมีเทนสูงกว่า
การย่อยสลายแบบไร้อากาศสถานะของเหลวประมาณ 2 - 7 เท่า 
วัสดุหลังการผลิตก๊าซชีวภาพยังนำมาใช้เป็นปุ๋ยได้ กระบวนการหมัก
มีความต้องการพลังงานน้อยเน่ืองจากไม่ต้องใช้การกวน และยังลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ำเสียหลังกระบวนการหมัก [5] ถ้ามูลวัวถูก
นำมาใช้เพ่ือเป็นสารต้ังต้นในการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการ
ย่อยสลายแบบไร้อากาศสถานะของแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
จะสามารถเก็บเกี่ยวก๊าซชีวภาพนำมาใช้ เป็นพลังงานทดแทน       
แต่ต้องอาศัยการพัฒนากระบวนการย่อยสลายในสภาวะที่เหมาะสม 
เช่น อัตราส่วนสารอินทรีย์คาร์บอนต่อไนโตรเจน ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมด อัตราส่วนสารต้ังต้นต่อจุลินทรีย์ และรูปแบบการผสม      
จะช่วยให้เกิดความสมดุลของจุลินทรีย์กลุ่มผลิตมีเทน เน่ืองจาก
กระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศสถานะของแข็งมีข้อจำกัดใน
ข้ันตอนไฮโดรไลซิส อัตราส่วนสารต้ังต้นต่อจุลินทรีย์ และอัตราส่วน
สารอินทรี ย์คาร์บอนต่อไนโตรเจนเป็นปัจจัยหลักที่ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการย่อยสลายแบบไร้อากาศสถานะของแข็ง 
อัตราส่วนสารต้ังต้นต่อจุลินทรีย์ที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายแบบ     
ไร้อากาศสถานะของแข็งอยู่ในช่วง 2 : 1 ถึง 4 : 1 ข้ึนอยู่กับ
องค์ประกอบของชีวมวลและกล้าเชื้อที่ใช้ อัตราส่วนสารต้ังต้นต่อ
จุลินทรีย์ที่สูงเกินไปมักก่อให้เกิดการสะสมกรดอินทรีย์และยับยั้งการ

ผลิตมี เทน [6] อัตราส่วนสารอินทรี ย์คาร์บอนต่อไนโตรเจนที่
เหมาะสมต่อการย่อยสลายแบบไร้อากาศสถานะของแข็งอยู่ในช่วง 
20 : 1 ถึง 30 : 1 อัตราส่วนสารอินทรีย์คาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ไม่
เหมาะสมส่งผลให้เกิดการสะสมของแอมโมเนียและการสะสมของ
กรดอินทรีย์ และยับย้ังการผลิตมีเทน [7] การย่อยสลายร่วมไร้
อากาศเป็นการย่อยสลายของการผสมสารต้ังต้นสองหรือมากกว่าคือ
จุดประสงค์ของการย่อยสลายร่วมไร้อากาศ โดยทั่วไปการเพ่ิมสมดุล
สารอาหาร เช่น อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน ธาตุอาหารหลัก 
ธาตุอาหารรอง และเจือจางสารยับย้ังรวมถึงสารพิษ ทำให้ผลผลิต
มีเทนเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม การหมักวัตถุดิบสองหรือมากกว่าต้อง
ระมัดระวังในการเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการหมักร่วมเพ่ือประสิทธิภาพ
ของกระบวนการการย่อยสลายไร้อากาศ [8-9] จากการศึกษาของ 
Abowei และคณะ [10] ศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลวัวร่วมกับ
หญ้าตัด โดยการหมักร่วมมีความสำคัญต่อการนำวัสดุเศษเหลือมาใช้
ให้เกิดประโยชน์และให้ผลผลิตก๊าซชีวภาพ 10 ลูกบาศก์เมตร 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมใน
การหมักร่วมมูลวัวกับทางใบปาล์มน้ำมันและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือน 
 

2. วิธีการทดลอง 
 
2.1 ขอบเขตการวิจัย 
 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของมูลวัวกับทางใบปาล์มน้ำมันต่อ
การผลิตก๊าซชีวภาพ โดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์จากบ่อไร้อากาศของโรงงาน
สกัดน้ำมันปาล์ม เมื่อได้อัตราส่วนที่เหมาะสมแล้ว ทำการศึกษาอัตรา
การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมกับทางใบปาล์มน้ำมันในบ่อ
หมักก๊าซชีวภาพขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร หลังจากน้ันนำองค์ความรู้การ
ผลิตก๊าซชีวภาพถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 
2.2 วัสดุ อุปกรณ์ 
 2.2.1 ทางใบปาล์มน้ำมันและมูลวัวได้รับความอนุเคราะห์จาก
ชุมชนบ้านใหม่จัตวา หมู่ที่ 10 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
 2.2.2 หัวเชื้อจุลินทรีย์จากบ่อไร้อากาศได้รับความอนุเคราะห์
จากบริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
 2.2.3 เครื่องวัดปริมาณก๊าซชีวภาพในระดับห้องปฏิบัติการ (Gas 
Counter) และในระดับครัวเรือน (Gas Flow Meter) เครื่องวัด
องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ (Landfill Gas Detector) และเครื่อง
สับทางใบปาล์มน้ำมัน 
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2.3 วิธกีารทดลอง 
 2.3.1 อัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากทางใบ
ปาล์มน้ำมันกับมูลวัว 
 ศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพในขวดเซรั่มขนาด 120 มิลลิลิตร โดย
มีอัตราส่วนที่หมักร่วมคือ 50 : 50, 60 : 40, 70 : 30, 80 : 20, 90 : 
10 (ทางใบปาล์มน้ำมัน : มูลวัว) เต่ิมหัวเชื้อร้อยละ 20 ทำการหมักที่
อุณหภูมิห้อง (30 ± 2 องศาเซลเซียส) ในสภาวะไร้อากาศ โดยพ่น
ไนโตรเจนเป็นเวลา 2 นาที วัดก๊าซชีวภาพที่เกิดข้ึนทุกวันด้วยชุด
แทนที่ น้ำจนกว่าก๊าซชีวภาพหยุดผลิต วัดค่าพี เอช (pH) และ
วิเคราะห์ค่าของแข็งระเหยง่าย (VS) ก่อนหมักและหลังหมัก (ทำการ
ทดลอง 3 ซ้ำ) 
 2.3.2 การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมระหว่างทางใบปาล์ม
น้ำมันกับมูลวัวในถังหมักขนาด 1 ลิตร 
 ทำการศึกษาในขวดดูแรนขนาด 1 ลิตร  โดยใช้อัตราส่วนที่
เหมาะสม ทำการหมักก๊าซชีวภาพที่อุณหภูมิห้อง (30 ± 2 องศา
เซลเซียส) ในสภาวะไร้อากาศ วัดก๊าซชีวภาพที่เกิดข้ึนทุกวันด้วย 
Gas counter จนกว่าก๊าซชีวภาพหยุดผลิต วัดค่าพีเอช (pH) และ
วิเคราะห์ค่าของแข็งระเหยง่าย (VS) ก่อนหมักและหลังหมัก (ทำการ
ทดลอง 3 ซ้ำ) 
 2.3.3 การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมระหว่างทางใบปาล์ม
น้ำมันกับมูลวัวในถุงหมักก๊าซชีวภาพขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร 
 เตรียมพ้ืนที่สำหรับสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ขนาดกว้าง 1.5 
เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 0.8 เมตร ทำการขุดร่องขนาด 4 น้ิว บริเวณ
หัวบ่อกับท้ายบ่อเพ่ือวางวงท่อซีเมนต์สำหรับวัตถุดิบ (รูปที่  1) 
ทำการศึกษาในถุงหมักก๊าซชีวภาพขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร โดยการ
หมักร่วมระหว่างทางใบปาล์มน้ำมันกับมูลวัวในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
ทำการหมักก๊าซชีวภาพที่อุณหภูมิตามสภาพสิ่งแวดล้อม วัดก๊าซ
ชีวภาพที่เกิดข้ึนทุกวันด้วย Gas meter และวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของก๊าซชีวภาพด้วยเครื่องวัดก๊าซ (Landfill Gas Detector) 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 แบบหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงพีวีซี (PVC)  
ที่มา : ดัดแปลงจากกระทรวงพลังงาน [11] 

2.3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ค่ าความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ค่าของแข็งระเหย (Volatile Solids, VS) 
โดยวิธีมาตรฐาน [12] การวัดปริมาณก๊าซที่เกิดข้ึนโดยใช้ชุดวัดก๊าซ
แทนที่น้ำและเครื่องวัดปริมาณก๊าซ (Gas Counter)การวิเคราะห์
องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพด้วยเครื่องวัดก๊าซ  (Landfill Gas 
Detector) และการวัดปริมาณก๊าซที่เกิดข้ึนในระดับครัวเรือนด้วย
เครื่องวัดปริมาณก๊าซ (Gas Flow Meter) 
2.3.5 วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 กิจกรรมและวิธีดำเนินการ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก 
1) การเตรียมการ โดยจัดเตรียมข้อมูล องค์ความรู้ เอกสารแผ่นพับ 
และเอกสารคู่มือในการใช้ความรู้และฝึกปฏิบัติ สำหรับเผยแพร่สู่
ชุมชน ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ชี้แจง
รายละเอียดของโครงการ และกิจกรรมโครงการ 2) การดำเนินงาน
หรือการให้ บริการ  การดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็ น
กระบวนการถ่ายทอดความรู้การผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 8 ลูกบาศก์
เมตร โดยการบรรยายและฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 1 วัน และติดตามผลการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยหมักร่วมระหว่างทางใบปาล์ม
น้ำมันกับมูลวัวที่อัตราส่วนที่เหมาะสม ทำการหมักก๊าซชีวภาพที่
อุณหภูมิตามสภาพแวดล้อม ทำการวัดก๊าซชีวภาพที่เกิดข้ึนทุกวัน
ด้วยเครื่อง Gas Flow Meter และวัดค่าพีเอช (pH) และวิเคราะห์
ของแข็งระเหยง่าย (VS) ก่อนหมักและหลังหมัก และ 3) เน้ือหาของ
หลักสูตร แบ่งเป็นภาคทฤษฎี ประกอบด้วย ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ
แหล่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ และการนำก๊าซชีวภาพ
ไปใช้ประโยชน์ และภาคปฏิบัติประกอบด้วย อบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตก๊าซชีวภาพ การเตรียมบ่อหมักก๊าซ การติดต้ังถุงหมักก๊าซ 
และการเริ่มต้นการผลิตก๊าซชีวภาพ 
 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
3.1 อัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจากทางใบ
ปาล์มน้ำมนักับมูลวัว 

จากการทดลองศึกษาอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วม
ระหว่างทางใบปาล์มน้ำมันกับมูลวัวที่อัตราส่วนผสมที่แตกต่างกัน 
พบว่า ท่ีอัตราส่วน 60 : 40 (ทางใบปาล์มน้ำมัน : มูลวัว) ให้ปริมาณ
ก๊าซชีวภาพสะสมสูงสุด เท่ากับ 16,947 มิลลิลิตรต่อลิตร และ
อัตราส่วน 90 : 10 (ทางใบปาล์มน้ำมัน : มูลวัว) ให้ปริมาณก๊าซ
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ชีวภาพสะสมน้อยสุด เท่ากับ 8,127 มิลลิลิตรต่อลิตร ที่ระยะเวลา
การหมัก 28 วัน (รูปที่ 2) ค่าพีเอชหลังการผลิตก๊าซชีวภาพอยู่
ในช่วง 6.65 - 6.77 และการกำจัดของแข็งระเหยง่ายอยู่ในช่วง     
ร้อยละ 31.55 - 38.71 ระหว่างการหมักค่าพีเอชลดลงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกิตติยา ป้อมเงิน และคณะ [13] เน่ืองมาจากมีการผลิต
กรดอินทรีย์ระเหยโดยแบคทีเรียกลุ่มผลิตกรดและที่ค่าความเป็น
กรด-ด่างเพ่ิมข้ึนในช่วงท้ายเพราะว่าเมื่อมีการย่อยกรดที่ผลิตได้จะ
ถูกนำไปใช้โดยแบคทีเรียกลุ่มผลิตก๊าซมีเทนส่งผลให้มีปริมาณก๊าซ
ชีวภาพเพ่ิมข้ึนระหว่างการหมัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมในการหมักร่วมระหว่างทางใบ
ปาล์ ม น้ ำมั น (OPF) แล ะมู ล วัว  (CD) ใน สภ าวะ ไร้ อ าก าศ ที่
อุณหภูมิห้อง (30 ± 2 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 28 วัน 
 

เมื่อนำปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดข้ึนไปวิเคราะห์ด้วย One-Way 
ANOVA พบว่า อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพของแต่ละชุดทดลองมี
ป ริ ม าณ ก๊ าซชี วภ าพสะสม ที่ แตก ต่ างกั นอ ย่ างมี นั ยส ำคั ญ         
(P<0.05) พบว่า อัตราส่วนที่ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมไม่แตกต่าง
กันในการหมักร่วมระหว่างทางใบปาล์มน้ำมันกับมูลวัว คือ 60:40, 
50:50, 70:30 มีการผลิตก๊าซสะสมเท่ากับ 16947, 16627 และ
15920 มิลลิลิตรต่อลิตร ตามลำดับ (ตารางที่ 1) ดังน้ันในการ
ทดลองน้ีเลือกอัตราส่วนทางใบปาล์มน้ำมันต่อมูลวัว 60 : 40 เพ่ือใช้
ในการทดลองในปริมาตรการหมักที่มากข้ึน เน่ืองจากอัตราส่วนทาง
ใบปาล์มน้ำมันต่อมูลวัว 60 : 40 ให้ปริมาณมีเทนสูงที่สุด (ร้อยละ 
51.2) และมีแนวโน้มการผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง (รูปที่ 
2) เมื่อเทียบกับอัตราส่วน 70 : 30 ที่มปีริมาณก๊าซชีวภาพสะสมและ
ปริมาณก๊าซมีเทนไม่แตกต่างกัน (ตารางที่  1) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสรศักด์ิ ท่าใหญ่ [14] ได้ศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
การหมักร่วมระหว่างเส้นใยปาล์มกับทะลายปาล์มเปล่า โดยวัตถุดิบ
ปรับสภาพทางเคมีแล้วหมักร่วมกับตะกอนจุลินทรีย์ในระบบบำบัด
น้ำเสียแบบไร้อากาศ ใช้อัตราส่วนทะลายปาล์มต่อเส้นใย 100 : 0, 

80 : 20, 60 : 40, 50 : 50, 40 : 60, 20 : 80, และ 0 : 100 พบว่า
สัดส่วนที่ 60 : 40 มีศักยภาพในการผลิตมีเทนสูงสุด คือ 207.12 
มิลลิลิตรมีเทนต่อกรัมของแข็งระเหยง่าย 

 
ตารางที่ 1 ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมในการหมักร่วมระหว่างทางใบ 
ปาล์มน้ำมันกับมูลวัว เปน็เวลา28 วัน 
 

ทางใบปาล์ม
น้ำมันต่อมูลวัว 

ปริมาณก๊าซชีวภาพ
สะสม   

(มิลลิลิตรต่อลิตร) 

ปริมาณก๊าซมีเทน 
(ร้อยละ) 

50 : 50 16,627 ± 1702.98b* 45.5 ± 1.7c 
60 : 40 16,947 ± 3542.56b 51.2 ± 1.3d 
70 : 30 15,920 ± 1060.00b 50.6 ± 1.6d 
80 : 20 9,053 ± 651.87a 42.3 ± 1.5b 
90 : 10   8,127 ± 1761.40a 40.5 ± 1.2a 
 
3.2 การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมระหว่างทางใบปาล์ม
น้ำมันกับมูลวัวในถังหมักขนาด 1 ลิตร 

เมื่อศึกษาการหมักร่วมระหว่างทางใบปาล์มน้ำมันกับมูลวัว 
อัตราส่วนเท่ากับ 60 : 40 (ทางใบปาล์มน้ำมัน : มูลวัว) โดยมีการ
เติมหัวเชื้อร้อยละ 20 ทำการหมักแบบกะหรือการหมักแบบเติม
อาหารเพียงครั้งเดียว (Batch) เป็นเวลา 20 วัน พบว่าการผลิตก๊าซ
ชีวภาพการหมักร่วมระหว่างทางใบปาล์มน้ำมันกับมูลวัว ให้ปริมาณ
ก๊าซชีวภาพสะสม เท่ากับ 10,150 มิลลิลิตรต่อลิตร นอกจากน้ีมี
อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพ เท่ากับ 507.50 มิลลิลิตรต่อลิตรต่อวัน 
และการกำจัดของแข็งระเหยง่ายร้อยละ 49.42  (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ค่าพีเอช ปริมาณของแข็งระเหย การกำจัดของแข็ง
ระเหยง่าย และปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมในการหมักร่วมทางใบ
ปาล์มน้ำมันกับมูลวัวอัตราส่วน 60 : 40 ในถังหมักขนาด 1 ลิตร 
เป็นเวลา 20 วัน 
 

พารามิเตอร์ ผลการทดลอง 

พีเอชก่อนหมัก 7.0 ± 0.00 
พีเอชหลังหมัก 5.5 ± 0.50 
ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสม (มิลลิลิตรต่อลิตร) 10,150 ± 750.12 
อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพ (มิลลิลิตรต่อลิตรต่อวัน) 507.50 ± 150.50 
ปริมาณของแข็งระเหยง่ายก่อนหมัก (ร้อยละ) 57.33 ± 3.55 
ปริมาณของแข็งระเหยง่ายหลงัหมัก (ร้อยละ) 29.00 ± 2.18 
การกำจัดของแข็งระเหยง่าย (ร้อยละ) 49.42 ± 2.11 
ปริมาณก๊าซมีเทน (ร้อยละ) 50.70 ± 1.50 

50:50 (OPF : CD)  
 

60:40 (OPF : CD) 
 

70:30 (OPF : CD) 
 

80:20 (OPF : CD) 
 

90:10 (OPF : CD) 
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3.3 การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมระหว่างทางใบปาล์ม
น้ำมันกับมูลวัวในถุงหมักก๊าซชีวภาพขนาด 8 ลกูบาศก์เมตร 

จากการทดลองหมักร่วมระหว่างทางใบปาล์มน้ำมันกับมูลวัวที่
อัตราส่วนเท่ากับ 60:40 โดยเติมหัวเชื้อร้อยละ 20 เปรียบเทียบกับ
เติมทางใบปาล์มและมูลวัวอย่างเดียว พบว่า ที่เวลา 16 วัน  การ
ผลิตก๊าซสะสมเท่ากับ 17.13 ลูกบาศก์เมตร 14.11 ลูกบาศก์เมตร 
และ 13.01 ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ (รูปที่ 3) และมีอัตราการผลิต
ก๊าซชีวภาพต่อวันเท่ากับ 0.81 ลูกบาศก์เมตร 0.88 ลูกบาศก์เมตร 
และ 1.09 ลูกบาศก์เมตรตามลำดับ (รูปที่ 4) สอดคล้องกับการ
ทดลองของชิตชนก คงแดง [15] จากการศึกพบว่า เมื่อใช้ ใบ
ยางพาราย่อยร่วมกับมูลสุกรทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพเพ่ิมข้ึนมากกว่าการใช้มูลสุกรเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าเติม
ปริมาณมากเกินไปทำเกิดการสะสมของกรดไขมันระเหยง่าย ส่งผล
ให้ เกิดการสะสมของกรดทำให้ pH ในระบบลดลงส่งผลให้การ
ทำงานของระบบล้มเหลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมในการหมักร่วมระหว่างมูลวัว ทาง
ใบปาล์มน้ำมัน และมูลวัวผสมทางใบปาล์มน้ำมัน เป็นเวลา 16 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ปริมาณก๊าซชีวภาพต่อวันในการหมักร่วมระหว่างมูลวัว ทาง
ใบปาล์มน้ำมัน และมูลวัวผสมทางใบปาล์มน้ำมัน เป็นเวลา 16 วัน 
 

จากการทดลองศึกษาองค์ประกอบก๊าซผลิตก๊าซชีวภาพโดยการ
หมักร่วมจากมูลวัว (ตารางที่ 3) ทางใบปาล์มน้ำมันและมูลวัวผสม
ทางใบปาล์มน้ำมัน เมื่อนำก๊าซชีวภาพที่เกิดข้ึนไปวิเคราะห์ด้วย

เครื่องวัดก๊าซ (Landfill Gas Detector) พบว่า มีปริมาณก๊าซมีเทน 
(CH4) ร้อยละ 52.0 คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ร้อยละ 41.1 
สอดคล้องกับองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน
ร้อยละ 50-70 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 30-50 ส่วนที่เหลือ
เป็นก๊าซอื่นๆ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) แอมโมเนีย (NH3) 
ไฮโดรเจน (H2) และน้ำ (H2O) [16] ทั้งน้ีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่พบ
ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจะมากหรือน้อยน้ัน  ข้ึนอยู่กับ
ลักษณะและสมบัติของสารอินทรีย์ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่นำมาใช้ป้อนเข้าสู่
ระบบ ภายใต้กระบวนการหมักแบบไร้ออกซิเจน  (Anaerobic 
Process) ซึ่งก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์
ของจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) หาก
วัตถุดิบต้ังต้นมีสารในกลุ่มซัลเฟตหรือซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ ทำ
ให้เกิดก๊าซพิษชนิดหน่ึงที่ไม่มีสี ให้กลิ่นไม่พ่ึงประสงค์คล้ายไข่เน่า 
[17] อย่างไรก็ตามก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์  เป็นก๊าซที่ผู้ผลิตก๊าซ
ชีวภาพต้องมีการกำจัดก่อนการนำไปใช้ประโยชน์  เพราะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อสุขภาพทั้งตัวผู้ใช้ อาจมีอาการพิษเฉียบพลันของผู้
ที่ได้รับก๊าซน้ีคือคลื่นไส้ หายใจขัดต่อเน่ืองจากการขาดออกซิเจน 
หมดสติ และอาจถึงตายได้ถ้ามีความเข้มข้นของก๊าซสูงรวมทั้งอาจ
ส่งผลความเสียหายต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่ใช้
ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานด้วย [18] 

จากทดลองพบว่าการผลิตก๊าซชีวภาพที่ ได้รับการเติมอาหาร
จุลินทรีย์ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ มูลวัว ทางใบปาล์มน้ำมัน และมูลวัวผสม
ทางใบปาล์มน้ำมันมีปริมาณก๊าซมีเทน มากกว่าร้อยละ 50 ข้ึนไป 
(ตารางที่ 3) สามารถติดไฟได้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์แทน
ก๊าซหุงต้ม LPG ในระดับครัวเรือน [19] โดยการหมักร่วมทางใบ
ปาล์มน้ำมันกับมูล วัวให้ปริมาณก๊าซมี เทนสูงสุดร้อยละ 52.0 
รองลงมาคือ ทางใบปาล์มน้ำมัน และมูลวัว ให้ปริมาณก๊าซมีเทน  
ร้อยละ 51.2 และ 50.3 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีการหมักก๊าซชีวภาพจากการหมัก
ร่วมมูลวัว ทางใบปาล์มน้ำมัน และมูลวัวผสมทางใบปาล์มน้ำมัน 
 

ชนิดของก๊าซ หน่วย มูลวัว 
 

ทางใบปาล์ม
น้ำมัน 

อัตราส่วนทางใบ
ปาล์มน้ำมันผสม 
มูลวัว (60:40) 

CH4    ร้อยละ 50.3 51.2 52.0 
CO2  ร้อยละ 43.1 42.5 41.1 
H2S  ppm 35.0 35.0 36.0 
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4. บทสรุป 
 การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมระหว่างทางใบปาล์มน้ำมัน
กับมูลวัว ในขวดเซรั่มขนาด 100 มิลลิลิตร ได้ทำการทดลอง 5 ชุด
การทดลอง คือ 50:50, 60:40, 70:30, 80:20 และ 90:10 ซึ่งพบว่า
ในการหมักร่วมระหว่างทางใบปาล์มน้ำมันกับมูลวัว พบว่าอัตราส่วน
ที่ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมมากที่สุดคือ 60:40, 50:50, 70:30     
มีการผลิตก๊าซสะสมเท่ากับ 16947, 16627 และ 15920 มิลลิลิตร
ต่อลิตร ตามลำดับ รองลงมาคือ 80:20 และ 90:10 สามารถกำจัด
ของแข็งระเหยง่าย (VS) อยู่ในช่วงร้อยละ 31.55 - 38.17 
 การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมระหว่างทางใบปาล์มน้ำมัน
กับมูลวัว ทำการหมักในถังหมักขนาด 1 ลิตร โดยหมักร่วมระหว่าง
ทางใบปาล์มน้ำมันกับมูลวัวใช้อัตราส่วนเท่ากับ 60:40 เติมหัวเชื้อ
ร้อยละ 20 ผลิตก๊าซชีวภาพสะสมเท่ากับ 10,150 มิลลิลิตรต่อลิตร 
สามารถกำจัดของแข็งระเหยง่าย (VS) ร้อยละ 49.42 และมีอัตรา
การผลิตก๊าซชีวภาพต่อวันเท่ากับ 507.50 มิลลิลิตรต่อลิตรต่อวัน 
 หลังจากการติดต้ังระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในชุมชน พร้อมทั้ง
การเก็บข้อมูลปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพและการใช้งาน พบว่า 
การหมักร่วมระหว่างทางใบปาล์มน้ำมันกับมูลวัว ที่อัตราส่วนเท่ากับ 
60:40 เติมหัวเชื้อร้อยละ 20 สามารถผลิตก๊าซชีวภาพอยู่ในช่วง 
1.20 - 1.50 ลูกบาศก์ เมตรต่อวัน ปริมาณมี เทนร้อยละ 52.0        
ค่าพีเอชน้ำทิ้งหลังการผลิตก๊าซชีวภาพอยู่ในช่วง 7.2 - 7.4 และ
สามารถใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนก๊าซ LPG สำหรับหุงต้มประกอบ
อาหารได้โดยเฉลี่ย 2 - 3 ชั่วโมง  
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ประสิทธิผลของยาต ารบัประสะไพลในการรักษาอาการปวดประจ าเดือนชนิดปฐมภมูิ 
A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL OF THAI HERBAL PRASAPLAI FORMULA 
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บทคัดย่อ 

ยาต ารับประสะไพล (PSP) เป็นต ารับยาที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ส าหรับรักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นรีเวช
วิทยา ได้แก่ ระดูมาไม่สม่ าเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ บรรเทาอาการปวดระดู และขับน  าคาวปลาในหญิงหลังคลอด ซึ่งพบว่า PSP มี
ฤทธิ์ยับยั งกระบวนการ COX ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวด จากการศึกษาก่อนหน้าของ PSP พบว่า มีแนวโน้มในการบรรเทาอาการ
ปวดหลังรับประทาน PSP เมื่อรับประทานในช่วงมีประจ าเดือนและจากการศึกษาอื่นๆ พบว่าสามารถบรรเทาระดับความปวดได้หลัง
รับประทานสารสกัด PSP อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานในการรับประทานยาตามรูปแบบแนะน าของบัญชียาหลักแห่งชาติ ดังนั น
งานวิจัยนี จึงศึกษาผลของการบรรเทาอาการปวดท้องประจ าเดือนตามรูปแบบแนะน าของบัญชียาหลักแห่งชาติเปรียบเทียบกับยา
หลอก แบ่งสุ่มอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม โดยมีการคัดเลือกอาสาสมัครจ านวน 20 ราย ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการปวดท้องประจ าเดือน
ชนิดปฐมภูมิ จากนั นทุกคนจะได้รับยา PSP หรือยาหลอก รับประทานตามบัญชียาหลักแห่งชาติ และท าการบันทึกข้อมูลทุกเดือนช่วงมี
ประจ าเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความปวดของอาสาสมัคร ในกลุ่ม PSP ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนเข้า
โครงการตั งแต่เดือนแรกของการมีประจ าเดือน ระดับความปวดที่ลดลง มีความสัมพันธ์กับธาตุน  าในเจ้าเรือนเกิด และปิตตะ วาตะ ใน
ธาตุเจ้าเรือนตามปกติลักษณะ และยังพบว่า PSP สามารถลดอาการที่เกิดก่อนหรือขณะมีประจ าเดือน เช่น ท้องอืด แน่นท้อง และ
พบว่าค่าการท างานของตับและไต อยู่ในเกณฑ์ปกติ  อย่างไรก็ตามเนื่องจากการศึกษานี เป็นการทดสอบน าร่อง จึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาในอาสาสมัครจ านวนมากขึ นต่อไป  
 
ค าส าคัญ: ยาประสะไพล, ประจ าเดือน, ปวดท้องประจ าเดือนชนิดปฐมภูมิ, การแพทย์แผนไทย, ธาตุเจ้าเรือน 
 
 

Abstract 
Thai herbal Prasaplai formula (PSP), a Thai traditional formula recipe, has been included in the National 

List of Herbal Medicinal Products for treatment of obstetrics and gynecology including menstruation disorders or 
relieve menstrual pain and excrete amniotic fluid excretion in women after childbirth. PSP has an anti-inflammatory 
effect through the inhibition of the COX pathway.  The previous study showed that PSP has a tendency to relieve 
menstrual pain after taking in, and other studies showed pains were relieved after taking PSP extract.  However, 
there has no evidence for the efficacy of the indicated dosage of the National List of Herbal Medicinal Products. 
So, this study investigated the efficacy of PSP for relieving menstrual pain following an indicated dosage of the 
National List of Herbal Medicinal Products. Twenty participants were recruited into this study and randomized into 
2 groups.  Diagnosed with primary dysmenorrhea.  After that, they received a PSP or placebo and take medicine 
follow the National List of Herbal Medicinal Products. After taking medicine, participants were recorded data every 
menstruation period for 3 months.  The results showed that the pain score in the PSP group decreased when 
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compared before treatment since the first cycle of menstruation.  The level of pain decrease was associated with 
water elements of the birth body elements and Pitta and Vata element of the present body element. In addition, 
PSP could reduce symptoms that occur before or during menstruation such as flatulence.  The renal and liver 
function showed in a normal range.  However, this is a pilot study.  In further studies, more participants should be 
included for strong evidence-based data to support the use of PSP in clinical practice.   
 
Keywords: Prasaplai, Menstruation, Primary dysmenorrhea, Thai traditional medicine, Body element 
 
 

1. บทน า 
 อาการปวดประจ าเดือน คืออาการปวดที่พบได้บ่อยในเพศหญิง
ช่วงระหว่างมีประจ าเดือน มักสัมพันธ์กับรอบระดูที่มีการตกไข่ [1-2] 
จากรายงานพบว่า 84.2% ของผู้หญิงในประเทศไทยมีอาการปวด
ประจ าเดือน [3-4] อาการปวดประจ าเดือนในช่วงวัยรุ่นและวัย
ท างาน ส่งผลน าไปสู่การขาดเรยีน ขาดงาน การท ากิจกรรมต่างๆ [4- 
5] อาการปวดมักจะเกิดขึ นก่อนที่จะมีเลอืดระดูออกมาประมาณ 1-2 
ช่ัวโมง หรือเกิดขึ นระหว่างท่ีมีเลือดออกก็ได้ โดยทั่วไปมักจะมีอาการ
ปวดอยู่ประมาณ 48-72 ช่ัวโมง โดยจะมีอาการปวดบริเวณท้องน้อย
ตรงกลาง อาจมีอาการปวดร้าวกระจายไปบริเวณหลัง หรือปวดร้าว
ลงขา [5] 
 อาการปวดประจ าเดือน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ อาการปวด
ประจ า เดือนชนิดปฐมภูมิ  และชนิดทุติยภูมิ   ซึ่ งอาการปวด
ประจ าเดือนชนิดปฐมภูมิ คืออาการปวดบริเวณท้องน้อยในช่วง
ระหว่างมีประจ าเดือนโดยไม่มีความผิดปกติในอุ้งเชิงกราน การ
วินิจฉัยแยกสามารถท าได้โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย [2] สาเหตุ
ของการเกิดอาการปวดท้องประจ าเดือน เช่ือว่าเกิดจากการสร้าง 
Prostaglandins ( PGs)  เ พิ่ ม ม า กขึ น  ร ะ ดั บ ข อ งอ ากา รปวด
ประจ าเดือนและอาการอื่นๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการหลั่ง PGs โดย PGs เป็นสารที่ถูกหลั่ง
ออกมาจากกระบวนการ Cyclooxygenase (COX) [6-7] จาก
งานวิจัยพบว่ายาต้าน PGs รักษาอาการปวดระดูได้ดีกว่ายาหลอก [8] 
mefenamic acid เป็นยากลุ่มยา NSAIDs ซึ่งมีฤทธ์ิต้าน PGs ถือเป็น
ยาขนานแรกที่เลือกใช้รักษาอาการปวดระดู เนื่องจากราคาถูก หา
ง่าย แต่ยากลุ่ม NSAIDs มีผลข้างเคียงในการเกิดแผลในกระเพาะ
อาหารถ้าใช้ในปริมาณมาก และ/หรือใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน [2]  
 ในทางแพทย์แผนไทยเช่ือว่าธาตุเจ้าเรือนเกิด (bDCR) และธาตุ
เจ้าเรือนตามปกติลักษณะ (pDCR) มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค
หรืออาการต่าง ๆ ในแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ตามคัมภีร์มหาโชตรัต
กล่าวถึงลักษณะประจ าเดือนโดยแบ่งเป็น โลหิตปกติโทษ (LPT) และ
โลหิตอันเกิดในกองธาตุทั ง 4 (LKT) ซึ่งกล่าวถึงลักษณะอาการต่าง ๆ 
ที่พบได้ในช่วงก่อนหรือระหว่างมีประจ าเดือน [9] ยาประสะไพล 
(PSP) เป็นยาที่มีการใช้มาอย่างยาวนาน และถูกบรรจุอยู่ในบัญชียา
หลักแห่งชาติ มีสรรพคุณลดอาการปวดประจ าเดือน โดยมีไพลเป็น
ส่วนประกอบหลัก [10] พบว่าไพลมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ โดย
แสดงผลยับยั งกระบวนการ COX และ Lipoxygenase [11] และใน

การศึกษาก่อนหน้านี ของยาประสะไพล พบว่าสามารถยับยั งการบีบ
ตัวของมดลูกหนูได้ [12-13] และในการทดลองทางคลินิก พบว่าการ
รับประทานยาแคปซูลประสะไพลในระยะเวลา 1 เดือน มีแนวโน้มใน
การลดอาการปวดประจ าเดือน [14] และการศึกษาสารสกัดประสะ
ไพล ในระยะเวลา 6 เดือน มีผลในการลดอาการปวด โดยไม่มี
ผลข้างเคียง[15] 
 อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาการรับประทานยาประสะไพลตาม
แนวทางของบัญชียาหลักแห่งชาติ ทั งรูปแบบยาและระยะเวลาใน
การรับประทาน ดังนั นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาประสิทธิผลลดความ
ปวดของยาประสะไพล ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเจ้าเรือนตาม
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและลักษณะประจ าเดือนและอาการปวด 
และ ศึกษาผลข้างเคียงจากการใช้ยาประสะไพลเป็นระยะเวลา 3 
รอบประจ าเดือน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันเพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นในการ
ใช้ยาสมุนไพรในประเทศ เป็นการสืบสานภูมิปัญญาทางการแพทย์
แผนไทยให้คงอยู่และพัฒนาต่อไป 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร  
 อาสาสมัครทีม่ีอาการปวดท้องประจ าเดือนจะได้รับการเชิญชวน
เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยจากผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย หรือพยาบาล ผู้ที่
สนใจจะได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยที่หน่วย
ต่อมไร้ท่อทางนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั น 7 อาคาร 
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย 
และอัลตราซาวด์ในอุ้งเชิงกรานทางช่องคลอดหรือทางทวารหนัก 
อาสาสมัครที่อยู่ในเกณฑ์คัดเลือกการเข้าร่วมโครงการวิจัยและเต็ม
ใจเข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตนาเข้าร่วม
การวิจัยก่อนเริ่มการวิจัย ซึ่งงานวิจัยได้ผ่านการรับรองจริยธรรมวิจัย
ในคนจากหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (SIRB Protocol No. 471/2560) 
 เกณฑ์การคัดเข้าโครงการวิจัย อาสาสมัครต้องมีอายุ 18-45 ปี 
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น อาการปวดประจ าเดือนชนิดปฐมภูมิ มีระดู
สม่ าเสมอ รอบเดือนอยู่ระหว่าง 21-35 วัน และอาสาสมัครมีระดับ
ความปวดมากกว่าหรือเท่ากับ 4 เมื่อวัดด้วย Numeric Rating 
Scores (NRS) ซึ่งมีระดับความปวดตั งแต่ 0–10 เป็นระยะเวลา
ติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน ก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย 
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 เกณฑ์การคัดออกโครงการวิจัย ได้แก่  มีประวัติการแพ้
ส่วนประกอบของยาประสะไพล แป้ง และยา mefenamic acid มี
ภาวะโรคทางนรีเวชอื่นๆ โดยได้รับการยืนยันด้วยการตรวจอัลตรา
ซาวด์ทางอุ้งเชิงกราน คุมก าเนิดด้วยวิธีใส่ห่วงคุมก าเนิด หรือรับยา
ฮอร์โมน มีประวัติผ่าตัดทางช่องท้อง หรือมีโรคอื่นที่ท าให้มีอาการ
ปวดท้องได้ เช่น โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ นิ่วในถุงน  าดี โรคของ
กระเพาะหรือหลอดอาหาร โรคการท างานของล าไส้แปรปรวน ใช้ยา
แก้ปวดหรืออาหารเสริมอื่นๆ ให้นมบุตร หรือมีการวางแผนที่จะ
ตั งครรภ์ในระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้า มีการเปลี่ยนถ่ายเลือดใน
ระยะเวลา 3 เดือน สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้สารเสพติด และ
มีประวัติการท างานของตับหรือไตผิดปกติ 
   
2.2 การเตรียมยา 
 ยาแคปซูลประสะไพล ขนาด 500 มิลลิกรัม และยาหลอก
ประกอบด้วยแป้ง 500 มิลลิกรัม เตรียมที่หน่วยผลิตยาและ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอายุรเวท สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
โรงพยาบาลศิริราช การจ่ายยาแพทย์ผู้ประเมินจะไม่ทราบว่า
อาสาสมัครจะได้ยาใด เนื่องจากยาจะถูกบรรจุในกระปุกทึบติดฉลาก
หมายเลขตั งแต่บรรจุเสร็จ และอาสาสมัครจะได้รับยาตามล าดับ
หมายเลขท่ีเข้าโครงการวิจัย 
 
2.3 การบริหารยา 
 อาสาสมัครจะถูกสุ่มแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มได้รับยา
ประสะไพล และกลุ่มได้รับยาหลอก กลุ่มละ 44 คน และจะ
ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยมีการท าแบบสอบถาม และเก็บเลือด เพื่อ
ตรวจค่าเคมีในเลือด การท างานของค่าตับและไต และมีการนับ
จ านวนยาที่เหลือหลังรับประทานยา 
 กลุ่มที่ได้รับยาประสะไพล หลังจากการคัดกรองผู้ป่วยจะได้รบัยา
แคปซูลประสะไพล ขนาด 500 มิลลิกรัม และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก 
หลังจากการคัดกรองผู้ป่วยจะได้รับยาแคปซูลบรรจุแป้ง 500 
มิลลิกรัม จ านวน 50 แคปซูล เดือนละ 1 กระปุก ทั งหมด 3 เดือน 
บรรจุในกระปุกสีขาวและติดฉลาก ภายในกระปุกจะมีฟองน  าอบ
กลิ่นของยาประสะไพล เพื่อให้ผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนได้รับยาชนิดใด 
พร้อมกับปฏิทินการรับประทานยา โดยให้รับประทานยาวันละ 3 
เวลา ก่อนอาหารเช้า กลางวัน เย็น ครั งละ 2 แคปซูล ทั งหมด 3 
เดือน  
 นอกจากนี ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับยา mefenamic acid 
เป็น rescue drug โดยให้รับประทานยาหากรู้สึกปวดจนทนไม่ได้ 
และให้บันทึกระดับความปวดขณะนั นเพิ่มเติม และรับประทานยา 
mefenamic acid ครั งละ 1 เม็ด ทุก ๆ 6 ช่ัวโมง  จ านวน 20 เม็ด 
เดือนละ 1 ซอง จ านวน 3 ซอง ให้บันทึกระดับความปวดทุกครั ง
ก่อนรับประทานยา mefenamic acid เมื่อรู้สึกว่าอาการปวดลดลง
และพอทนได้ให้หยุดยา mefenamic acid หากอาการปวดไม่ลดลง
หรือปวดมากขึ นให้ติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลประจ าเดือนของอาสาสมัคร ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistic) และ
วิเคราะห์ระดับความปวดและค่าการเปลี่ยนแปลงในเลือด โดยใช้ 
Pair-simples t-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างภายในกลุ่ม
เดียวกัน และใช้ Independent t-test ในการเปรียบเทียบความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่ได้รับ PSP กับกลุ่มยาหลอก 
 
3. ผลการวิจัย 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร  
 เริ่มคัดกรองอาสาสมัครที่มีอาการปวดท้องประจ าเดือนและ
ได้รับการวินิจฉัยเป็นการปวดประจ าเดือนชนิดปฐมภูมิตั งแต่ 
กรกฎาคม 2019 ถึง พฤศจิกายน 2020 พบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการ 27 ราย มี 7 รายไม่ผ่านเกณฑ์คัดเข้า เนื่องจากได้รับการ
วินิจฉัยเป็นการปวดประจ าเดือนชนิดทุติยภูมิ และภาวะอื่น ๆ ที่
แพทย์เห็นสมควรไม่ให้เข้าร่วมโครงการ เหลืออาสาสมัครเข้า
โครงการได้เพียง 20 ราย ซึ่งมีจ านวนอาสาสมัครน้อยกว่าเป้าหมาย
ที่ตั งไว้ เนื่องจากผู้หญิงที่มีอาการปวดท้องประจ าเดือนส่วนใหญ่มี
รอบเดือนที่ไม่สม่ าเสมอ ไม่สามารถก าหนดวันเพื่อรับประทานยา
ก่อนมีประจ าเดือนตามระเบียบวิธีได้ โดยหลังจากเข้าโครงการจะเริม่
ด าเนินการเก็บข้อมูลก่อนและหลังรับประทานยาประสะไพล 
หลังจากเข้าร่วมโครงการมีอาสาสมัครออกจากโครงการในรอบ
ประจ าเดือนที่  3 เนื่องจากไม่สะดวกมาเข้าโครงการต่อจาก
สถานการณ์โควิด-19 ตามรูปภาพที่  1 โดยท าการวิ เคราะห์
ผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการรับประทานยา PSP ดังรูปที่ 1 
 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลประจ าเดือนของอาสาสมัคร ได้แก่ อายุ 
สถานะ น  าหนัก ส่วนสูง ค่า  BMI อายุ เมื่อเริ่มมีประจ าเดือน 
ระยะเวลาที่มีรอบเดือน ระดับความปวดก่อนเข้าโครงการ ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทั ง 2 กลุ่ม 
 
3.2 ระดับความปวด 
 ระดับความปวดเฉลี่ยหลังการรับประทานยาระยะเวลา 3 เดือน 
พบว่า ระดับความปวดลดลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับก่อน
รับประทานยา ดังรูปที่ 2 และ 3 โดยกลุ่ม PSP มีค่า p-value = 
0.042, 0.043 และ 0.025 ตามล าดับ และกลุ่มยาหลอกมีระดับ
ความปวดลดลงอย่างมีนัยส าคัญในเดือนที่ 2 และ 3 p-value = 
0.009 และ 0.037 และการใช้ยาแก้ปวดลดลงทั ง 2 กลุ่ม 
 
3.3 การเปลี่ยนแปลงของค่าสารเคมีในเลือดและค่าการท างาน
ของตับและไต 
 ค่าสารเคมีในเลือดที่ตรวจ ได้แก่ CBC พบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และค่าการ
ท างานของตับและไต ได้แก่ BUN, Creatinine, Albumin, AST, 
ALT และ Alkaline phosphatase อยู่ในเกณฑ์ปกติ และไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ตามตารางที่ 1 
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รูปที่ 1 แผนการด าเนินงานแสดงในลักษณะ Flow Chart 
 

 
 
รูปที่ 2 ระดับความปวดของอาสาสมัครก่อนและหลังรับประทานยา 
PSP  
 

 
 
รูปที่ 3 จ านวนของอาสาสมัครที่มกีารเปลีย่นแปลงของระดับความ
ปวดก่อนและหลังรับประทานยา PSP 
 
 

3.4 ศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
3.4.1 ธาตุเจ้าเรือนเกิด 
 อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการทั งหมด 20 ราย พบว่ามีธาตุเจ้า
เรือนเกิดตามวันเกิด และเดือนเกิด เป็นธาตุน  ามากที่สุดเมื่อเทียบกับ
ธาตุอื่นๆ รวมทั งอาสาสมัครในกลุ่มธาตุน  ายังมีระดับความปวดที่สูง
กว่ากลุ่มอื่นๆด้วย (รูปที่ 4) 
 
3.4.2 ธาตุเจ้าเรือนตามปกติลักษณะ 
 ในจ านวนอาสาสมัครทั งหมดที่เข้าโครงการพบว่ามีธาตุเจ้าเรือน
ตามปกติลักษณะที่ประกอบด้วยปิตตะ และวาตะเป็นหลัก และ
พบว่าอาสาสมัครที่มีอาการปวดมากจะมีธาตุปิตตะและวาตะระคน
กันอยู่ (รูปที่ 5)  
 
ตารางที่1 ค่าการเปลี่ยนแปลงการท างานของตับและไต หลัง
รับประทานยา PSP ครบ 3 เดือน  
 

การท างาน
ของตับ ไต 

ค่าปกต ิ
ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คัดกรอง 
ติดตามผล 
คร้ังท่ี 4 

BUN 
Creatinine  
Albumin 
AST (SGOT) 
ALT (SGPT) 
Alkaline 
phosphatase 
(ALP) 

6-20 
0.51-0.95 
3.5-5.2 
0-32 
0-33 

35-104 

10.47±1.86 
0.72±0.13 
4.55±0.16 
14.80±1.75 
11.40±2.07 
49.00±11.40 

11.15±3.44 
0.69±0.10 
4.03±0.16 
14.30±1.70 
11.30±2.00 
54.00±11.73 

 

 
 
รูปที่ 4 จ านวนอาสาสมัครและระดับความปวดตามธาตุเจ้าเรือนเกิด 
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รูปที่ 5 รูปแสดงจ านวนอาสาสมัครและระดับความปวดตามธาตุเจ้า
เรือนตามปกติลักษณะ 
 
3.4.3 ลักษณะประจ าเดือนตามการแพทย์แผนไทย 
 อาสาสมัครที่เข้าโครงการวิจัย พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของ
อาการที่พบก่อนหรือขณะมีประจ าเดือน ในบางรายจะแสดงอาการ
ในแต่ละเดือนไม่เหมือนเดิม และหลังจากรับประทานยา PSP พบว่า
มีบางอาการลดลง เช่น อาการท้องอืด ปวดศีรษะ หรือบางรายไม่มี
อาการเลย เมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก 
 
4. อภิปรายผล 
 อาการปวดท้องประจ าเดือนเป็นอาการที่พบได้บ่อยในหญิงวัย
เจริญพันธุ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันและการท างาน 
[1-2, 4, 5] การรักษาทั่วไปนิยมใช้ยากลุ่ม NSAIDs ในการบรรเทา
อาการปวดท้องประจ าเดือน ซึ่งพบว่าช่วยลดอาการปวดได้ดีแต่ใน
ขณะเดียวกันก็ท าให้เกิดผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร [2] 
ดังนั น การใช้ยาสมุนไพรตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการ
บรรเทาอาการปวดท้องประจ าเดือนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน
ปัจจุบัน 
 ในการศึกษานี เป็นการศึกษาครั งแรกในการใช้ยา PSP ด้วยการ
บริหารยาตามรูปแบบของบัญชียาหลักแห่งชาติ [10] พบว่า ระดับ
ความปวดหลังรับประทานยาลดลงอย่างมีนัยส าคัญได้เช่นเดียวกับยา
หลอก โดยมีปริมาณการใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs ลดลง ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี ที่พบว่า การรับประทาน PSP 
สามารถช่วยลดระดับความปวดประจ าเดือนได้ [16] ซึ่งเกิดจากสาร 
(E)-1-(3,4-dimethoxyphenyl) butadiene (DMPBD) ที่พบในไพล
ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของยาประสะไพล [17] มีฤทธิ์ในการลด
การหลั่งของ PGs ซึ่งไปยับยั งกระบวนการ COX ที่ท าให้เกิดอาการ
ปวดได้ [18] นอกจากนั นสมุนไพรอื่น ๆ ในต ารับยา PSP ยังพบว่ามี
ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและลดปวดร่วมด้วย เช่น ขมิ นอ้อย [19-
20], กระเทียม [21-22], ขิง [23-24], เทียนด า [25] เป็นต้น แต่
เนื่องจากจ านวนอาสาสมัครในงานวิจัยมีจ านวนน้อย ท าให้ไม่
สามารถเห็นความแตกต่างจากกลุ่มยาหลอกได้ชัดเจน 
 ดังนั นการรับประทานยา PSP เพื่อบรรเทาอาการปวดท้อง
ประจ าเดือนชนิดปฐมภูมิตามแนวทางแนะน าของบัญชียาหลัก
แห่งชาติ มีแนวโน้มว่าสามารถช่วยลดอาการปวดท้องประจ าเดือนได้ 
เนื่องจากไปช่วยยับยั งกระบวนการ COX ซึ่งท าให้เกิดอาการปวดได้ 

แต่เนื่องจากจ านวนอาสาสมัครมีจ านวนน้อย จึงท าให้เห็นความ
แตกต่างกับกลุ่มยาหลอกได้ไม่ชัดเจน จึงควรต้องศึกษาเพิ่มในกลุ่ม
ประชากรจ านวนมากขึ นเพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจน และสามารถน าไป
เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์และเป็นแนวทางในการรักษากลุ่มอาการ
ปวดท้องประจ าเดือนต่อไป 
 ในทางการแพทย์แผนไทย ร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยธาตุทั ง 
4 ซึ่งแต่ละคนจะมีลักษณะแตกต่างกันไป โดยสามารถแบ่งธาตุเจ้า
เรือนออกตามวันเกิด เดือนเกิด หรือตามปกติลักษณะที่แสดงออกมา
ในแต่ละคน ซึ่งคนที่มีธาตุแตกต่างกันจะแสดงอาการเจ็บป่วยหรือ
ความรุนแรงของโรคได้แตกต่ างกัน  [26]  โดยอาการปวดมี
ความสัมพันธ์กับธาตุลมในร่างกาย เนื่องจากธาตุลมที่เคลื่อนไหวใน
ร่างกายเกิดการติดขัด และคั่งอั นอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งมากเกินไป 
จะท าให้เกิดอาการปวดตามมา 
 ในการศึกษานี พบว่าอาสาสมัครส่วนใหญที่มีอาการปวด
ประจ าเดือน มีธาตุเจ้าเรือนเกิดเป็นธาตุน  า ซึ่งสัมพันธ์กับทางแผน
ไทยมีมองว่าเลือดคือธาตุน  า [26] ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้คนที่มี
ธาตุเจ้าเรือนเกิดเป็นธาตุน  า มีอาการปวดท้องประจ าเดือนได้
มากกว่ากลุ่มอื่น และในกลุ่มธาตุเจ้าเรือนตามปกติลักษณะพบว่า 
อาสาสมัครส่วนใหญ่ มีปิตตะ หรือ วาตะ เป็นองค์ประกอบ ซึ่งปิตตะ
และวาตะ เป็นธาตุเบาที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย และเป็นธาตุที่ท า
ให้เกิดอาการปวดเมื่อมีการคั่งอั นที่บริเวณใดมากเกินไป ซึ่งยา PSP 
เป็นกลุ่มยารสร้อนจะไปช่วยกระจายให้ธาตุลมและไฟในร่างกาย
สามารถเคลื่อนที่ได้ดีขึ น จึงท าให้อาการปวดสามารถลดลงได้  
 ในคัมภีร์มหาโชตรัติได้กล่าวถึงอาการที่แสดงออกในช่วงก่อน
หรือระหว่างมีประจ าเดือน อาการที่แสดงออกมาจะแสดงให้เห็นถึง
สาเหตุที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลว่าเกิดจากธาตุใดเป็นตัวกระท า 
[9] จากการศึกษานี พบว่า LPT และ LKT มีการเปลี่ยนแปลงทั งกลุ่ม
ที่ได้รับยา PSP และกลุ่มยาหลอก แต่ในกลุ่มที่ได้รับ PSP พบว่า
อาการแสดงที่เกิดก่อนหรือระหว่างมีประจ าเดือนลดลงหรือหายไป 
โดยกลุ่มอาการที่ลดลงหรือหายไป ได้แก่ อาการท้องอืด หงุดหงิด
ง่าย ตัวร้อน ปวดศีรษะ แต่ในบางรายพบว่า มีอาการร้อนในเพิ่มมาก
ขึ นเนื่องจากความร้อนของยา โดยอาการที่ลดลงน่าจะมีสาเหตุมา
จากฤทธิ์ของสมุนไพรในต ารับยา เช่น ขิง ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ 
ลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน [27], กระเทียม ช่วยลดอาการท้องอืดเฟ้อ 
[28], พริกไทยล่อน ลดอาการท้องอืด ท้องบวม กระตุ้นความอยาก
อาหาร [29], ไพล ช่วยให้ประจ าเดือนมาปกติ [27] เป็นต้น จาก
การศึกษานี ท าให้เห็นว่าการรับประทานยา PSP นอกจากจะช่วยลด
อาการปวดท้องประจ าเดือนได้แล้ว ยังช่วยบรรเทาอาการที่เกิดขึ น
ก่อนหรือระหว่างมีประจ าเดือนได้ด้วย 
 การใช้ยาสมุนไพรแม้จะมีรายงานถึงความปลอดภัย และมีการใช้
กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก แต่หากมีการใช้ที่ผิดวิธีก็สามารถที่จะท า
ให้เกิดความเป็นพิษจากการใช้ยาได้ ในการใช้ยา PSP ในการลด
อาการปวดท้องประจ าเดือน จากการศึกษาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
ค่าสารเคมีในเลือด และค่าการท างานของตับและไตเล็กน้อยหลงัการ
รับประทานยา และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ รวมทั งไม่
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พบอาการข้างเคียงที่รุนแรงหลังการใช้ยา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ความเป็นพิษในสารสกัดไพล พบว่า โดยศึกษาความเป็นพิษ
เฉียบพลันในหนูทดลอง โดยดูค่า LD50 ในปริมาณการใช้ 5,000 
mg/kg body weight/day ในระยะเวลา 14 วัน และศึกษาความ
เป็นพิษเรื อรัง ในระยะเวลา 270 วัน พบว่ามีความปลอดภัย [30] 
เช่นเดียวกับการศึกษาทางคลินิกก่อนหน้าพบว่า ไม่มีผลข้างเคียงที่
รุ นแรงหลั งจากการรับประทานยา PSP[14-16]  ดั งนั นการ
รับประทานยา PSP ส าหรับลดอาการปวดท้องประจ าเดือนชนิดปฐม
ภูมิ มีความปลอดภัยเนื่องจากไม่พบความเป็นพิษเฉียบพลันหรือ
ผลข้างเคียงที่รุนแรงระหว่างการใช้ยา 
 
5. บทสรุป 
 โดยสรุปพบว่าการใช้ยา PSP ในการลดอาการปวดท้อง
ประจ าเดือนมีแนวโน้มว่าสามารถลดอาการปวดได้ดีตั งแต่ครั งแรกที่
รับประทานยา โดยมีความปลอดภัยเนื่องจากไม่พบผลข้างเคียง
รุนแรงจากการใช้ยา ค่าสารเคมีในเลือด และค่าการท างานของตับ
และไตอยู่ในเกณฑ์ปกติ และพบว่าสามารถลดอาการที่เกิดก่อนหรือ
ระหว่างมีประจ าเดือนได้ด้วย โดยอาการปวดท้องประจ าเดือนมี
ความสัมพันธ์กับธาตุเจ้าเรือนเกิดและปกติลักษณะของแต่ละคน ท า
ให้มีความรุนแรงในการปวดไม่เหมือนกัน ซึ่งการใช้ยา PSP อาจจะ
เหมาะกับบางธาตุเจ้าเรือน เนื่องจากพบว่าบางรายที่รับประทานยา
มีระดับความปวด และมีอาการร้อนในเพิ่มขึ น อย่างไรก็ตาม ควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มประชากรที่มากขึ น เพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจน
และน าไปเป็นแนวทางการใช้ในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจงและใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง, การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล เพื่อรวบรวมองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านและ
การรักษาโดยใช้สมุนไพร จำแนกพืชจากชื่อท้องถิ่นด้วยวิธีการทางพฤกษศาสตร์ ระบุส่วนที่ใช้และวิธีใช้พร้อมกับเก็บตัวอย่างและบันทึกภาพ
เพื่อใช้ในการระบุชนิดพืช ผลการศึกษาพบว่าหมอเที่ยง ศรีทองคำ เป็นหมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขและมี
ประสบการณ์ในการรักษามากกว่า 60 ปี และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษ โรคที่เชี่ยวชาญ ได้แก่ โรคผิวหนัง โรคฝี และ
โรคมะเร็งตามความหมายของหมอพื้นบ้าน วินิจฉัยโรคโดยใช้การซักประวัติและตรวจร่างกาย ให้การรักษาโดยการใช้พืชส มุนไพร พบพืช
สมุนไพรที่มีการใช้ในตำรับท้ังหมด 127 ชนิด สามารถระบุชื่อวิทยาศาสตร์ได้ 115 ชนิด ซึ่งจัดอยู่ใน 53 วงศ์ จากตำรับยาที่ใช้ในการรักษาเป็น
ประจำทั้งหมด 27 ตำรับ และจากส่วนประกอบในตำรับทั้งหมดพบว่า ขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe) เป็นพืชที่มีการใช้
มากที่สุด และเมื่อสืบค้นงานวิจัยท่ีศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่าขมิ้นอ้อยมีฤทธ์ิต้านมะเร็งและต้านการอักเสบ ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องกับ
สรรพคุณของตำรับยา จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านเป็นความรู้ที่มีคุณค่ า ควรรวบรวมและจัดหมวดหมู่ขององค์
ความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อสามารถนำไปศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการใช้ยาสมุนไพรต่อไป 

 
คำสำคัญ: การแพทย์พื้นบ้าน, พืชสมุนไพร, พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน, จันทบุรี, การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 

Abstract 
This research was an ethnobotanical study with qualitative methods. It focused on folk medicine knowledge. 

This research aimed to document and identified the medicinal plants used by Mister Tiang Srithongkam. Purposive 
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sampling is a technique, that is used for selection of the key informant.  Semi-structured interviews, informal interviews, 
and participatory observation were used as data collection methods. The medicinal plants were collected, photographed, 
and identified their botanical origins. The results found that Mister Tiang Srithongkam is a folk healer, certified by the 
Ministry of Public Health. He has more than 60 years of treatment experience. Mister Srithongkam is an expert in the 
treatment of skin diseases, Fi and Mareng with knowledge inherited from his ancestors. The pattern of his treatment as 
follows: history taking, physical examination, diagnosis, and treatment. The use of herbal formulations for treatment has 
received knowledge from his ancestors. The 27 herbal formulations for regular treatment were reported in this study. A 
total of 127 medicinal plants were used in 27 formulations. For taxonomic identification, 115 species in 53 families were 
identified and 12 species were unidentified. Ten minerals and five animal crude drugs were used in the herbal formulas. 
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe (family Zingiberaceae) has the highest use. The pharmacological data of Curcuma 
zedoaria which is anticancer and anti-inflammation is consistently agreed with herbal formulation properties. In 
conclusion, the knowledge of the folk healer is valuable. It should be collected and systematically categorized for further 
study to promote and develop the use of herbal medicine in the future. 

    
Keywords: Folk medicine, Medicinal plant, Ethnobotany, Chanthaburi, and purposive sampling 
 
 

1. บทนำ 
 การแพทย์พื้นบ้าน เกิดขึ้นจากการทีม่นุษย์ใช้ชีวิตร่วมกันกับ
ธรรมชาติอยา่งกลมกลืน ทุก ๆ อยา่งที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตมัก
มีที่มาจากธรรมชาติ แม้กระทัง่ยารักษาโรค แต่เมื่อยุคสมัย
เปลี่ยนไปทำให้มนุษย์เกดิการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมไปถึง
ด้านการแพทย์ แต่วิธีการรักษาและยากม็ีรากฐานมาจากอดตีที่
เกี่ยวข้องกับการที่มนุษย์ใช้ธรรมชาติในการรักษาโรคภัยไขเ้จ็บเพื่อ
เป็นการเอาตัวรอดจากปญัหาที่เกดิขึ้นเป็นปกติของมนุษย์ความ
เจ็บป่วยและการตาย ที่มีความแตกต่างกันไปตามแตล่ะบริเวณ[1] 
ตัวอย่างเช่น ยาดิจอกซิน (digoxin) ที่เป็นยาท่ีใช้ในการรักษา
โรคหัวใจล้มเหลวของแพทย์แผนปจัจุบัน ที่มีต้นกำเนิดมาจาก
ดอกไม้ป่าช่ือว่า ต้นฟ็อกซ์โกลฟ (foxglove)[2]  
 การแพทย์ไทย ประกอบไปด้วย การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งมีความสมัพันธ์กับสังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน และในอดีตคนในพ้ืนท่ีห่างไกลมักพึ่งพา
การแพทย์เหล่านี้เป็นหลัก การแพทย์พื้นบ้านเป็นส่วนหนึ่งของภูมิ
ปัญญาดา้นสุขภาพของท้องถิ่น และเป็นการดูแลสุขภาพของกลุ่ม
ชน โดยมีการใช้ความรู้ทีส่ืบทอดกันมาในชุมชนท้องถิ่น แต่ปัญหา
คือยังคงจำเพาะในแต่ละพื้นท่ีและมีระบบการถ่ายทอดความรู้จาก
การฝากตัวเป็นศิษย์ซึ่งหมอพ้ืนบ้านส่วนใหญ่ยังไม่มผีู้ที่จะมาสืบ
ทอดความรู้และรายงานปัจจุบันจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า
หมอพื้นบ้านส่วนใหญเ่ป็นผูสู้งอาย[ุ3, 4] การบันทึกและตรวจสอบ

องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านจึงมีความสำคญัอย่างยิ่งก่อนท่ีความรู้
นั้นจะหายไป และเพื่อผลักดันให้การแพทย์พ้ืนบ้านเป็นระบบ ไดร้ับ
การยอมรับและประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากข้ึน กระทรวง
สาธารณสุขจึงได้เปดิให้มีการขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน เพื่อให้หมอ
พื้นบ้านมีความน่าเชื่อถือและมีการจัดการที่เป็นระบบ และนอก 
จากสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดูแลสขุภาพระดบัชุมชนแล้ว ยังมีการ
สนับสนุนให้เกดิการรวบรวมและสงัเคราะห์องค์ความรู้ของหมอ
พื้นบ้านเพื่อเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ไม่ให้สญูหายไปและเป็นการ
พัฒนาการแพทย์พื้นบ้านในประเทศ 
 หมอเที่ยง ศรีทองคำ เป็นหมอพืน้บ้านท่ีได้รับการขึ้นทะเบยีน
รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2555 และอายุมากแล้ว 
เริ่มต้นรักษาผู้ป่วยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2498 มีประสบการณ์ในการรักษา
ผู้ป่วยในชุมชนมาเป็นระยะเวลานานกว่า 60 ปี และจังหวัดจันทบรุี
ที่เป็นภูมิลำเนายังมคีวามอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ 
เช่น ป่าไม้, ภูเขาและแม่น้ำ[5] และยังมีประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของการแพทย์พื้นบ้านมาอย่างยาวนาน[6, 7] ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าควร
รวมรวบองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญไว้และนำข้อมลูที่ไดไ้ปพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรูภู้มิปัญญาของไทยให้มีคุณค่ามากยิ่งข้ึน ดังนั้น
การศึกษานี้จึงไดร้วบรวมองค์ความรู้การใช้สมุนไพรของหมอเที่ยง
เพื่อเป็นกรณศีึกษา โดยมีวัตถุเพื่อ 
 1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านของหมอเที่ยง  
ศรีทองคำ ที่อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี
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 2. เพื่อเก็บตัวอย่างและระบุชนิดของพืชสมุนไพรที่ใช้ในการ
รักษาผู้ป่วยของหมอเที่ยง ศรีทองคำ 
  

2. ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน โดยเลือกผู้ให้
ข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบบเจาะจง คัดเลือกจากหมอ
พื้นบ้านได้รับได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข แล้วใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล เพื ่อรวบรวมองค์ความรู้การแพทย์
พื้นบ้านและการรักษาโดยใช้สมุนไพร แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสรุปผล 
 
3. วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อรวบรวม
องค์ความรู้การแพทย์พื ้นบ้านและการรักษาโดยใช้สมุนไพร ซึ่ง
ศึกษาองค์ความรู ้ของหมอพื ้นบ้านโดยใช้การสุ ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling technique)[8] เพื ่อเล ือกหมอ
พื้นบ้านที่มีความเชี ่ยวชาญเฉพาะเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยได้รับการ
รับรองขั้นตอนการวิจัยจากหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
3.1 ประชากรที่ทำการศึกษา  
 ผู้ให้ข้อมูลต้องเป็นหมอพื้นบ้านที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการรักษามาเป็นระยะเวลายาวนาน หมอพื้นบ้านที่
ทำการศึกษาองค์ความรู้นั้นเป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบบเจาะจง (Purposive sampling technique)[8]  
ซึ่งต้องเป็นหมอพื้นบ้านท่ีได้รับได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
และหมอพื้นบ้านในการศึกษาวิจัยนี้  คือ หมอเที่ยง ศรีทองคำ ที่
ได้รับการรับรองในปี พ.ศ. 2555[9] 
 
3.2 พ้ืนที่ที่ทำการศึกษา 
 พื้นที่ดำเนินการวิจัยอยู่ในพื้นที่ ตำบลสนามไชย อำเภอนายาย-
อาม จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
  
3.3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหข์้อมูล 
 การศึกษานี ้เก็บข้อมูลโดยการใช้ว ิธ ีการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (semi-structured questionnaire), การสัมภาษณ์แบบ

ไม่เป็นทางการ (informal interview) และการสังเกตแบบมีส่วน
ร ่วม (participatory observation) ในการเก ็บข้อม ูล [10] เพื่อ
รวบรวมองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านและการรักษาโดยใช้สมุนไพร 
และเก็บตัวอย่างพืชสมุไพรที ่มีการใช้รักษาผู ้ป่วยร่วมกับหมอ
พื้นบ้านด้วยวิธีทางพฤกษศาสตร์ โดยการเก็บตัวอย่างและถ่ายภาพ
เพื ่อจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (herbarium specimen) เพื่อ
นำไประบุชนิดพืชด ้วยว ิธ ีทางอนุกรมวิธานพืช (taxonomic 
identification) ได้แก่ การใช้ร ูปวิธาน (taxonomic key), การ
เปร ียบเท ียบ (comparisons) และการสอบถามผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ 
(expert determination)[11-14] จากภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทำการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหาแบ่งเป็นข้อมูลเกี ่ยวกับภูมิหลังและองค์
ความรู้ และข้อมูลการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในการรักษาผู้ป่วย
ของหมอพื้นบ้าน โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (descriptive statistics) 
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ประวัติและภูมิหลังของหมอพื้นบ้าน 
 จากการศึกษาพบว่าหมอเที่ยง ศรีทองคำ เริ่มมีความสนใจเรื่อง
สมุนไพรมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากได้ออกไปเก็บสมุนไพรมารักษาผู้ป่วย
กับคุณตาของหมอ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ คาถาในการรักษา
โรคและตำรับยามาจากบรรพบุรุษ และมีการศึกษาเพิ่มเติมจากที่
ต่าง ๆ มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคผิวหนัง ฝีและมะเร็ง หมอ
เที่ยง ศรีทองคำ ให้การรักษาผู้ป่วยควบคู่ไปกับการทำสวน หมอ
เที่ยงรักษาผู้ป่วยจนมชีื่อเสียงเป็นที่รู้จักและบอกต่อ ๆ กันไป หมอ
เที่ยงไม่ได้เรียกร้องค่ารักษาแต่อย่างใด โดยที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมา
รับการรักษาที ่บ้าน หมอจะรักษาผู ้ป่วยทุกวันยกเว้นวันพระ 
สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาส่วนหนึ่งได้จากการปลูกเองบริเวณสวน
รอบ ๆ บ้าน เก็บในชุมชนหรือป่าและซื ้อจากร้านขายยาแผน
โบราณในจังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันหมอรักษาด้วยตัวเอง ยังไม่มีลูก
ศิษย์มาสืบทอดต่อ  
 
4.2 องค์ความรูแ้ละการรักษาผู้ป่วยของหมอพื้นบ้าน 
 หมอเที่ยงมีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการรักษาโรคผิวหนัง 
ฝีและมะเร็ง การรักษาผู้ป่วยของหมอเที่ยงเริ่มต้นตั้งแต่วิธีการซัก
ประวัติผู้ป่วยในเบื้องต้นและตรวจร่างกาย นำไปสู่การวินิจฉัยโรค
ตามองค์ความรู้ของหมอ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยเป็นฝีที่บริเวณคอ
จะใช้การคลำหาก้อนฝีเพื่อดูตำแหน่งที่เกิดฝีและกดหาจุดเจ็บหรือ
กรณีเป็นภายในร่างกายที่สามารถคลำหาก้อนได้ยากจะใช้การกด
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หาจุดเจ็บร่วมกับอาการที่ได้จากการซักประวัติมาประกอบกันเพื่อ
วินิจฉัยโรค และใช้การจับชีพจรในการวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วย เช่น 
ผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้จับชีพจรมือ 2 ข้างจะเต้นไม่เท่ากัน ข้างไหน
เต้นเบาแสดงว่าเป็นข้างนั้น และโรคฝีและมะเร็งที่หมอเชี่ยวชาญ
นั้นเป็นโรคที่เกี ่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กัน เมื ่อโรคที่เกิดใน
ระยะแรกคือหมอจะเรียกว่า “ฝี” มีก้อนบวมขึ้นตามตำแหน่งต่าง ๆ 
ของร่างกาย แต่เมื่อรักษาไม่หายมีอาการเป็นมากขึ้นกลายเป็นโรค
เรื้อรังจนกลายเป็นก้อนที่ขนาดใหญ่ขึ้น เรียกว่า “มะเร็ง” ทำให้
รักษาได้ยากมากยิ่งข้ึน ตามองค์ความรู้ของหมอมีหลาย ๆ ช่ือโรคที่
อยู ่ในกลุ่มอาการเหล่านี้ เช่น ฝีมหานิล ฝีลำเสา มะเร็งตะมอย 
มะเร็งทามควาย เป็นต้น 
 หลังจากวินิจฉัยโรคเรียบร้อยแล้ว การรักษาของหมอเที่ยงจะ
รักษาตามอาการและโรคที่ได้จากการซักประวัติและตรวจร่างกาย 
แต่ขั ้นตอนและวิธ ีการในการรักษาโรคฝีและมะเร็งของหมอ
โดยทั่วไปไม่แตกต่างกัน แต่จะไปแตกต่างกันที่ตำรับยาที่ใช้ในการ
รักษา ซึ่งมีขั้นตอนในการรักษาตามลำดับ ดังนี ้
 1. ทายา คือ การทายาที่ได้จากการฝนงาช้างกับเหล้าขาว 40 
ดีกรี ท่ีบริเวณก้อนฝีหรือตำแหน่งที่เป็นโรค 
 2. สูญปูน คือ การใช้ปูนแดงผสมกับน้ำและมีการท่องคาถาเสก
ปูน แล้วจึงทาบริเวณก้อนฝีหรือตรงตำแหน่งที่เป็นโรค 
 3. เป่าคาถา คือ หมอจะทำเคี้ยวหมากพร้อมกับท่องและเป่าถา
คาไปท่ีผู้ป่วย 
 4. จ่ายยาให้ไปรับประทานที่บ้าน โดยหมอเที่ยงจ่ายยาต้มให้
ผู้ป่วยรับประทานเป็นหลักและอาจมียาใช้ภายนอกร่วมด้วยในบาง
โรค โดยยาที่หมอจ่ายให้ผู้ป่วยจะได้รับการปลุกเสกยาก่อนนำไปต้ม
รับประทานท่ีบ้าน 
 5. ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวกับผู้ป่วย โดยเป็นข้อห้ามใน
การปฏิบัติตัว ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะทำให้รักษาไม่หายหรืออาจทำ
ให้อาการเป็นมากข้ึนไปอีก 
 

 
 

รูปที่ 1 วิธีในการรักษาผู้ป่วยของหมอเที่ยง 

การฝนงาช้างด้วยหินฝนยา (ภาพซ้าย),  
ยาสมุนไพรที่ปลุกเสกเรียบร้อยแลว้ (ภาพขวา) 

 
4.3 ตำรับยาสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคของหมอพื้นบ้าน 
 ผลการศึกษาพบว่าการรักษาของหมอเที่ยงใช้สมุนไพรที่เป็น
ตำรับเป็นส่วนใหญ่ในการรักษา ซึ่งตำรับยาที่ใช้เป็นตำรับที่อยู่ใน
ตำราที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษ โดยตำรับยาที่มีการใช้เป็นประจำ
อย่างต่อเนื่องมีอยู่ 27 ตำรับ สามารถแบ่งการรักษาโรคออกเป็น 4 
กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ตำรับยาที่ใช้รักษาได้ทั ้งโรคฝีและโรคมะเร็ง 5 
ตำรับ, ตำรับยาที่ใช้รักษาโรคผิวหนัง 7 ตำรับ, ตำรับยาที่ใช้รักษา
โรคฝี 8 ตำรับ, ตำรับยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง 3 ตำรับ และตำรับยา
ที่ใช้รักษาโรคอื่น ๆ 4 ตำรับ 
 
ตารางที่ 1 ตำรับยาทีใ่ช้รักษาได้ทัง้โรคฝีและโรคมะเร็ง 
 

ชื่อตำรับ อาการ/สรรพคุณ 
ยาแก้ฝีมดลูกหรือมะเร็ง
มดลูก 

ปวดมดลูก ประจำเดือนมาไม่
ปกติ 

ยาแก้ฝีในท้องหรือมะเร็ง
ลำไส ้

รักษาฝีในท้อง มีอาการปวดท้อง  

ยาแก้ฝีแตกหนอง น้ำเหลืองเสีย เป็นฝีแล้วแตก 

ยาแก้มะเร็ง  
รักษาฝไีด้ทุกชนิดที่มีก้อน เป็น
ยาถอนพิษฝี 

 
4.3.1 การเตรียมตำรับยาในการรักษา 
 สมุนไพรก่อนนำมาใช้ทำยา เตรียมโดยการหั่นให้มีขนาดเล็ก
ความยาวประมาณ 3-5 ซม. นำสมุนไพรมาล้างให้สะอาด ตากให้
แห้งสนิทจึงนำมาใช้ ตำรับยาที่ใช้ทั ้งหมดมี 27 ตำรับ มีวิธีการ
บริหารยาทั้งหมด 7 วิธี ได้แก่ ยาต้ม, ยาพอก, ยาฝน, ยาดองเหล้า, 
ยาคั้นน้ำดื่มและยาที่ปรุงด้วยวิธีพิเศษของหมอ วิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่
ใช้ในการเตรียมยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยมีทั้งยารับประทานและยาใช้
ภายนอก การรักษาของหมอร้อยละ 90 จะเลือกใช้รูปแบบยาต้ม 
โดยยาทั้งหมดมี 14 ตำรับ และยาสมุนไพรทั้งหมดจะผ่านการปลุก
เสกคาถาของหมอก่อนให้ผู้ป่วยนำไปใช้ที่บ้าน  
 
4.3.2 สมุนไพรที่ใช้ในตำรับยา 
 ตำรับยาที ่ใช้ในการรักษาโรคทั ้ง 27 ตำรับของหมอเที ่ยง 
ประกอบด้วยสมุนไพรหรือที่ตามหลักเภสัชกรรมแผนไทย เรียกว่า 
“เภสัชวัตถ”ุ ได้มาจากท้ัง พืช สัตว์และแร่ธาตุ โดยที่มีการใช้
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างรายการสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบในตำรับยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มากที่สุด คือ พืชวัตถุ 127 ชนิด รองลงมา คือ ธาตุวัตถุ 10 ชนิด
และสัตว์วัตถุ 5 ชนิด 
 พืช 127 ชนิด มีแหล่งที่มาจากทั้ง 3 แหล่ง ได้แก่ ปลูกเองที่
สวนรอบ ๆ บริเวณบ้าน, เก็บจากป่า และซื้อที่ร้านขายยาสมุนไพร
ในจังหวัดจันทบุรี โดยพืชที่ปลูกเองนำมาใช้ทำยาคิดเป็นร้อยละ 34 
ของสมุนไพรที่นำมาใช้ทำยา ซึ่งสามารถระบุชนิดพันธ์พืชได้ 115 
ชนิด และพืชที่สามารถระบุชนิดได้ อยู่ในวงศ์พืชทั้งหมด 53 วงศ์ 
วงศ์ทีพ่บมากที่สุดคือ Fabaceae และลักษณะวิสัย (habit) ของพืช
ที่มากที่สุดคือ ไม้ล้มลุก (herb) มีทั้งหมด 36 ชนิด  ในตำรับต่าง ๆ 
มีส่วนที่ใช้ของพืชทั้งหมด 17 ส่วน  โดยส่วนที่มีการใช้มากที่สุดคือ 
ราก 35 ชนิด และจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พืชสมุนไพรที่มี
การใช้มากที่สุด ได้แก่ ขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoaria (Christm.) 
Roscoe, วงศ์ Zingiberaceae) พบมีการใช้เป็นส่วนประกอบของ
ยา 7 ตำรับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ตำรับท่ีรักษาโรคฝีและมะเร็ง 

 
 

รูปที่ 2 พืชสมุนไพร 5 ชนิด ที่มีการใช้ในตำรับยา 
ของหมอเที่ยงมากที่สุด 

 

5. อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาการรวบรวมองค์ความรู้ของหมอเที่ยง ศรี -
ทองคำ พบว่า หมอเที่ยงเป็นหมอพื้นบ้านที่มีประสบการณ์ ใช้ยา
สมุนไพรในการรักษาผู้ป่วยมายาวนานกว่า 60 ปี และเป็นท่ียอมรับ
ของคนในชุมชน และจากการจัดประเภทของหมอพื้นบ้านทั้งหมด 

ชื่อทั่วไป ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ส่วนที่ใช ้
ส่วนประกอบใน
ตัวอย่างตำรับยา

รักษาโรค 
ขมิ้นอ้อย Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe Zingiberaceae เหง้า ฝีในท้อง, ยาตัดรากฝ ี
ข้าวเย็นใต ้ Smilax glabra Roxb.  Smilacaceae หัว ประดง, มะเร็ง 
ไมยราพ Mimosa pudica L. Fabaceae ทั้งต้น มะเร็ง 

ข้าวเย็นเหนือ Smilax corbularia Kunth Smilacaceae หัว ประดง, มะเร็ง 
ขิง Zingiber officinale Roscoe Zingiberaceae เหง้า ฝีมดลูก, ยาประคบฝ ี

เถาวัลย์เปรียง Derris scandens (Roxb.) Benth. Fabaceae เถา ฝีในท้อง, มะเร็ง 
ดีปล ี Piper retrofractum Vahl Piperaceae ผล ฝีมดลูก, ยาตดัรากฝ ี

ขันทองพยาบาท Suregada multiflora (A. Juss.) Baill. Euphorbiaceae แก่น มะเร็ง 
เหงือกปลาหมอ Acanthus ebracteatus Vahl Acanthaceae ราก,  

ทั้งต้น 
ฝีในท้อง, ฝีตะมอย 

กระเทียม Allium sativum L. Amaryllidaceae หัว ประดง, ฝมีะเร็งทรวง 
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หมอเที่ยงจัดเป็นหมอพื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพร
ในการรักษาโรค และเชี่ยวชาญในการรักษาโรคผิวหนัง ฝีและมะเรง็ 
ในการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยได้มีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการ
รักษาผู้ป่วยของหมอ พบว่า หมอเที่ยงมีรูปแบบการตรวจและรักษา
ที่ชัดเจนและไม่มีความซับซ้อน คือ เริ่มต้นจากการซักประวัติ ตรวจ
ร่างกายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรคและให้การรักษา ซึ่งในการแพทย์
แผนไทยมีการกล่าวไว้ในตำราเวชศึกษาของพระยาพิษณุประสาท
เวช[15] พบว่ามีความคล้ายกับการรักษาโรคในปัจจุบันของแพทย์
แผนตะวันตก แต่การรักษาของหมอพื้นบ้านมีความเชื่อมโยงกับ
ศาสนา ความเชื ่อ วัฒนธรรม และไม่มีเครื ่องมือและอุปกรณ์ที่
ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยเหมือนกับแพทย์แผนตะวันตก ดังนั้น
การวินิจฉัยของหมอเที่ยงจึงใช้อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยมา
เปรียบเทียบกับองค์ความรู้และคัมภีร์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุร ุษ ในสถานการณ์ป ัจจ ุบ ันการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พื ้นบ้านไม่ใช่ทางเลือกแรกในการรักษาของผู ้ป่วย 
โดยเฉพาะโรคที่หมอเที่ยงมีความเชี่ยวชาญ ผู้ป่วยที่มารักษามักจะ
มาด้วยความหวังสุดท้ายเมื่อโรคไม่หายขาดจากที่อ่ืน การรักษาของ
หมอพื้นบ้านเป็นศาสตร์ของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นที่อาศัยความ
ไว้วางใจและศรัทธาของผู้ป่วย มีทั้งการรักษาร่างกายและจิตใจใน
เวลาเดียวกัน ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจที่ดีในการรักษาโรคที่เป็นอยู่ 
ส่งผลให้อาการต่าง ๆ ดีขึ้นตามมา[16] 
 

 
 

รูปที่ 3 เอกสารบันทึกตำรับยาของหมอที่ได้รับการสืบทอด 
จากบรรพบุรุษ 

 
 โรคฝีและมะเร็งที่หมอเที่ยงเชี่ยวชาญ เป็นโรคที่สัมพันธ์กันเมื่อ
ไม่สามารถรักษาฝีให้หายได้จะเรื้อรังกลายเป็นมะเร็งและเป็นความ
ผิดปกติของเลือดและน้ำเหลือง[17] ทั้งสองโรคมีกล่าวไว้ในหลาย ๆ 
คัมภีร์ของแพทย์แผนไทย และคำว่า มะเร็ง ของแพทย์พื้นบ้านและ
แพทย์แผนไทยในภาษาไทยตรงกับโรคมะเร็งในทางการแพทยแ์ผน
ตะวันตก แต่โรคมะเร็งที่แพทย์พื้นบ้านและแพทย์แผนไทยกล่าวถึง

ล ักษณะโรคอาจจะคล้ายหร ือไม ่คล ้ายก ับโรคมะเร ็งในทาง
การแพทย์แผนตะวันตกก็ได้ ลักษณะโรคคล้ายกัน เช่น มีก้อนและ
อาการเจ็บปวดที่บริเวณต่าง ๆ และที่ไม่คล้ายกัน เช่น อาการปวด
แสบปวดร้อน ฝีที่ขึ้นบริเวณอื่น ๆ ที่ไม่สัมพันธ์กับตำแหน่งทางการ
แพทย์แผนตะวันตก  
 ตำรับยา 27 ตำรับ พบว่าส่วนประกอบในแต่ละตำรับนั้น
ประกอบไปด้วยเครื่องยาที่ได้จากทั้งพืช สัตว์และแร่ธาตุ มีความ
สอดคล้องกับหลักเภสัชกรรม 4 ในหัวข้อเภสัชวัตถุ[18] ซึ่งพืชคือ
สมุนไพรที่ใช้มากที่สุด จำนวนร้อยละ 90 ของเครื่องยาที่ใช้ในตำรับ 
และมีความสอดคล้องกับหลักการของแพทย์แผนจีนที่ระบุว่าพืช
สมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักของตำรับยา [19] โดยพืชที่ใช้ใน
ตำรับยาของหมอเที่ยงอยู่วงศ์ Fabaceae มากที่สุด เนื่องจากเป็น
วงศ์พืชทีม่ีขนาดใหญ่ กระจายพันธุ์อยู่ทั่วโลกและมีความสำคัญทาง
ยาเป็นอย่างมาก มีจำนวน 740 ชนิด และ 19,400 สายพันธ์[20, 
21] จากพืชทั้ง 115 ชนิดที่มีการใช้ในตำรับยาของหมอเที่ยง พบว่า
ขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoaria) ใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับมาก
ที่สุด จำนวน 7 ตำรับ สรรพคุณทางยาโบราณกล่าวว่า แก้พิษโลหิต
, แก้ลม, แก้บวม, แก้เสมหะและแก้ไขทั้งปวง[22] จากการทบทวน
งานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พบว่า ขมิ้นอ้อย มีฤทธิ์ต้าน
ม ะ เ ร ็ ง (anticancer) แ ล ะ ฤ ท ธ ิ ์ ต ้ า น ก า ร อ ั ก เ ส บ (anti-
inflammation)[23-26] จะเห็นได้การการเลือกใช้ขมิ้นอ้อยของ
หมอเที่ยงมีความสอดคล้องกับกลไกของโรคฝีและมะเร็งที่เกิดจาก
การอักเสบ การใช้สมุนไพรของหมอเที่ยง เป็นการใช้สมุนไพรใน
การรักษาตามสรรพคุณของตำรับที ่ได้ร ับการถ่ายทอดมาและ
สมุนไพรแต่ละชนิด ไม่ได้กล่าวถึง รสของยาสมุนไพร 9 รส ซึ่งเป็น
การใช้สมุนไพรรักษาโรคตามหลักเภสัชกรรมแผนไทย ที่มีการกล่าว
ไว้ในคัมภีร์ฉันทศาสตร์[27] พบว่าแม้ว่าหมอจะไม่ได้ใช้สมุนไพร
ตามรสยาของสมุนไพร ก็ไม่เกิดปัญหาใด ๆ เพราะรูปแบบในการ
รักษาของหมอจะมีการปรับตำรับยาที่จ่ายให้เหมาะสมกับอาการใน
ผู้ป่วยแต่ละราย ณ ขณะนั้น     
 

6. บทสรุป     
    จากการศึกษาวิจัยนี้จะเห็นได้ว่าองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้าน
เป็นองค์ความรู้ที ่มีคุณค่า ซึ ่งปัจจุบันหมอพื้นบ้านส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุและขาดบุคคลที่จะมาสืบทอดองค์ความรู้ ดังนั้นควรจะมี
การเก็บรวมรวมและจัดหมวดหมู่ขององค์ความรู้หมอพื้นบ้านคนอ่ืน 
ๆ อีกต่อไป ส่วนข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัยต่อไปจากการศึกษานี้ 
เนื ่องจากการศึกษานี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลขั้นต้น จึงควรมีการนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปศึกษาวิจัย
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ต่อไป สำหรับพืชที่ไม่สามารถระบุชนิดพันธุพ์ืชได้ ควรส่งตรวจสอบ
ชนิดของพืชโดยผู ้เชี ่ยวชาญ ณ กลุ ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ 
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธ์ุพืชและศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร เพื่อ
เปรียบเทียบและพิสูจน์องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านให้มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในวงกว้าง
และมีการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยาสมุนไพรต่อไป 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณหมอเที่ยง ศรีทองคำ ผู้ให้องค์ความรู้การแพทย์
พื้นบ้านความรู้ที่มีคุณค่า ความช่วยเหลือและการให้คำปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน และการสนับสนุนจากสถานการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
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บทคัดยอ 

“ผิดสําแดง”เปนอาการท่ีเกิดข้ึนจากการรับประทานอาหารแสลงไขแลวทําใหอาการเจ็บปวยกําเริบข้ึน โดยในปจจุบันยังไมมีการให

คําจํากัดความและคําอธิบายของอาการผิดสําแดงอยางชัดเจน การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมองคความรูหมอพ้ืนบานใน

การบําบัดอาการผิดสําแดงและบันทึกประสบการณของผูปวยหรือคนในทองถ่ินอําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เก่ียวกับอาการผิด

สําแดง เพ่ือหาคําจํากัดความของ “ผิดสําแดง” ในทองถ่ินน้ี โดยการศึกษาน้ีใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 

ทําการเก็บตัวอยางพืชและบันทึกภาพ จากการสัมภาษณหมอพ้ืนบาน 12 คนและชาวบานในทองถ่ิน 31 คน ผลการศึกษาพบวาอาการผิด

สําแดงมีสาเหตุเกิดจากการรับประทานหรือการไดกลิ่นบางสิ่งบางอยางท่ีทําใหมีอาการ สวนมากเปนอาหารท่ีมีกลิ่นฉุน มักเกิดกับผูหญิงท่ีผาน

การคลอดบุตร อาการท่ีพบไดบอย ไดแก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไสอาเจียน ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ  ปวดตา มีการใชสมุนไพรรักษาจํานวน 

19 ตํารับ ประกอบดวยสมุนไพรเดี่ยว 3 ชนิดและ ยาตํารับ 16 ตํารับ ซึ่งประกอบดวยเครื่องยาท้ังหมดจํานวน 75 ชนิด แบงเปนพืชใบเลี้ยงคู

จํานวน 30 วงศ (53 ชนิด) พืชใบเลี้ยงเดี่ยวจํานวน 2 วงศ (2 ชนิด) สัตวจํานวน 3 ชนิด และไมสามารถระบุชนิดได 20 ชนิด วงศท่ีพบมากท่ีสุด

คือพืชวงศถ่ัว พบ 6 ชนิด รองลงมา ไดแก วงศกระดังงา วงศเข็ม วงศสม  และวงศอบเชย อยางละ 3 ชนิด  เมื่อเปรียบเทียบกับคัมภีร

แพทยศาสตรสงเคราะห จํานวน 9 คัมภีร, ตํารายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ ฉบับสมบูรณและตํารายาโบราณอีสานพบวามีความสอดคลองใน

เรื่องสาเหตุจากการกินและอาการผิดสําแดง โดยมีการเรียกช่ือท่ีแตกตางกันออกไป และเมื่อเปรียบเทียบองคความรูในการใชยาพบวาชนิดของ

สมุนไพรสวนใหญและสวนประกอบของตํารับยาท่ีใชในการรักษามีความแตกตางกัน ในปจจุบันยังคงมีการใชองคความรูพ้ืนบานในการรักษา

อาการผิดสําแดงแมวาจะลดนอยลงจากอดีตมาก การบันทึกและสืบทอดองคความรูควบคูกับการอนุรักษสมุนไพรในพ้ืนท่ีจะเปนพ้ืนฐานในการ

ประยุกตใชองคความรูพ้ืนบานเพ่ือการแกปญหาสาธารณสุขในทองถ่ินอยางยั่งยืนตอไป 

 

คําสําคัญ: ยาสมุนไพร, ภาษาทองถ่ิน, พฤกษศาสตรพ้ืนบาน 

 

 

Abstract 

“Phit sam daeng” is a Thai term often referred to an illness of eating improper foods. However, its use in a 

diagnosis is limited due to the unclear definition and description. Therefore, the present study aimed to find the definitions 

of phit sam daeng in Yang Sisurat District, Maha Sarakham Province and collect knowledge of folk healers and the herbal 
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usage for the treatment of phit sam daeng symptoms. Semi-structured interview and participatory observation were used 

for data collection from 12 folk healers and 31 local villagers. The main questions were designed to obtain knowledge of 

phit sam daeng and medicinal plant information. The data were analyzed by descriptive statistics and interpretation. 

Common symptoms of phit sam daeng included dizziness, nausea, vomiting, headache, fatigue, loss of appetite and 

feeling feverish. These were believed to be caused by eating or smelling something, especially food with strong odor. 

The condition usually occurs in women who had given birth. Nineteen herbal remedies for the treatment of phit sam 

daeng symptoms included three single herbs and 16 formulas. There were 75 crude drugs used by folk healers in total. 

It is divided into 30 dicot families (n=53), two monocot families (n=2), three species of animals, and 20 unidentified crude 

drugs. The results were compared to nine scriptures of Thai traditional medicine, the information from Tumraya Silajaruek 

Watprachethupon and Tamraya Boran Esan and found that the results were partially consistent with the nine scriptures 

on the cause of symptoms. In herbal usage, most species and the ingredient of herbal formulas used were different. Folk 

medicine is still used for the treatment of phit sam daeng symptoms, regardless of the lack of scientific evidence. Our 

report is the first systematic study that describes the term and document the perception on the causes and the treatment. 

This is crucial for the preservation of folk knowledge and will be the basis for applying the folk knowledge to healthcare 

services in the local. 

 

Keywords: Herbal medicine, Folk linguistics, Ethnobotany 

 

1. บทนํา 

 ผิดสําแดงหรืออาจเรียกวาผิดสําแลง เปนอาการท่ียังไมมีการให

คําจํากัดความ แนวทางการวินิจฉัยและการใหการรักษาอยางชัดเจน 

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายคําวาผิดสําแลง

หรือผิดสําแดง วากินอาหารแสลงไขทําใหโรคกําเริบ[1] บางครั้งอาจ

พบการใชคําวาไขผิดสําแดง โดยศัพทแพทยไทยไดใหคําอธิบายไววา

เมื่อคนเปนไขหายใหมๆ ระหวางพักฟน แลวรับประทานอาหาร

แสลงกับโรค หรือรวมเพศ (ผิดสําแดงเมถุน) อาจทําใหไขกลับ หรือ

ไขมีอาการมากข้ึน[2] ซึ่งคําวาไขมีได 2 ความหมายคืออาการท่ีมี

อุณหภูมิของรางกายผิดจากระดับปรกติเน่ืองจากความเจ็บปวย  

หรืออาจหมายถึงความเจ็บปวยก็ได[1]  ไขผิดสําแดงจึงหมายถึง

ความเจ็บปวยท่ีเกิดจากการรับประทานอาหารแสลง 

 การศึกษาท่ีผานมามีการรายงานเก่ียวกับยาสมุนไพรเฉพาะ

ระบบหรือกลุมอาการ เชน โรคอัมพฤกษ-อัมพาต[3], โรคในระบบ

ทางเดินอาหาร[4-6], โรคในระบบผิวหนัง[7-8] แตยังไมมีการ

กลาวถึงยาแกไขผิดสําแดงเน่ืองดวยยังไมสามารถระบุโรคไดอยาง

ชัดเจน 

 ในปพ.ศ.2560-2561 กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก โรงพยาบาลยางสีสุราช ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลหมอ

พ้ืนบานภายในอําเภอยางสีสุราช โดยไดรับรายช่ือจากหัวหนาชุมชน

และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจากน้ันจึงจัดการ

สัมภาษณกลุมหมอพ้ืนบาน โดยไดทําการรวบรวมขอมูลหมอพ้ืนบาน

เชน อายุ เพศ อาชีพ ประสบการณในการรักษา ความเช่ียวชาญใน

การรักษา ตํารับยาท่ีใชในการรักษา แตยังไมมีรายละเอียดเรื่องโรค 

การวินิจฉัยโรค จากการเก็บขอมูลพบวาในอําเภอยางสีสุราช จังหวัด

มหาสารคามยังคงมีหมอพ้ืนบานอยูจํานวน 201 คน มีรูปแบบการ

รักษาท้ังการใชยาสมุนไพร การนวด การเปา ตลอดจนการรักษาทาง

จิตใจโดยใชพิธีกรรมหรือคาถาตาง ๆ โดยหมอยาสมุนไพรแตละคน 

มีความเช่ียวชาญในการรักษาโรคท่ีแตกตางกัน เชน ผิดสําแดง ไข

หมากไม โรคผิวหนัง เบาหวาน  

 ในปจจุบันหมอพ้ืนบานอําเภอยางสีสุราชยังคงใหการรักษาผูปวย

อยู แตพบวาหมอพ้ืนบานสวนใหญมีอายุมากและขาดผูสืบทอดองค

ความรู ไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรอาศัยเพียงความจํา

ของหมอเทาน้ัน ทําใหมีโอกาสท่ีองคความรูท่ีมีคาจะสูญหายไป 

การศึกษาองคความรูหมอพ้ืนบานอยางเปนระบบจะเปนรากฐานท่ี

นําไปสูการศึกษาวิจัยและชวยอนุรักษองคความรูท่ีมีคาน้ีใหคงอยู  

 จากการเ ก็บขอมูลของกลุมงานการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก โรงพยาบาลยางสีสุราช พบวากลุมอาการท่ีหมอ

ยาพ้ืนบานยังคงทําการใชรักษาเปนประจําคืออาการผิดสําแดง และ

มีตํารับยาสําหรับรักษาอาการดังกลาวอีกเปนจํานวนมากท่ียังไมได

รับการบันทึกอยางเปนระบบ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษารวบรวมองค

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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ความรูพ้ืนบานเก่ียวกับอาการผิดสําแดงในอําเภอยางสีสุราช จังหวัด

มหาสารคาม โดยวัตถุประสงคของการวิจัยมีดังน้ี  

1. เพ่ือหาคําจํากัดความของอาการผิดสําแดงในอําเภอยางสีสุ

ราช จังหวัดมหาสารคาม 

2. รวบรวมองคความรูองคความรูพ้ืนบานเก่ียวกับอาการผิด

สําแดงในอําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

 

2. ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาเชิงพฤกษศาสตรพ้ืนบาน โดยเลือกพ้ืนท่ี

และผูใหขอมูลดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive 

sampling) คัดเลือกจากหมอพ้ืนบานท่ีใหการรักษาอาการผิดสําแดง

ดวยสมุนไพร ซึ่งเปนท่ีรูจักของคนในชุมชนและเจาหนาท่ีสาธารณสุข

อําเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม และคนในชุมชนท่ีมี

ประสบการณเก่ียวกับอาการผิดสําแดง โดยใชวิธีการสังเกตแบบมี

สวนรวม (participatory observation) และการสัมภาษณแบบก่ึง

โครงสราง (semi-structured interview) ในการเก็บขอมูล เพ่ือ

รวบรวมองคความรูการแพทยพ้ืนบาน ตั้งแตการใหคําจํากัดความ 

สาเหตุการเกิดโรค อาการ การวินิจฉัยโรคและการรักษา จากน้ันจึง

นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหและสรุปผล 

 

3. วิธีการวิจัย  

3.1 พ้ืนท่ีศึกษา  

 อําเภอยางสีสุราชมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 242 ตารางกิโลเมตร[9] เปน

อําเภอหน่ึงในจังหวัดมหาสารคาม (รูปท่ี 1) ลักษณะภูมิประเทศเปน

พ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ลักษณะภูมิอากาศฝนตก

สลับอากาศแหง มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยตอปอยู ท่ีประมาณ 118 

มิลลิเมตรตอป อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปอยูท่ีประมาณ 27.98 องศา

เซลเซียส[10] 

 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสังเกตอยางมี

สวนรวม (participatory observation) รวมกับการสัมภาษณแบบ

ก่ึงมีโครงสราง (semi-structured interview) โดยคัดเลือกพ้ืนท่ี

แบบเฉพาะเจาะจง และสุมเลือกผูใหขอมูลอยางแบบเจาะจง 

(purposive sampling) มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู ให

ขอมูล โดยแบงเปน 2 กลุม คือ 1) หมอพ้ืนบาน  มีเกณฑในการ

คัดเลือกคืออาศัยอยู ในอําเภอยางสีสุราช จ.มหาสารคาม มี

ประสบการณการรักษาไมนอยกวา 20 ป และยังใหการรักษาอยาง

ตอเน่ือง มีความชํานาญเรื่องอาการผิดสําแดง มีการสืบทอดความรู

จากบรรพบุรุษหรือองคความรูจากทองถ่ิน มีความสามารถในการ

บําบัดรักษาโรค เปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับจากคนในชุมชน 

และยินดีถายทอดความรูและเขารวมการวิจัย เพ่ือเก็บรวบรวมองค

ความรูเก่ียวกับอาการผิดสําแดง ทําใหไดหมอพ้ืนบานท่ีผานเกณฑ

จากท้ังหมด 201 คน เหลือเปนจํานวน 12 คน 2) ชาวบานในชุมชน 

มี เกณฑในการคัดเลือกคือ อาศัยอยู ในอําเภอยางสีสุราช จ.

มหาสารคามเปนระยะเวลาไมนอยกวา 20ป เคยมีอาการผิดสําแดง 

หรือพบเห็นบุคคลท่ีรูจักเปนอาการน้ีภายใน 5 ป หรือเปนคนใน

ทองถ่ินท่ีรูจักอาการผิดสําแดง เพ่ือบันทึกประสบการณเก่ียวกับ

อาการผิดสําแดงและยินยอมเขารวมการวิจัย จํานวน 31 คน โดย

การศึกษาน้ีไดรับการรับรองข้ันตอนการวิจัยจากหนวยจริยธรรมการ

วิจัยในคน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ในการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลไดทําการเก็บตัวอยางพืชสมุนไพรท่ีใช

รักษาอาการผิดสําแดงชวงระหวางป พ.ศ. 2561 - 2563 เพ่ือจัดทํา

ตัวอยางพรรณไมอางอิง (voucher specimens) เพ่ือนําไประบุชนิด

พืชดวยวิธีทางอนุกรมวิธานพืช (taxonomic identification) ไดแก 

ก า ร ใ ช รู ป วิ ธ า น  (taxonomic key), ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ 

(comparisons) แ ล ะ ก า ร ส อ บ ถ า ม ผู เ ช่ี ย ว ช า ญ  (expert 

determination) 

 

3.3 การวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อทําการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ การบันทึกเสียงและ

ภาพเรียบรอยแลวจึงทําการวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเน้ือหา 

(content analysis) ดานองคความรูหมอพ้ืนบานท่ีเก่ียวกับอาการ

ผิดสําแดง แลวจึงทําการเปรียบเทียบขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบสาม

เสาดานขอมูล (data triangulation) โดยเปรียบเทียบขอมูลจากองค

ความรูหมอพ้ืนบานกับตําราทางการแพทยแผนไทย[11-12] และ

ตําราการแพทยพ้ืนบานภาคอีสาน [13-17] และเสนอผลการวิจัย

ดวยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)  

 

4. ผลการวิจัย 

4.1 คําจํากัดความอาการผิดสําแดง 

 อาการผิดสําแดงในความเขาใจของหมอพ้ืนบานและคนในชุมชน

อําเภอยางสีสุราช เปนอาการท่ีมีสาเหตุมาจากการรับประทาน

อาหารหรือการไดกลิ่น โดยแตละคนจะมอีาหารท่ีเปนสาเหตุแตกตาง

กันไป สวนใหญเปนอาหารท่ีมีกลิ่นฉุน เชน ผักขา (ผักชะอม) และใบ

มะกรูด (รูปท่ี 2) อาการผิดสําแดงมักพบไดในหญิงท่ีเคยผานการ

คลอดบุตร แตพบไดนอยในผูชายและหญิงท่ีไมเคยผานการคลอด

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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บุตร (ตารางท่ี 1) อาการผิดสําแดงท่ีมักพบไดบอย ไดแก วิงเวียน

ศีรษะ คลื่นไสอาเจียน ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ ปวดตา (รูปท่ี3) 

ในอําเภอยางสีสุราชอาการผิดสําแดงเรียกอีกอยางวาผิดกะบูน 

 

4.2 การซักประวัติและการวินิจฉัยอาการผิดสําแดง 

 เมื่อมีผูปวยมาขอรับการรักษา หมอพ้ืนบานจะทําการซักประวัติ 

โดยอาการของผูปวยแตละรายอาจมีอาการแตกตางกันไป แตทุกคน

ท่ีไดรับการวินิจฉัยวามีอาการผิดสําแดงจะตองมีอาการเจ็บปวย

หลังจากรับประทานอาหารหรือจากการไดกลิ่น หมอพ้ืนบานใช

วิธีการตรวจรางกายโดยการดูลักษณะภายนอก เชน สีหนา ทาทาง 

การวินิจฉัยอาการผิดสําแดงของหมอพ้ืนบานจึงใชการซักประวัติเปน

หลัก 

 

4.3 การรักษาอาการผิดสําแดง 

 หมอพ้ืนบานสวนใหญรักษาอาการผิดสําแดงดวยยาสมุนไพรโดย

จะทําการทองมนตคาถากํากับยาขณะท่ีทําการเก็บยาหรือขณะท่ีมี

การเตรียมยาใหกับผูปวย โดยมีการใชสมุนไพรรักษาจํานวน 19 

ตํารับประกอบดวยสมุนไพรเดี่ยว 3 ชนิดและ ยาตํารับ 16 ตํารับ 

ดังน้ี 

ตํารับท่ี 1 แกน/รากจันทนดํา, แกนจันทนแดง, เถาตากวง, เถาตาไก, 

แกนนมวัว,แกนฝาง, หัววานทรหด และรากสองฟา สิ่งละ 1 สวน ฝนยา

ดื่ม 1 แกว 

ตํารับท่ี 2 รากสองฟา, รากดูกอ่ึง, แกนตับเตาเครือ, แกนตับเตาตน, 

รากพวงพี, รากตองแรง, รากสมัดนอย, รากสมัดใหญ, รากเอ็นอาและ

แกนนมสาว สิ่งละ 1 สวน ตมเคี่ยว3 เอา 1 ครั้งละ 1 แกว กอนอาหาร

เชา-เย็น 

ตํารับท่ี 3 รากพวงพี, รากกระจาย และรากคัดเคา สิ่งละ 1 สวน ฝน

หรือตมดื่ม ครั้งละ 1 แกว กอนอาหารเชาและกอนนอน 

ตํารับท่ี 4 ราก/เถายานางแดง ตมดื่ม ครั้งละ 1 แกว ดื่มแทนนํ้าหรือ

วันละ 2 ครั้ง กอนอาหารเชาและกอนนอน  

ตํารับท่ี 5 แกนเหมือดแอ, แกนเหมือดดอกขาว, แกนเหมือดตับควาย, 

แกนฮางฮอน, แกนฝางแดง, เปลือกคิงไคตน, เครือนมสาวและหัววาน

ทรหด สิ่งละ 1 สวน ฝนดื่มแทนนํ้า 

ตํารับท่ี 6 แกนฮางฮอน, แกนจันทนแดง, แกนจันทนเหลือง, ก่ิง/ตน

หนาวเดือนหา, ตนพญามีฤทธ์ิ, ตนคิงไคตน, ตนนางแซง, หัววานทรหด, 

แกนจันทนดํา, เครือ/เถากวาวเครือแดง, รากคางควาย, แกนเข็มใหญ

และตนอีตูตน สิ่งละ 1 สวน ฝนดื่ม ครั้งละ 1 แกว วันละ 3 ครั้ง กอน

หรือหลังอาหาร 

ตํารับท่ี 7 แกนมักเมานอย, แกนขาวจี่, แกนคัดเคา, แกนกระจาย, 

แกนแคซายและแกนนางหวาน สิ่งละ1สวน ฝนหรือตมเคี่ยว 3 เอา 1 

ดื่มครั้งละ 1 แกว วันละ 3 ครั้ง กอนหรือหลังอาหาร 

ตํารับท่ี 8 รากคัดเคา, แกนแคอาว, รากสาบเสือ, เถาตาไก และแกนดูก

ใส สิ่งละ 1 สวน ฝนหรือ ตมใหนํ้าลดเหลือครึ่งหน่ึง ดื่ม 3 เวลา กอน

หรือหลังอาหาร จนกวาอาการจะหาย 

ตํารับท่ี 9 รากสมัดใหญ/สมัดนอย, รากสองฟา, รากพวงพี, รากสาบเสือ 

และแกนสมอไทย สิ่งละ1สวน ฝนหรือตม ดื่มครั้งละ 1 แกว 4 เวลา 

หลังอาหารเชา - กลางวัน - เย็นและกอนนอน  จนกวาอาการจะหาย 

ตํารับท่ี 10 แกนแคอาว, รากสาบเสือ, แกนประดู, เถาตาไก  และลําตน

ดูกใส สิ่งละ 1 สวน ตมดื่ม ครั้งละ 1 แกว 3 เวลากอนอาหาร 

ตํารับท่ี 11 เถาชะมวกขาว, รากสมัดนอย, รากสมัดใหญ,รากพวงพี,

รากผักหวานบานและรากสองฟา สิ่งละ 1 สวน ฝนดื่มแทนนํ้า 

ตํารับท่ี 12 รากสมัดนอย, รากสมัดใหญ, รากพวงพี, รากผักหวานบาน

และรากสองฟา สิ่งละ 1 สวน ฝนดื่มแทนนํ้า 

ตํารับท่ี 13 หัววานทรหด, รากพวงพี, แกนฝาง, ราก/เถายานางแดง

, ลําตนขาตน, เปลือกอีตูตน, ตนคิงไคตน, ตนตูมกาเครือ, แกน

จันทนแดง, แกนจันทนหอม, ราก/ตนเกานางน้ี, ตนกาฝากหวดขา 

และรากสองฟา สิ่งละ 1 สวน ฝนดื่มแทนนํ้า 

ตํารับท่ี 14 รากปดปแดง, รากปดปขาว, รากสะดีปลี, เถากระจาย

เลือด, ราก/เถายานางแดง, รากนมสาว, รากเข็มขาว, รากเข็มแดง, 

รากพวงพี, แกนจันทนแดง, แกนจันทนหอม, รากปลาไหลเผือก, 

แกนจันทนดํา สิ่งละ 1 สวน ฝนดื่มครั้งละ 1 แกว 4 เวลา หลังอาหาร

เชา - กลางวัน - เย็นและกอนนอน  จนกวาอาการจะหาย 

ตํารับท่ี 15 เขาเลียงผา, เถายานางแดง, ตนนมสาว, แกนขมิ้นตน, 

ตนพญามือเหล็ก, ตนกาฝากจานดอกแดง, รากกระจายเลือด, แกน

จันทนแดง, แกนจันทนเหลือง, หัววานทรหด, กระดูกมา, กระดูก

กระตาย, รากปลาไหลเผือก สิ่งละ 1 สวน ฝนดื่ม ครั้งละ 1 แกว 4 

เวลา หลังอาหารเชา - กลางวัน - เย็นและกอนนอน  จนกวาอาการ

จะหาย  

ตํารับท่ี 16 ตน/รากตูมกา, ตนพูกอม, รากผักหวานบาน, รากผัก

กานตรง สิ่งละ 1 สวน ฝนดื่มแทนนํ้าจนกวาอาการจะหาย 

ตํารับท่ี 17 รากยารากเดียวฝน หรืออาจใชตนหรือใบตมดื่มแทนนํ้า 

หรือดื่มตามมื้ออาหารก็ได จนกวาอาการจะหาย 

ตํารับท่ี 18 เถารางจืดฝน หรือใบรางจืดตม ดื่มแทนนํ้า หรือดื่มตาม

มื้ออาหารก็ได จนกวาอาการจะหาย 

ตํารับท่ี 19 รากเกียงปน,ตนตาไก, ตนคอแลน, แกนจันทนแดง, แกน

จันทนดํา, หัววานทรหด, แกนจันทนเหลือง, ลําตนวานกลวยไม, ลํา
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ตนดูกใส, ตนยางจืด, รากหรือลําตนพวงพี, รากสองฟา, รากหรือลํา

ตนเข็มแดง ฝนดื่มแทนนํ้า 

 โดยท้ัง 19 ตํารับมีวิธีการเตรียมยาสวนใหญคือการฝน 52.6% 

การตม 21.1% และใชการฝนหรือตมก็ได 26.3% ยาทุกตํารับมี

วิธีการบริหารโดยการรับประทาน มีจํานวนเครื่องยาท้ังหมดจํานวน 

75 ชนิด โดยแบงเปนพืชใบเลี้ยงคูจํานวน 30 วงศ (53 ชนิด) พืชใบ

เลี้ยงเดี่ยวจํานวน 2 วงศ (2 ชนิด) สัตวจํานวน 3 ชนิด วงศท่ีพบมาก

ท่ีสุดคือพืชวงศ  Fabaceae พบ 6 ชนิด รองลงมา ไดแก  วงศ 

Lauraceae วงศ Rubiaceae และวงศ Rutaceae  อยางละ 3 ชนิด 

ส มุ น ไ พ ร ท่ี มี ก า ร ใ ช ม า ก ท่ี สุ ด คื อ พ ว ง พี  ( Clerodendrum 

paniculatum L., วงศ Lamiaceae) มีการใชใน 8 ตํารับ และไม

สามารถระบุชนิดได 20 ชนิด เน่ืองจากไมสามารถเก็บตัวอยางยาท่ี

สมบูรณได และในระหวางทําการศึกษาครั้งน้ีมีหมอพ้ืนบาน 1 ทาน

ไดเสียชีวิตกอนการเก็บตัวอยางยา และไมมีผูสืบทอดองคความรูของ

ทานไว สวนของพืชท่ีถูกใชมากท่ีสุดคือราก 37.3% รองลงมาคือ 

แกน 28.2% และลําตน/เถา 24.6% สวนอ่ืนๆมีการใชเพียงเล็กนอย

เทาน้ัน  

 การใหคําแนะนําแกผูปวยท่ีมีอาการผิดสําแดง คําแนะนําท่ัวไป

คือใหผูปวยหลีกเลี่ยงสาเหตุท่ีทําใหมีอาการคือการรับประทาน

อาหารหรือการดมกลิ่นท่ีทําใหเกิดอาการ และในกรณีท่ีใชวิธีเตรียม

สมุนไพรโดยการฝนยาหมอพ้ืนบานมักจะมีการใหคําแนะนําเพ่ิมเติม

คือ หามวางขันนํ้าไวในกระติกยา, เวลานอนหามวางยาไวทางปลาย

เทา และไมเติมนํ้าลงไปในยาเอง 

 

5. อภิปรายผลการศึกษา  

 ในอําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม อาการผิดสําแดงถูก

เรียกวาผิดกะบูน สามารถเกิดไดท้ังในชายและหญิง แตโดยสวนมาก

พบในหญิงท่ีเคยผานการคลอดบุตรแลว อาการน้ีจะถูกวินิจฉัยวา

เปนผิดสําแดงเมื่อมีประวัติการรับประทานหรือไดกลิ่นบางสิ่ง

บางอยางมากอนเกิดอาการตางๆ สิ่งกระตุนท่ีเปนสาเหตุของอาการ

ผิดสําแดงจะจําเพาะกับแตละบุคคล โดยสวนมากมักจะเปนอาหารท่ี

มีกลิ่นฉุน เชน ผักขา ใบมะกรูด อาการผิดสําแดง หรือผิดสําแลงทาง

การแพทยแผนไทยกลาววาเปนอาการท่ีเกิดจากการกินอาหาร/ของ

ท่ีแสลงกับธาตุหรือโรคของผูปวย แตถาในตํารายาโบราณอีสาน[13] 

จะถูกเรียกวากินผิด ผู ท่ีกินผิดมักเปนหญิงหลังคลอด สวนคําวา

กะบูน หมายถึงโรคชนิดหน่ึงท่ีเกิดจากการเสียเลือดเน้ือ และมีเลือด

เสียตกคางในรางกาย สามารถเกิดไดในทุกคน เมื่อผูท่ีเปนกะบูนกิน

อาหารแสลงจะเรียกกะบูนกินผิด อาจเรียกวาผิดกะบูน กะบูนใน 

ความหมายของหมอพ้ืนบานคือมดลูก ซึ่งมดลูกจะพิการไปจากการมี

บุตร สงผลใหเลือดลมไมปกติ เมื่อกินของผิดสําแดงกับตนก็ทําใหมี

อาการได เมื่อผิดสําแดงเกิดในเพศชายท่ีไมไดมีมดลูก แตก็ยังถูก

เรียกวาผิดกะบูนเน่ืองจากหมอพ้ืนบานเห็นวามีสาเหตุและอาการ

เชนเดียวกัน จึงเรียกรวมกันไปวาผิดกะบูน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ

ตําราทางการแพทยแผนไทย[11-12]และตําราการแพทยพ้ืนบาน

ภาคอีสาน[13-17] พบวามีความสอดคลองในเรื่องสาเหตุซึ่งมาจาก

การกินและอาการผิดสําแดง  

 ในการศึกษาน้ีไดทําการศึกษาในหมอพ้ืนบานท่ีชํานาญดานผิด

สําแดงจํานวน 12 คน มีการใชยา 19 ตํารับ โดยเปนยาเดี่ยว 3 

ตํารับและยาตํารับอีก 16 ตํารับ ซึ่งตํารับยาหมอพ้ืนบานแตละคนมี

สวนประกอบแตกตางกัน และหมอพ้ืนบาน 6 คนท่ีมีตํารับยา

มากกวา 1 ตํารับ เมื่อเปรียบเทียบองคความรูในการใชยาตําราทาง

การแพทยแผนไทย [11-12] และตําราการแพทยพ้ืนบานภาคอีสาน

[13-17] เก่ียวกับชนิดพืชท่ีใช พบวาชนิดของสมุนไพรสวนใหญและ

สวนประกอบของตํารับยาท่ีใชในการรักษามีความแตกตางกัน 

เน่ืองจากหมอพ้ืนบานสวนใหญจะมีการใชยาสมุนไพรท่ีสามารถหา

ไดในทองถ่ินเขามาเปนสวนประกอบในตํารับ เชน รากสองฟา รากส

มัดนอย และรากสมัดใหญ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของกฤษฎา ศรี

ธรรมา และคณะ [18] กลาววาการรักษาโรคของหมอพ้ืนบานแตละ

คนอาจใชสมุนไพรไดหลายขนาน และเน่ืองจากทองถ่ินอาจมี

สมุนไพรแตกตางกัน หรือแตละคนมีธาตุในรางกายตางกัน ดังน้ัน

ผูปวยท่ีเปนโรคเดียวกัน อาจรักษาดวยสมุนไพรท่ีแตกตางกันได 

สําหรับการระบุชนิดพืชโดยการเปรียบเทียบจะใชช่ือพ้ืนเมืองในการ

สืบคนจากแหลงอางอิง เน่ืองจากในตําราจะไมมีการระบุถึงช่ือ

วิทยาศาสตร ผลของการเปรียบเทียบจึงเปนเพียงความเปนไปไดของ

ชนิดเครื่องยาวานาเปนชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกัน รวมท้ังกรรมวิธี

ในการปรุงยาท่ีหมอพ้ืนบานใช คือการตมและการฝน ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาภูมิปญญาแพทยพ้ืนบานอีสานในคัมภีรยาใบลานของ

กฤษฎา ศรีธรรมา และคณะ [18] และตําราการแพทยพ้ืนบานภาค

อีสาน [13-17]  

ในปจจุบันเน่ืองจากหมอพ้ืนบานสวนใหญมีอายุมากกวา 60 ป 

ทําใหหมอพ้ืนบานสวนใหญไมสะดวกในการออกไปเก็บยาเอง และ

ปญหาสมุนไพรหายากเน่ืองจากการถางปาเพ่ือใชพ้ืนท่ีทําการเกษตร 

หรือการตัดไมเพ่ือการปลูกสิ่งกอสราง  หมอพ้ืนบานจึงใชวิธีการซื้อ

เครื่องยามาจากพอคาเร และใชความชํานาญในระบุชนิดจาก

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา และทําการทองคาถากํากับเครื่องยา

ในขณะท่ีทําการรักษาผูปวยทดแทนเครื่องยาท่ีขาดไป ทําใหทีมวิจัย

เกิดปญหาในการหาตัวอยางสมุนไพรบางชนิด 
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หมอพ้ืนบานมีความเช่ือในเรื่องของเจาปาเจาเขาเมื่อจะเก็บ

สมุนไพรตองตั้งจิตขออนุญาตจากเจาปาเจาเขากอน บางทานมีความ

เช่ือวาการเก็บสมุนไพรตองทําในวันอังคาร เพ่ือใหยามีประสิทธิภาพ

ในการรักษาท่ีดี และในขณะท่ีเก็บยาตองไมใหเงาของผูเก็บสมุนไพร

บังตนสมุนไพร และนอกจากการเก็บตัวยาท่ีตองใชคาถากํากับแลว

ในการรักษาหมอพ้ืนบานก็จะทองคาถาขณะทําการฝนยาใหกับ

ผูปวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของชลดา จัดประกอบและคณะ 

[19] กลาววาการเปนหมอพ้ืนบานมีความเช่ือท่ีเปนตัวยาสําคัญอยู

สองประการ คือ 1) ความเช่ือเรื่องยาสมุนไพร ตองทําพิธีบอกกลาว

เจาปา มีวันท่ีกําหนดและวิธีเก็บยาท่ีถูกตอง 2) ความเช่ือเรื่องมนต

คาถาท่ีตองใชควบคูกับสมุนไพรท่ีใชในการรักษา  

 

6. สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาองคความรูพ้ืนบานของหมอพ้ืนบานและ

ชาวบานในชุมชนในครั้งน้ี พบวาอาการผิดสําแดงเปนอาการท่ีมี

สาเหตุมาจากการรับประทานอาหารหรอืการไดกลิ่น โดยแตละคนจะ

มีอาหารท่ีเปนสาเหตุแตกตางกันไป สวนใหญเปนอาหารท่ีมกีลิ่นฉุน 
มักพบไดในหญิงท่ีเคยผานการคลอดบุตร หมอพ้ืนบานจะทําการ

วินิจฉัยโดยใชการซักประวัติเปนหลัก แลวใหการรักษาดวยยา

สมุนไพรรวมกับทองมนตคาถา และใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัว 

ตํารับยารักษาอาการผิดสําแดงมี ท้ังหมดจํานวน 19 ตํารับ

ประกอบดวยสมุนไพรเดี่ยว 3 ชนิดและ ยาตํารับ 16 ตํารับ ผลของ

การเปรียบเทียบองคความรูในการใชยาตําราทางการแพทยแผนไทย 

และตําราการแพทยพ้ืนบานภาคอีสานพบวามีความสอดคลองใน

เรื่องสาเหตุจากการกินและอาการผิดสําแดง โดยมีการเรียกช่ือท่ี

แตกตางกันออกไป และเมื่อเปรียบเทียบองคความรูในการใชยา

พบวาชนิดของสมุนไพรสวนใหญและสวนประกอบของตํารับยาท่ีใช

ในการรักษามีความแตกตางกัน ซึ่งการศึกษาในครั้งน้ีแสดงถึงการ

ดูแลสุขภาพโดยใชภูมิปญญาของหมอพ้ืนบานท่ีไดรับการถายทอด

และเรียนรูผานประสบการณ จนเกิดเปนองคความรูท่ีสามารถปรับ

ใชใหเขากับบริบทของชุมชนไดอยางเหมาะสมท้ังแนวทางในการ

วินิจฉัยและการรักษาอาการผิดสําแดง นอกจากน้ียังชวยใหเกิดการ

เขาใจถึงความหมาย สาเหตุ รวมถึงพยาธิสภาพของอาการผิดสําแดง

ในมุมมองของการแพทยพ้ืนบานอยางถูกตอง โดยขอเสนอแนะการ

ศึกษาวิจัยตอไปจากการศึกษาน้ีคือการระบุพืชท่ียังไมสามารถระบุได 

โดยใชเทคนิคอ่ืนๆ ชวยในการระบุแหลงท่ีมาทางพฤกษศาสตรของ

พืชสมุนไพร เชน การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของพืช 

การศึกษาวิเคราะหองคประกอบทางเคมี การศึกษาดานพันธุกรรม

พืช เพ่ือการใชสมุนไพรไดอยางถูกตอง นอกจากน้ีการวิจัยเพ่ือ

ทดสอบฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาท่ีสอดคลองกับอาการผิดสําแดง จะเปน

ขอมูลทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาองคความรูสูการ

พ่ึงพาตนเองดานสุขภาพอนามัยของประชาชนในทองถ่ินไดอยาง

ยั่งยืน 

 

7. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลทุกทานท่ีชวยถายทอดองคความรู 

องคความรูและประสบการณเก่ียวกับอาการผิดสําแดง คุณสุภาพร 

ปญญาวงษและรพ.ยางสีสุราช ท่ีชวยประสานงานและใหความ

ชวยเหลือในระหวางการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล อ. ดร. ภญ.ณัชกร       

ล้ําเลิศกิจ ท่ีคอยใหคําปรึกษา และการสนับสนุนจากสถานการแพทย

แผนไทยประยุกต คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 

 

ตารางท่ี 1 คนท่ีมีอาการผิดสําแดง 

คนท่ีมีอาการผดิ

สําแดง 

ผูใหขอมูล 

หมอพ้ืนบาน 

จํานวน(%) 

ชาวบานใน

ชุมชน  

จํานวน(%) 

ชาย 2 (16.7%) 12 (38.7%) 

หญิงท่ีเคยผานการ

คลอดบุตร 
12 (100%) 31 (100%) 

หญิงท่ีไมเคยผาน

การคลอดบุตร 
3 (25%) 10 (32.3%) 
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รูปท่ี 1 พ้ืนท่ีศึกษา อําเภอยางสีสรุาช จังหวัดมหาสารคาม 

 

 
รูปท่ี 2 ชนิดของอาหารท่ีเปนสาเหตุของอาการผิดสําแดงท่ีพบไดบอย 

 

 
รูปท่ี 3 อาการผิดสําแดงท่ีพบไดบอย 
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การวิเคราะหและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนยใหสอดคลองตาม
มาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010 

กรณีศึกษา: ระบบปรับอากาศหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
Analysis and improvement of chiller efficiency according to standards 

ANSI/ASHRAE /IES Standard 90.1-2010. Case study: Chiller at main hall, LPRU 

 

วิเชษฐ  ยิ้มละมัย1 และ กิตติศักด์ิ  สมุทรธารักษ2 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุนยนต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

2สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
1Email: wichet@kru.ac.th; 2Email: kittisak@lpru.ac.th                  

 
บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหระบบการทํางานของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางดาน 
คาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ คากําลังไฟฟาตอตันความเย็น และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนยใหสอดคลองตาม
มาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010  

การวิเคราะหระบบการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศแบบรวมศูนยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้คือ 
ทําการบันทึกผลตามเอกสารแบบบันทึกของกระทรวงพลังงานที่ระบุไวในคูมือการดําเนินการ จากน้ันนํามาคํานวณ คาดานคาสัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะ คากําลังไฟฟาตอตันความเย็น และใชโปรแกรมคํานวณเพื่อหาคาเอนโทรปที่เหมาะสม ผลที่ไดพบวาเครื่องปรับอากาศทั้ง 3 เครื่องมี
คากําลังไฟฟาตอตันความเย็นต่ํากวามาตรฐานการทําความเย็นที่ระบุเปนพิกัดของเครื่อง และดานคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ ทั้ง 3 เครื่อง ไม
สอดคลองตามมาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010เครื่องทํางานเกินความสามารถตามพิกัดที่ระบุ  

ผลการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย โดยการใชหลักการระบบปรับแตงเอนทัลปของระบบอากาศใหม
จะสงผลตอคาดานคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะและคากําลังไฟฟาตอตันความเย็นโดยตรงโดยไดดําเนินปรับปรุงแตงคาอุณหภูมิของนํ้าใหมีคา
ตางกันระหวางน้ําไหลเขากับน้ําเย็นที่ไหลออกใหมีสวนตางกัน ไมนอยกวา 10 องศา  ช่ึงผลใหคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะและคากําลังไฟฟาตอ
ตันความเย็น เปนไปตามมาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010 

 
คําสําคัญ: เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย, มาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010, คากําลังไฟฟาตอตันความเย็น,  
คาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ  

Abstract 
This research aims to analyze and improve chiller efficiency with compliance ANSI/ASHRAE /IES Standard 90.1-

2010 at main hall, Lampang Rajabhat University by record the results in accordance with the Ministry of Energy 
documented record set out in the operations manual. The calculated coefficient of performance was done by using a 
calculator to find the appropriate entropy. The results from 3 air conditioners for cooling capacity is lower than the 
specified cooling standard and the performance of chiller coefficients. These air conditioners are substandard ANSI / 
ASHRAE / IES Standard 90.1.2010. 

The results show improvement of chiller efficiency. By using the new system of entropy modification, It will 
directly affect the coefficient of performance and cooling capacity by adjusting the temperature. The difference in 
water content between the water flowing into and flowing out the cold water are not less than 10 degrees, resulting in 
a coefficient of performance and CHP according to standards ANSI / ASHRAE / IES Standard 90.1.2010. 

 
Keywords: Chiller, ASHRAE Standard 90.1.2010,CHP ,Coefficient of performance  
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1. บทนํา (Introduction 
 ระบบปรับอากาศภายในอาคารเปนระบบที่ใชพลังงานไฟฟา
คอนขางมากมีการใชพลังงานไฟฟาอยูระหวางรอยละ 50 – 70 [1] 
ของการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมดในอาคารเม่ือเปรียบเทียบกับระบบ
การใชพลังงงานอ่ืน จึงตองมีการดําเนินการเพื่อคํานวณดัชนี ชี้วัด
การใชพลังงานไฟฟา (Energy Performance Indicator, EnPI) 
ในอาคาร   ใหสะทอนถึงผลกระทบจากการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ  
ทบทวนการใชพลังงาน เพื่อการวางแผนการจัดการพลังงาน อยาง
เปนระบบตามมาตรฐาน  ISO50001 มีประสิทธิผล สอดคลองตาม
มาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010 [2]  และ ณ 
ปจจุบันระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยมีประสิทธิภาพการทําความ
เย็นอยูในสภาวะใด คลาดเคลื่อนไปจากสภาวะเริ่มตนเมื่อ 3 ปที่
ผานมาอยางไร  และการปรับปรุง โดยใชวิธีการตรวจวัด และ
ความสามารถของ เครื่ อ งมื อสอดคล องหรื อเปน ไป ตาม ที่
มาตรฐานสากลหรือเปนที่ยอมรับจากผูตรวจประเมิน 
  นอกจากนี้ในการใชระบบปรับอากาศยังตองดําเนินการ
ตามประกาศกระทรวง เร่ือง การกําหนดคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ
ขั้นต่ําคาประสิทธิภาพการใหความเย็นและคา พลังไฟฟาต อตัน
ความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใชงานในอาคาร พ.ศ. 2552 
กําหนดคากําลังไฟฟาตอตันความ เย็นขั้นต่ําสําหรับอาคารที่กอสร
างหรือดัดแปลงที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป 
ตามกฎกระทรวง กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษ พลังงาน พ.ศ. 2552 หอประชุมใหญของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปางจัดเปนอาคารที่ตองดําเนินการตามประกาศนี้นอกจากข
อบั ง คับตามกฎหมายดังกลาว มาตรฐานประสิท ธิภาพหรือ
สมรรถนะของเครื่องทํานํ้าเย็นสามารถอางอิง ANSI/ASHRAE/IES 
Standard 90.1-2010 และตองทํารายงานผลการใชพลังงานไฟฟา
ของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยพรอมผลการแกไขขอบกพรอง
ทุกปงบประมาณแตทางฝายเทคนิคยังคงไมไดรายงานประเด็น
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยเนื่องจากขาดการจัดเก็บขอมูลทาง
เทคนิคและการคิดระบบการใชพลังงานไฟฟา  
  ดังน้ันดวยเหตุผลและขอกําหนดตามกฎหมายขางตน 
ผูวิจัยจึงตองการที่จะดําเนินการวิจัยการวิเคราะหและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศแบบรวมศูนยใหสอดคลองตาม
มาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010 สําหรับ
ระบบปรับอากาศหองประชุมใหญมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ใน
การจัดการดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพขององคกร และ
หลักการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในเชิงวิชาการที่เปนที่ยอมรับ
ตอไปและสามารถรายงานผลการใชพลังงานของระบบปรับอากาศ
แบบรวมศูนยตอกระทรวงพลังงานในฐานะเปนหนวยงานอาคาร
ควบคุมพลังงานตามกฏหมาย [3] และเพื่อใหมีแนวทางการ
ดําเนินงานจึงไดทําการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของคือ  
 ดํารงคศักดิ์ ลิ้นทอง [4] ไดศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานในระบบปรับอากาศในอาคารสนามบิน เปนการศึกษา

แนวทางการประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดภาระ 
การใชพลังงาน จากการศึกษาพบวา เม่ือปรับเพิ่มอุณหภูมิ เครื่อง 
สงลมเย็น AHU เปน 25  ํ C สามารถลดภาระการทํางานความเย็น
ลงไดรวม 583,532 ตันความเย็น- ชั่วโมงตอป ลดคาการใชพลังงาน        
ได 3,326,135 บาทตอป และสําหรับ กรณีประเมินการใชนํ้ากล่ัน
ตัวจากอีแวปปอเรเตอรพบวา เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งระบบ
สามารถลด ปริมาณการใชพลังงานจากน้ําเย็นลงไดรวม 80,448 
ตันความเย็น-ชั่วโมงตอป 
 สมเกียรติ บุญณสะ [5]  ไดทําการศึกษาวิเคราะหและสราง
ระบบตนแบบการสะสมน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศเพื่อลดคา
ไฟฟาของสถานศึกษา เพื่อศึกษาและออกแบบระบบการสะสมน้ํา
เย็นประยุกตใชกับงานจริง ซ่ึงเปนระบบปรับอากาศหองเรียนของ
อาคาร  64 (RHVAC) วิทยาลัย เทค โนโลยี อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ หามูลคาที่
สามารถประหยัดไดเปนกรณีศึกษาและสามารถขยายผลไปสูระบบ
ที่ใหญขึ้นได ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยขนาดเครื่องทําน้ํา
เย็น 3 TR (Air Cooled) ระบบสามารถรองรับภาวะการทําความ
เย็นไดประมาณ 3 TR ในชวงเวลาปกติ  ความสูงระหวางถังน้ําเย็น 
และหองปรับอากาศสูงไมเกิน 10 m. 
 สุรสิทธ์ิ เที่ยงจันตา [6]  ไดทําการศึกษาการทดสอบสมรรถนะ
ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนโดยใช กาซปโตรเลียมเหลวเปน
สารทําความเย็น ผลการศึกษาพบวาไดวากาซปโตรเลียมเหลว
สามารถใชเปนสารทําความเ ย็นที่ สามารถรักษาอุณหภูมิใน
หองทดลองที่ 25°C ไดในทุกอุณหภูมิสภาวะอากาศที่ทดลอง และมี
ความสามารถการทําความเย็นที่ใกลเคียงกับการใชสาร R22 
 จากการศึกษางานวิจัยดังกลาวขางตน พบวาการดําเนินการ
วิ จัย เพื่ อทํ าการ วิ เคร าะหแ ละปรับป รุงป ระสิท ธิภาพของ
เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนยน้ันสามารถดําเนินการไดตาม
แนวทางงานวิจัยของ ดํารงคศักดิ์ ล้ินทอง  และ สมเกียรติ บุญณ
สะ โดยสามารถใชหลักการตามมาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES 
Standard 90.1-2010 เปนแนวทางในการดําเนินการได 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานพื้นที่ที่ศึกษา ระบบปรับอากาศที่ทําการวิจัย
เปนระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยระบายความรอนดวยนํ้า ใน
อาคารหอประชุมใหญของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 2.ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก การวิเคราะหดานคาสัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะ คากําลังไฟฟาตอตันความเย็น ในชวงเวลาที่มีรอบการ
ทํางานปกติตามกําหนดการตางๆของมหาวิทยาลัย 
 3.ขอบเขตดานระยะเวลาที่ศึกษา ไดแก การออกแบบ  การ
วิเคราะห  ปรับปรุงและทดสอบระบบใชเวลา 6  เดือน ระหวาง
เดือน มกราคม – มิถุนายน 
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3. เครื่องมือของการวิจัย 
 1. เครื่องบันทึกคาพลังงานไฟฟาอัตโนมัติ เปนชุดที่ ใช เฝา
ติดตาม คาพลังงานไฟฟาทั้งหมด โดยจะแสดงผลเปนนาที หรือ 
ชั่วโมงตามแตจะต้ังโปรแกรมควบคุมไว โดยจะวัดคาพลังงานจากตู
เมนไฟฟา (MDB : Main Distribution Board) ทั้งหมด 3 ตูเมน
ไฟฟา 
 2.เครื่องควบคุม และแสดงผล การทํางานของระบบปรับอากาศ
แบบอัตโนมัติ ( Building Automatic System ) เปน
โปรแกรมควบคุมการทํางานระบบไฟฟาทั้งหมดภายในอาคาร โดย
สามารถควบคุมการเปด-ปด การทํางานของ Water Chiller และ  
Pump รวมถึงในระบบ AHU ( Air Handing Units ) และ 
Cooling Tower ที่หนาจอแสดงผล 
 3.แบบบันทึกขอมูล P-h Diagram และโปรแกรมสําเร็จรูป 
Refrigeration Utilities version 2.84  
 

4. วิธีการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยประกอบดวยการเก็บขอมูลการใชพลังงาน
ไฟฟา โดยรวมของอาคาร และหาสัดสวนการใชพลังงานในอุปกรณ
แตละประเภท รวมถึงดูลักษณะของการใชพลังงานไฟฟาในระบบ
ปรับอากาศ ทุกชวงเวลาและรวมถึงในแตละวันของสัปดาห เพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานในการออกแบบระบบลดเอนทาลปที่ใชรวมกับ
ระบบปรับอากาศ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้ 
 1.การตรวจวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาในระบบปรับอากาศ 
ซึ่งการตรวจวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟา นั้นทําการตรวจวัด
ระบบปรับอากาศเปนหลักเพื่อศึกษาการทํางานที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินงานวิจัย มีขอมูลดังตอไปน้ี 
 - ตรวจวัดบันทึกคาการใชพลังงานของ Water Chiller  
 - ตรวจวัดบันทึกคาการใชพลังงานของระบบ Cooling Tower 
 - ตรวจวัดบันทึกคาการใชพลังงานของ AHU  
 2. การออกแบบระบบลดเอนทาลปที่ ใชรวมกับระบบปรับ
อากาศ การออกแบบระบบลดเอนทาลปจะคํานึงถึงปริมาณอากาศ
ที่จะสงเขาไปในตัวอาคารเปนหลัก ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล
วิเคราะหประสิทธิภาพ 
  (1) การหาคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ (Coefficient of 
Performance, COP) คา COP คืออัตราสวนพลังงานระหวาง
ความสามารถในการทําความเย็นสุทธิ ( Qe ) ตอการใชพลังงาน 
(W) ดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 แสดงวงจรการทํางานของสารทําความเย็น 
 (2) เครื่องมือหรือมาตรวัดที่ตองใชในการวิเคราะห
ประกอบดวย 
  1. แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวาง Enthalpy ( h ) 
และความดัน( P ) ของสารทําความเย็น Refrigerant P-h 
Diagram       
  2. มาตรวัดคาความดันหรืออุณหภูมิของสารทําความเย็น
ดานดูด (Suction) และดานจาย (Discharge) เมื่ออานคาความดัน
หรืออุณหภูมิของสารทําความเย็นดานดูดและดานจายไดแลวนํามา
วิเคราะหหาคา COP ไดดังนี้ตอไปน้ี 
   1) จากคาความดันหรืออุณหภูมิดานดูดและ
ดานจายที่อานได ลากเสนตรงในแนวระนาบ จะไดจุดตัดกับ
 Saturate Vapor Line คือจุดที่ 1 และจุดตัด Saturate 
Liquid Line คือจุดที่ 3  
     2) จากจุดที่ 1 ลากเสนใหขนานกับ Entropy 
Line ไปตัดกับเสนของความดันดานจาย จะไดจุดที่ 2 
   3) จากจุดที่ 3 ลากเสนตรงในแนวดิ่งลงมาตัด
กับเสนของความดันดานดูดก็จะไดจุดที่ 4 
   4) อานคา Entropy ของแตละจุดจากนั้นหาคา 
COP ตาม[7] ดังสมการ (1) 
  

                                                           (1) 
 
     การหาคาสมรรถนะ (COP) ดังกลาวเปนการหาจากกราฟ P-h 
Diagram แบบอุดมคติ ซึ่งไมมีการถายเทความรอนในกระบวนการ
ที่ 2 ไป 3 (Isentropic Efficiency = 100% หรือ 1.0) แตในความ
เปนจริงจะมีการสูญเสียความรอนจากแรงเสียดทาน (Isentropic 
Efficiency < 1.0) ดังในการวิเคราะหจึงตองรูคา Isentropic 
Efficiency ดวย และเพื่อความแมนยําควรใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การประเมิน 
      (3) การหาคากําลังไฟฟาตอตันความเย็น (kW/Ton) 
  ในการตรวจวัดและวิเคราะหหาคากําลังไฟฟาตอตันความ
เย็น (kW/Ton) มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 
   1) ใชเครื่องมือวัดกําลังไฟฟา (Power Meter) 
วัดคากําลังไฟฟาทีป่อนเขาเครื่องทําน้ําเย็น หนวยเปนกิโลวัตต 
(kW) หรือใช Data Logger ในกรณีที่ตองการวัดแบบตอเนื่อง 
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   2) วัดอัตราการไหลของน้ําเย็นที่ผานเครื่องสูบ
น้ําเย็นในรูปของ ลิตรตอวินาที (l/s) หรือแกลลอน ตอวินาที 
(GPM) 
   3) วัดคาอุณหภูมิน้ําเย็นเขาและออกเครื่องทํา
น้ําเย็นในรูปของหนวยขององศาเซลเซียส (℃ ) หรือองศาฟาเรน
ไฮด (℉ )  
   4) คํานวณหาการทําความเย็นสุทธิ (Ton)ตาม
[8] ไดตามสมการ (2) 
 

   (2) 
 

 โดยที่  = อัตราการไหลของน้ําเย็น (ลิตร/วินาที) 
  = อุณหภูมิน้ําเย็นดานขาเขาเคร่ืองทํานํ้าเย็น (  ) 
  = อุณหภูมินํ้าเย็นดานขาออกเครื่องทําน้ําเย็น (  ) 
หรือดังสมการ (3)  

                 (3) 

 โดยที่     = อัตราการไหลระบบน้ําเย็น (GPM) 

    = อุณหภูมิน้ําเย็นดานขาเขา เครื่องทํานํ้าเย็น (  ) 
  = อุณหภูมิน้ําเย็นดานขาออก เครื่องทํานํ้าเย็น(  ) 
 
  5) คํานวณหาคากําลังไฟฟาตอตันความเย็น (CHP) ตาม
[9] ไดตามสมการ (4)  
 

                            (4) 

   
 
3. การวิเคราะหประสิทธิภาพการใชพลังงานกอนการปรบัปรุง
 เม่ือดําเนินการบันทึกผลการใชงานของเครื่องปรับอากาศแบบ
รวมศูนยทั้ง 3 เครื่องแลวสามารถนํามาสรุปเปนดังตารางที่ 1 ซึ่ง
เปนคาในการเปดเครื่องทํางานและบันทึกผลได ตอไปนี้ 
 
 
  
 

ตารางที่ 1 ผลการใชงานของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนยทั้ง 3 เครื่อง 
หัวขอการบันทึก เคร่ืองท่ี 1 เคร่ืองท่ี 2 เคร่ืองท่ี 3 

สารทําความเย็น R – 134A R – 134A R – 134A 
พิกัด 300 ตัน 300 ตัน 125.4 ตัน 

กําลังไฟฟา 199 กิโลวัตต 199 กิโลวัตต 89.4 กิโลวัตต 
อุณหภูมิน้ําเย็นเขา Tin 50.1  52.7  51.4  

อุณหภูมิน้ําเย็นออก Tout 44.4  45.1  45.5  
อุณหภูมิสารทําความเย็นดานดูด 82.4  82.3  90.8  

อุณหภูมิสารทําความเย็นดานจาย 89.2  90.5  82.5  

อัตราการไหลของน้ําเย็น F 720 gpm 789 gpm 301 gpm 
ความสามารถในการทําความเย็นสุทธิ (Ton) 204 270 104.1 
ประสิทธิภาพของเคร่ืองทํานํ้าเย็น (kW/Ton) 0.976 0.738 0.854 
การทําความเย็นสุทธิ   Qe(Ton) 171 250 74 

คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ      0.856 1.25 0.832 
ประสิทธภิาพมอเตอร 90% 90% 90% 

การแลกเปล่ียนความรอนน้ําและสารทําความเย็น 95% 95% 95% 
ระบุคาประสิทธิภาพ KW/Ton 0.633 0.633 0.716 

ประสิทธิภาพของเคร่ืองทํานํ้าเย็น CHP (kW/Ton) 0.976 0.738 0.854 
มาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010 ≤0.680 ≤0.680 ≤0.775 
รอยละของความการทํางานเกินพิกัด 54.18 % 16.58 % 19.28 % 

 
    จากตารางที่ 1 จะพบวาการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
รวมศูนยทั้ง 3 เครื่องมีคาประสิทธิภาพจากการทํางานจริงนอกจาก
จะไมสอดคลองกับคาพิกัดที่ทางผูผลิตกําหนดแลวยังไมสอดคลอง
กับมาตรฐาน ของระบบ ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-
2010 ทั้งนี้จึงสงผลตอการทําความเย็นในพื้นที่ที่กําหนดและการ
สิ้นเปลืองคาปริมาณไฟฟาในการทําความเย็นในรอบการทํางานแต
ละครั้ง โดยผูวิจัยไดพิจารณาถึงปจจัยที่จะสงผลตอประสิทธิภาพ
ของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนยของมหาวิทยาลัยไดคือการปรับ
คา Set point ของการปรับอุณหภูมินํ้าเย็นขาออกใหมีสวนตางกับ 

 
อุณหภูมินํ้าเย็นขาเขามากกวา 10 องศาซ่ึงเม่ือวิเคราะหจากสมการ
พบว าค าส วนต า งของ อุณหภูมิ นํ้ า เ ย็ นมีผลโดยตรงกั บค า
ประสิทธิภาพการทําความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศแบบรวมศูนย 
 และเม่ือนํามาเขียนเปนวงจรการทํางานของสารทําความเย็น 
ของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย ทั้ง 3 เครื่อง ดังแสดงในรูปที่ 2 
– รูปที่ 4 
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รูปที ่2 แสดงวงจรการทํางานของสารทําความเย็นของ
เครื่องปรบัอากาศเครื่องที่ 1 กอนปรับปรุง 
 

 
รูปที ่3 แสดงวงจรการทํางานของสารทําความเย็นของ
เครื่องปรบัอากาศเครื่องที่ 2 กอนปรับปรุง 

 
รูปที ่4 แสดงวงจรการทํางานของสารทําความเย็นของ
เครื่องปรบัอากาศเครื่องที่  3 กอนปรบัปรุง 
 เม่ือผูวิจัยไดทําการปรับคาปรบัคา Set point ของการปรับ
อุณหภูมิน้ําเย็นขาออกใหมีสวนตางที่ 10 องศาแลวทําการบันทึก
ผลเพื่อนํามาคิดวิเคราะหเปรียบเทียบกบัคามาตรฐานของระบบ 
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010 อีกคร้ัง 
  4. การวิเคราะหประสิทธิภาพการใชพลังงานภายหลังการ
ปรับปรุง 
  เมื่อดําเนินการบันทึกผลการใชงานของเครื่องปรับอากาศ
แบบรวมศูนยทั้ง 3 เครื่องแลวสามารถนํามาสรุปเปนดังตารางที่ 2 
ซึ่งเปนคาในการเปดเครื่องทํางานและบันทึกผลเดือนมกราคม-
มิถุนายน  ตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 2 ผลการใชงานของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนยทั้ง 3 เคร่ืองภายหลังการปรับปรุง 

หัวขอการบันทึก เคร่ืองท่ี 1 เคร่ืองท่ี 2 เคร่ืองท่ี 3 
สารทําความเย็น R – 134A R – 134A R – 134A 

พิกัด 300 ตัน 300 ตัน 125.4 ตัน 
กําลังไฟฟา 199 กิโลวัตต 199 กิโลวัตต 89 กิโลวัตต 

อุณหภูมิน้ําเย็นเขา Tin 50.8  52.4  52.4  
อุณหภูมิน้ําเย็นออก Tout 41.4  42.5  42.5  

อุณหภูมิสารทําความเย็นดานดูด 80.2  82.8  81.9  

อุณหภูมิสารทําความเย็นดานจาย 90.1  92.8  91.8  

อัตราการไหลของนํ้าเย็น F 720 gpm 789 gpm 301 gpm 
ความสามารถในการทําความเย็นสุทธิ (Ton) 297 328.75 124.16 

ประสิทธิภาพของเคร่ืองทําน้ําเย็น (kW/Ton) 0.670 0.605 0.716 
การทําความเย็นสุทธิ Qe(Ton) 279 325.46 124 

คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ      1.42 1.63 1.39 
ประสิทธิภาพมอเตอร 90% 90% 90% 

การแลกเปลี่ยนความรอนนํ้าและสารทําความเย็น 95% 95% 95% 
ระบุคาประสิทธิภาพ KW/Ton 0.633 0.633 0.716 
ประสิทธิภาพของเคร่ืองทําน้ําเย็น CHP (kW/Ton) 0.670 0.605 0.716 
มาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010 ≤0.680 ≤0.680 ≤0.775 
รอยละของความการทํางานเกินพิกัด - - - 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการปรับปรุง คา Set Point ของการปรับ
อุณหภูมินํ้าเย็นขาออกใหมีสวนตางที่ 10 องศาแลวทําการบันทึก
ผลเพื่อนํามาคิดวิเคราะหเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของระบบ 
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010 ทําใหผลการทํางาน
ของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนยทั้ง 3 เครื่อง มีคาประสิทธิภาพ
จากการทํางานจริงไดใกลเคียงกับคาประสิทธิภาพของเครื่องตามที่

ระบุไ ว ในการทํางานและเป นไปตามมาตรฐานของระบบ 
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010 ทั้ง 3 เครื่อง 
 และเม่ือนํามาเขียนเปนวงจรการทํางานของสารทําความเย็น 
ของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย ทั้ง 3 เครื่อง ดังแสดงในรูปที่ 5 
– รูปที่ 7 
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รูปที ่5 แสดงวงจรการทํางานของสารทําความเย็นของ
เครื่องปรบัอากาศเครื่องที่ 1 หลังปรบัปรุง 
 
 
 

 
 

รูปที ่6 แสดงวงจรการทํางานของสารทําความเย็นของ
เครื่องปรบัอากาศเครื่องที่ 2 หลังปรบัปรุง 
 

 
 
รูปที ่7 แสดงวงจรการทํางานของสารทําความเย็นของ
เครื่องปรบัอากาศเครื่องที่ 3 หลังปรบัปรุง   
 

 
 
5. ผลการใชพลังงานกอนการดําเนินการและหลังการปรับปรุง 
ตารางที่ 3 แสดงผลการประหยัดพลังงานภายหลังการปรับปรุง(มกราคม-มิถุนายน) 

เครื่องที่ 
พิกัด 
(kW) 

กอน หลัง เวลาใชงาน ผลการประหยัดพลังงาน 
(kW) (kW) ชม./วัน วัน/ป (kW) (kWh)/ป บาท/ป 

1 199 201 189.9 8 180 11.1 15,984.00 49,550.40 
2 199 189.9 180.9 8 180 9.0 12,960.00 40,176.00 
3 89.4 89.79 87.78 8 180 2.01 2,894.40 8,972.64 

รวม 487.4 480.69 458.58 - - 22.11 31,838.40 98,699.04** 
**คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย เทากับ 3.10 บาท/kWh 
 

4. ผลการวิจัย (Results) 
 การวิเคราะหและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ
แบบรวมศูนย ใหสอดคลองตามมาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES 
Standard 90.1-2010 ได ดําเนินการวิเคราะหและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ดําเนินการติดต้ังไวที่หอประชุมใหญ
ของมหาวิทยาลัย สําเร็จตามวัตถุประสงคโดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
  
 1) วิเคราะหระบบการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศแบบรวม
ศูนยดานคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ,คากําลังไฟฟาตอตันความเย็น ผล
ที่ไดคือ 
 

เครื่องที่ 1 พิกัด 300 Ton  
  ระบคุาประสิทธิภาพ KW/Ton  = 0.633 
  คาประสิทธิภาพจากการทํางานจริง = 0.976 
  รอยละของความการทํางานเกินพิกัด = 54.18 % 
 
เครื่องที่ 2 พิกัด 300 Ton  
  ระบคุาประสิทธิภาพKW/Ton  = 0.633 
  คาประสิทธิภาพจากการทํางานจริง = 0.738 
  รอยละของความการทํางานเกินพิกัด = 16.58 % 
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เครื่องที่ 3 พิกัด 125 Ton 
  ระบุคาประสิทธิภาพ KW/Ton  = 0.716 
  คาประสทิธิภาพจากการทํางานจริง = 0.854 
  รอยละของความการทํางานเกินพิกัด = 19.28 % 
 พบวาการทํางานของเครื่องปรับอากาศรวมศูนยทั้ง 3 เครื่องมีคา
ประสิทธิภาพจากการทํางานจริงนอกจากจะไมสอดคลองกับคาพิกัด
ที่ทางผูผลิตกําหนดแลวยังไมสอดคลองกับมาตรฐาน ของระบบ 
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010 
 2) ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนยให
สอดคลองตามมาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-
2010  ผลที่ไดคือผูวิจัยไดทําการปรับคาปรับคา Set point ของการ
ปรับ อุณหภูมินํ้าเย็นขาออกใหมีสวนตางที่ 10 องศาแลวทําการ
บันทึกผลเพื่อนํามาคิดวิเคราะหเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของ
ระบบ ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010  
 
เครื่องที่ 1 พิกัด 300 Ton  
  ระบุคาประสิทธิภาพ KW/Ton  = 0.633 
  คาประสิทธิภาพจากการทํางานจริง = 0.670 
 
เครื่องที่ 2 พิกัด 300 Ton  
  ระบุคาประสิทธิภาพKW/Ton  = 0.633 
  คาประสิทธิภาพจากการทํางานจริง = 0.605 
เครื่องที่ 3 พิกัด 125 Ton  
  ระบุคาประสิทธิภาพ KW/Ton  = 0.716 
  คาประสิทธิภาพจากการทํางานจริง = 0.716 
 
 ทําใหผลการทํางานของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนยทั้ง 3 
เครื่อง มีคาประสิทธิภาพจากการทํางานจริงไดใกลเคียงกับคา
ประสิทธิภาพของเครื่องตามที่ระบุไวในการทํางานและเปนไปตาม
มาตรฐานของระบบ ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010 ทั้ง 
3 เครื่อง 
 

5. อภิปรายผล (Discussion) 
 การวิเคราะหและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ
แบบรวมศูนย ใหสอดคลองตามมาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES 
Standard 90.1-2010 ได ดําเนินการวิเคราะหและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สามารถดําเนินการไดเปนไปตาม
วัตถุประสงค ทั้ง 2 ประเด็น คือเพื่อวิเคราะหระบบการทํางานของ
เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนยดานค าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ,คา
กําลังไฟฟาตอตันความเย็น และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ
เครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย ใหสอดคลองตามมาตรฐาน 
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010 โดยการใชหลักการ
ระบบปรับแตงเอนทัลปของระบบอากาศใหมจะสงผลตอคาดานค
าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะและคากําลังไฟฟาต อตันความเย็นโดยตรง

โดยไดดําเนินปรับปรุงแตงคาอุณหภูมิของนํ้าใหมีคาตางกันระหวาง
น้ําไหลเขากับน้ําเย็นที่ไหลออกใหมีสวนตางกัน ไมนอกวา 10 องศา  
ชึ่งจะสงผลใหคา ที่ยังคงรักษาสภาพการปรับอุณภูมิตามมาตรฐาน 
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010 ดานคาสัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะและคากําลังไฟฟาตอตันความเย็นมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน
ใกลเคียงกับคาพิกัดที่เคร่ืองสามารถทําได ผลการวิจัยมีเทคนิค
กระบวนการความแตกตางจากการวิจัยของดํารงคศักด์ิ ลิ้นทอง ที่ใช
วิธีการลดอุณหภูมิของเครื่องสงลมเย็น AHU เปน 25  ํ Cเพื่อลด
ภาระการทําความเย็น ลดคาใชจายไดและสําหรับ และสวนของ
สมเกียรติ  บุญณสะ กับผลการ วิจัยนี้ ก็มีความแตกตาง กันใน
กระบวนการเพื่อประหยัดพลังงานและการลดคาไฟฟาที่ดําเนินการ
โดยใหความสูงระหวางถังนํ้าเย็นและหองปรับอากาศสูงไมเกิน10 m. 
 

6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะไดรับความอนุเคราะหอยางดี
ยิ่งจากแหลงทุนการวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง  และขอขอบคุณเจ าหนาที่ของสํานักงานคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คุณกิตติ  ขุนเทา  ที่อํานวยความสะดวก ใน
การเก็บขอมูลการวิจัยครั้งน้ีเปนอยางดี ประโยชนแหงการวิจัยนี้ 
หวังอยางยิ่งที่จะเปนประโยชนตอพัฒนาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
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การผลิตแผ่นยางปูพื้นจากน้้ายางข้นเพื่อชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยาง 
Manufacturing of Natural Rubber Floor Tiles from Concentrated Latex 

for Rubber Fund Cooperative Federation Community 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมบัติของแผ่นปูพ้ืนและผลิตแผ่นยางปูพ้ืนจากน้้ายางข้น แผ่นยางปูพ้ืนสูตรต่าง ๆ ได้ถูกผลิตข้ึน
โดยการปรับส่วนผสมที่เป็นสารช่วยให้เกิดฟอง และสารที่ท้าให้เกิดการเชื่อมโยงโมเลกุลเพ่ือให้ได้สมบัติของแผ่นปูพ้ืนที่ต้องการ ผลการ วิจัย
พบว่าแผ่นยางปูพ้ืนเป็นแผ่นปูพ้ืนที่มีสมบัติเชิงกลที่ดี และมีความยืดหยุ่นในโครงสร้าง โดยมีค่ามอดุลัสมากกว่า 1.5 เมกะพาสคาล ค่า
ความสามารถในการรับแรงดึงสูงสุดมากกว่า 60 นิวตัน ความเค้นสูงสุดมากกว่า 0.8 เมกะพาสคาล ร้อยละการยืด ณ จุดขาดมากกว่า 550 
และร้อยละการกระดอนมากกว่า 39 ในทุกสูตรการผลิต ปริมาณสารช่วยให้เกิดฟองมีผลท้าให้แผ่นยางมีความนุ่นมากข้ึน ปริมาณสารที่ท้าให้
เกิดการเชื่อมโยงโมเลกุลท้าให้แผ่นยางมีความแน่นของโครงสร้างมากข้ึน แผ่นยางปูพ้ืนที่ผลิตได้มีความเป็นไปได้ในการใช้ผลิตเชิงการค้าต่อไป 
 
ค้าส้าคัญ: แผ่นยางปูพ้ืน, น้้ายางสด 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study the properties of the floor tiles and to fabricate the rubber floor 

tiles from concentrated latex. The natural rubber floor tiles at various conditions were manufactured by adjusting the 
amount of blowing agents and crosslinking agents to obtain the goal properties. It was found that the rubber floor tiles 
had good properties with good elastic property in their structures with modulus of elasticity of over 1.5 MPa, maximum 
force of over 60 N, maximum tensile stress of over 0.8 MPa and percentage of elongation at break of over 550 and 
percentage of resiliency of over 0.8 MPa in every formula produced. The high amount of blowing agents added into the 
formula led to the softness of the rubber floor tiles. The high amount of crosslinking agents added resulted in densely 
packed structure. The manufactured rubber floor tiles had probability to produce for commercialise in the future.   
 
Keywords: rubber floor tiles, concentrated latex 
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1. บทน้า 
 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส้าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยในปัจจุบันของประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิต
ยางพารามากเป็นล้าดับต้นของโลก ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานพ้ืนที่ในการเพาะปลูก
ยางพาราของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2561 โดยประมาณ 22.6 ล้านไร่ 
กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยพ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่
ทางภาคใต้ของประเทศ ซึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ 13.5 ล้านไร่ 
ทั้งน้ีการเพาะปลูกยางพาราให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศประมาณ 4.8 
ล้านตัน ทั้งน้ีพ้ืนที่เพาะปลูกยางพาราเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 
2560 มีแนวโน้มคงที่ [1] เมื่อผลผลิตยางพารามีปริมาณมาก 
ประกอบกับภาวะที่เศรษฐกิจที่ชะลอตัวและปัจจัยด้านการแข่งขันที่
สูงข้ึน ท้าให้ยางขายไม่ได้ราคาเท่าที่ควร เป็นเหตุให้เกิดการรวมตัว
กันของชุมชนเกิดเป็น ชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยาง ( rubber 
fund cooperative federation) เพ่ือการประกอบการจัดการและ
บูรณาการในชุมชน เพ่ือการพ่ึงตนเองได้ โดยการน้าทรัพยากรที่
ชุมชนมีอยู่มาเพ่ิมคุณค่ายางพาราด้วยวิธีการต่าง ๆ  
 น้้ายางธรรมชาติตามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมายถึง 
สารคอลลอยด์ที่มีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวที่กรีดได้จากต้น
ยางพาราที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ฮีเวีย บราซิเลียนซิส (Hevea 
brasilliensis) โดยประกอบด้วยโมเลกุลของยางกระจายตัวอยู่
ตัวกลางของเหลวที่เรียกว่าเซรุ่ม ส่วนประกอบของน้้ายางสดข้ึนอยู่
กับหลายปัจจัย เช่น พันธ์ุยางพารา อายุของต้นยางพารา ฤดูกาลที่
กรีด เป็นต้น ส่วนโครงสร้างโมเลกุลของยางเป็นสารประกอบพอลิ
เมอร์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ [2] เมื่อยางธรรมชาติผ่านกระบวนการ
เชื่อมโยงโมเลกุลบางส่วน เพ่ือให้มีสมบัติพิเศษคือมีความยืดหยุ่น 
โดยสามารถยืดหรือยุบได้เมื่อได้รับแรงกระท้าในลักษณะดึงหรือกด 
และสามารถกลับคืนสภาพได้เมื่อหยุดให้แรงกระท้า  
 น้้ายางข้นเป็นวัตถุดิบยางพาราที่สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ยางพาราได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมในการผลิตดังเช่น
การแปรรูปยางแผ่น ซึ่งต้องใช้กระบวนการข้ึนรูปด้วยเครื่องอัด อัด
รีด หรือฉีด ส่วนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้้ายางข้น เริ่มต้น
ด้วยการน้าน้้ายางข้นมาผ่านกรรมวิธีไล่แอมโมเนีย และผสม
สารเติมแต่งต่าง ๆ ได้แก่ สารช่วยให้เกิดฟอง สารท้าให้เกิดการ
เชื่อมโยงโมเลกุล สารเร่งปฏิกิริยาเชื่อมโยงโมเลกุล สารป้องกันการ
เสื่ อมสภาพ สาร เสริ มสมบั ติ ต่ าง  ๆ  เป็น ต้น จากน้ันผ่ าน
กระบวนการตีให้เกิดฟอง และข้ึนรูปในแม่พิมพ์โดยการอบหรือน่ึง 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงโมเลกุลในแม่พิมพ์ ต่อจากน้ันเป็น
การน้าออกจากแม่พิมพ์และอบแห้ง ผลิตภัณฑ์จากน้้ายางพาราที่
ได้รับความนิยมได้แก่ หมอนยางพารา หมอนข้างยางพารา และ
ผลิตภัณฑ์เบาะต่าง ๆ จะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตในลักษณะน้ีใช้
อุปกรณ์ไม่ซับซ้อน ดังน้ันจึงมีความเป็นไปได้ที่วิสาหกิจชุมชนจะ
สามารถผลิตได้ ด้วยลงทุนด้านเครื่องจักรไม่สูงมากนัก อย่างไรก็
ตามเน่ืองจากจ้านวนกลุ่มสหกรณ์ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ยางมีหลายแห่ง 
และผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาในลักษณะใกล้เคียงกัน แม้จะเป็นสินค้า

ที่เพ่ิมมูลค่าแล้วก็ตาม แต่ปัญหาด้านการแข่งขันด้านราคายังคงมี
อยู่ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาอย่างย่ังยืนส้าหรับชุมชนสหกรณ์  คือ 
การส่ง เสริมการ วิจัยและพัฒนายางพารา เป็นผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการในลักษณะต่าง ๆ 
 การออกแบบสูตรผลิตภัณฑ์ยางพิจารณาสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการน้าไปใช้งานเป็นหลัก และปรับเปลี่ยนสูตรโดยแปรผัน
วัตถุดิบ ส่วนผสมต่าง ๆ เพ่ือให้ได้สมบัติตามต้องการ ยางและ
สารเคมีที่ใช้สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยางซึ่งเป็น
ส่วนประกอบหลัก กลุ่มสารเคมีเพ่ือการเชื่อมโยงโมเลกุลซึ่งเป็น
กลุ่มสารเคมีที่ท้าให้ยางเกิดการเชื่อมโยงโมเลกุลท้าให้เกิดสมบัติ
ยืดหยุ่นข้ึนในยาง กลุ่มสารตัวเติมและสารเติมแต่งซึ่งเป็นสารเพ่ือ
ปรับปรุงสมบัติของยาง เช่น สารป้องกันการเสื่อมสภาพ เน่ืองจาก
ยางธรรมชาติมีโครงสร้างที่ไม่อิ่มตัวจึงสามารถเสื่อมสภาพได้ สาร
ตัวเติมเพ่ิมความแข็งแรง เป็นต้น 
 ส้าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยางจากน้้ายางข้น น้้ายางข้นจะถูก
ผสมเข้ากับสารเคมีต่าง ๆ ผ่านเครื่องผสม หรือเครื่องตีฟองส้าหรับ
ผลิตภัณฑ์ประเภทโฟม จากน้ันจึงน้าไปข้ึนรูป โดยการจุ่มเป็นถุงมือ 
การหล่อแบบเป็นหน้ากาก ตีฟองสู่แม่พิมพ์ส้าหรับโฟมยาง และ
การอัดผ่านหัวอัดรีดส้าหรับด้ายยาง เป็นต้น 
 โฟมยางธรรมชาติ หรือยางฟองน้้าเป็นผลิตภัณฑ์จากน้้ายางข้น
ที่มีโครงสร้างที่เป็นรูพรุน นิยมใช้เป็นผลิตภัณฑ์จ้าพวกเบาะ ที่นอน 
หมอน หรือวัส ดุที่มีคุณลักษณะน่ิม และมีสมบัติ ยืดหยุ่นสูง 
หลักการของการผลิตโฟมยางคือการท้าให้น้้ายางข้นเกิดฟองอากาศ 
แล้วท้าให้ยางเกิดการเชื่อมโยงโมเลกุลและคงรูป สารเคมีที่ ใช้ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์โฟมยางธรรมชาติ ข้ันตอนการผลิตโฟมยาง
ธรรมชาติ เริ่มต้นจากการน้าน้้ายางข้น ซึ่งมีปริมาณเน้ือยางแห้ง
มากกว่าร้อยละ 60 มากวนให้แอมโมเนียระเหยออกจากน้้ายางข้น 
จากน้ันเป็นการเติมสารเคมีต่าง ๆ และตีให้เกิดฟองอากาศ จากน้ัน
เป็นการเทยางสู่แม่พิมพ์ และน้าไปอบหรือน่ึงด้วยความร้อนเพ่ือให้
เกิดปฏิกิริยาเชื่อมโยงโมเลกุลและเกิดการคงรูป จากน้ันยางที่คงรูป
แล้วจะถูกน้าออกจากแม่พิมพ์และล้างสารเคมีตกค้างออก เกิดเป็น
โฟมยางธรรมชาติที่มีลักษณะเหมือนแม่พิมพ์ [3] ระบบการ
เชื่อมโยงโมเลกุลในผลิตภัณฑ์จากน้้ายาง เป็นปฏิกิริยาที่โมเลกุล
ของยางธรรมชาติเกิดการเชื่อมโยงกันเป็นโครงสร้างตาข่ายด้วย
ก้ามะถัน โดยมีสารเร่งปฏิกิริยา และสารกระตุ้นปฏิกิริยาเพ่ือ
ควบคุมอัตราการเชื่อมโยงโมเลกุลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการระหว่างการเกิดการเชื่อมโยงโมเลกุลมัก
เกิดข้ึนหลังการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ [4] 
 หากชุมชนสหกรณ์มีความรู้จะสามารถคิดค้นนวัตกรรมการผลิต
หรือต่อยอดนวัตกรรมได้โดยง่าย โครงการวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้ชุมชนสหกรณ์ต้นแบบ ได้แก่ ชุมชนสหกรณ์บ้านใน
เหมือง อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สามารถผลิตแผ่นรองปูพ้ืน
จากยางพาราโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ และศึกษาสมบัติด้านต่าง ๆ 
ของแผ่นปูพ้ืนที่ได้เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
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2. สารเคมี และการด้าเนินการวิจัย 
ในการผลิตแผ่นปูพ้ืนจากยางธรรมชาติเป็นการผลิตแผ่นยางปู

พ้ืนจากน้้ายางข้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปน้้ายางสด 
โดยน้้ายางสดจากการกรีดต้นยางจะถูกน้ามาผ่านกระบวนการเติม
สารรักษาสภาพน้้ายางประเภทแอมโมเนีย และผ่านกระบวนการ
ปั่นแยกหางน้้ายางออกเพ่ือให้ร้อยละของเน้ือยางเพ่ิมสูงข้ึนเกิดเป็น
น้้ายางข้น 

 
2.1 สารเคมี  
 น้้ายางข้นที่ใช้ได้จากชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านใน
เหมือง ต้าบลนาขา อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สารช่วยให้เกิด
ฟองที่ใช้ได้แก่ โพแทสเซียมโอลีเอตที่ความเข้มข้นร้อยละ 20 โดย
มวล สารท้าให้เกิดการเชื่อมโยงโมเลกุลที่ใช้ ได้แก่ ก้ามะถัน ซึ่ง
โมเลกุลของก้ามะถันจะท้าปฏิกิริยาเชื่อมขวางกับโมเลกุลของพอลิ
ไอโซพรีนซึ่งเป็นองค์ประกอบของเน้ือยาง ท้าให้โครงสร้างทางเคมี
ของยางเกิดการเชื่อมโยงกัน การเตรียมสารท้าให้เกิดการเชื่อมโยง
โมเลกุลน้ีจะถูกท้าให้เป็นสารเข้มข้นร้อยละ 50 โดยเจือด้วยสาร
ช่วยกระจาย สารเร่งปฏิกิริยาการเชื่อมโยงโมเลกุลที่ใช้ ได้แก่ ซิงค์
ไดเอทิลไดไทโอคาร์บาร์เมต หรือ ซีดีซี (ZDC) และซิงค์เมอร์แคพโต
เบนโซไทอะโซล หรือ ซีเอ็มบีที (ZMBT) ซึ่งสารเร่งปฏิกิริยาทั้งสอง
ชนิดน้ีจะถูกเตรียมให้เป็นสารเข้มข้นร้อยละ 50 โดยเจือด้วยสาร
ช่วยกระจาย สารป้องกันการเสื่อมสภาพของยางที่ใช้ ได้แก่ วิงส
เตย์ แอล (Wingstay L) ซึ่งเป็นสารยับย้ังการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันประเภทพอลิฟีนอล  ซึ่งสารป้องกันการเสื่อมสภาพของ
ยางจะถูกเตรียมให้เป็นสารเข้มข้นร้อยละ 50 เจือด้วยสารช่วย
กระจายเช่นเดียวกัน สารช่วยเสริมให้เกิดเจลที่ใช้ ได้แก่ ไดฟีนิลกัว
นิดีน หรือ ดีพีจี (DPG) ซึ่งเป็นสารที่ท้าให้น้้ายางจับตัวที่ค่าความ
เป็นกรดด่างสูง ป้องกันการยุบตัวของฟองยางก่อนการเกิดปฏิกิริยา
เชื่อมโยงโมเลกุลสารกระตุ้นปฏิกิริยาเชื่อมโยงโมเลกุลที่ใช้ ได้แก่ ซิ
งค์ออกไซด์ (Zinc Oxide) สารท้าให้เกิดเจลที่ใช้ ได้แก่ โซเดียมซิลิ
โคฟลูออไรด์ หรือ เอสเอสเอฟ (SFF) สารเติมเสริมสมบัติการหน่วง
ไฟในสูตรการผลิตแผ่นปู พ้ืนจากยางธรรมชาติที่ ใช้  ไ ด้แก่ 
อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ 
 
2.2 กระบวนการขึ้นรูปแผ่นยางปูพื้น 

ในงานวิจัยน้ีมีการปรับส่วนผสมในการผลิตแผ่นยางปูพ้ืน
จ้านวน 5 สูตร โดยปรับสูตรมาจากสูตรการผลิตหมอนยางพารา 
ดังแสดงในตารางที ่1 เพ่ือศึกษาหาสูตรที่เหมาะสมในการผลิต โดย
น้้ายางข้นที่มีร้อยละเน้ือยาง 60 จะถูกน้ามาปั่นด้วยเครื่องปั่นฟอง
ด้วยความเร็วระดับปานกลางเพ่ือท้าให้แอมโมเนียที่ใช้เป็นสาร
รักษาสภาพน้้ายางระเหยไป เติมโพแทสเซียมโอลีเอต 20 ซึ่งเป็น
สารท้าให้คงตัว และปั่นต่อโดยปรับความเร็วในการตีฟองให้
เหมาะสม เพ่ือให้เกิดฟองขนาดละเอียดและสม่้าเสมอ เติมก้ามะถัน 
50 ซึ่งเป็นสารท้าให้เกิดการเชื่อมโยงโมเลกุล ตามด้วยซีดีซี 50 

และ ซีเอ็มบีที 50 ซึ่งเป็นสารเสริมปฏิกิริยาเชื่อมโยงโมเลกุล เติม
วิงสเตย์ แอล 50 ซึ่งเป็นสารป้องกันการเสื่อมสภาพ และ ดีพีจี 20 
ซึ่งเป็นสารช่วยให้เกิดเจล ตามด้วยซิงค์ออกไซด์ 50 และ เอสเอส
เอฟ 25 ซึ่งเป็นสารกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการเชื่อมโยงโมเลกุล 
และสารเสริมให้เกิดเจล ตามล้าดับ จากน้ันเทส่วนผสมที่ผสมได้ลง
บนแม่พิมพ์ และปาดให้เต็มแม่พิมพ์ ปิดฝาแม่พิมพ์ และเข้าตู้อบลม
ร้อน ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เพ่ือเกิดปฏิกิริยาเชื่อมโยง
โมเลกุลเกิดการคงรูปเป็นแผ่น จากน้ันแกะแผ่นยางปูพ้ืนออกจาก
แม่พิมพ์ และน้าแผ่นยางปูพ้ืนที่แกะออกมาล้างด้วยน้้าเพ่ือก้าจัด
สารเคมีที่ไม่ท้าปฏิกิริยาออก จากน้ันรีดน้้าและผึ่งแห้ง ดังแสดงใน
รูปที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 การผลิตแผ่นยางปูพ้ืนจากน้้ายางสด 
 
2.3 การศึกษาสมบัติของแผ่นยางปูพื้น 
 แผ่นยางปูพ้ืนสูตรต่าง ๆ จะถูกน้าไปทดสอบสมบัติ น้าไปสู่
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเพ่ือใช้งานจริงการศึกษาสมบัติ
เชิงกลของแผ่นยางปูพ้ืน ท้าโดยการตัดชิ้นงานเป็นรูปดัมเบลเพ่ือ
ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบสมบัติ เชิงกลของวัสดุ (Universal 
Testing Machine NRI-TS500-10S ดังรูปที่ 2 โดยจ้าลองลักษณะ
การให้แรงกระท้ากับวัสดุ และศึกษาการตอบสนองต่อแรงที่วัสดุ
ได้รับ แผ่นวัสดุเชิงประกอบที่ข้ึนรูปได้จะถูกตัดเป็นชิ้นทดสอบที่มี
ลักษณะเป็นดัมเบลมาตรฐาน เพ่ือน้าไปศึกษาการตอบสนองต่อแรง
ดึงของวัสดุ แต่ละเซตการทดสอบประกอบด้วยชิ้นทดสอบ 5 ชิ้น 
และเพ่ือเปรียบเทียบสมบัติของแผ่นยางปูพ้ืนในสัดส่วนต่างๆกัน 
เพ่ือศึกษาผลของปัจจัยด้านสัดส่วนองค์ประกอบต่อสมบัติเชิงกล
ของแผ่นยางปูพ้ืน  
 แรงดึงจะถูกกระท้าที่ปลายสองด้านของชิ้นทดสอบด้วยเครื่อง
ทดสอบสมบัติเชิงกล โดยใช้ระยะระหว่างการจับยึด ( gauge 
length) 40 มิลลิเมตร และใช้อัตราเร็วในการท้าให้ชิ้นทดสอบยืด
ไป 1 มิลลิเมตรต่อนาที ระหว่างการทดสอบแรงดึงที่ใช้ดึงชิ้น
ทดสอบเพ่ือให้ยืดไปตามทิศทางของแรงกระท้าด้วยอัตราเร็วที่
ก้าหนด จะถูกบันทึกควบคู่ไปกับระยะยืดของวัสดุ ผลการทดสอบที่
ได้จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของ
ชิ้นงานระหว่างการทดสอบ ซึ่งแสดงให้เห็นสมบัติเชิงกลของวัสดุ
เชิงประกอบต่างๆ ได้แก่ ความเค้นแรงดึงสูงสุด ระยะยืด ณ จุด
เสียหาย และมอดูลัส ยืดหยุ่นของ วัสดุเชิงประกอบ เป็นต้น
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ตารางที่ 1 สูตรสารเคมีที่ใช้ในการผลิตแผ่นยางปูพ้ืน 
 

น้้ายางและสารเคมี 
น้้าหนัก (กรัม) 

สูตร A สูตร B สูตร C สูตร D สูตร E 
น้้ายางข้น 167 167 167 167 167 

โพแทสเซียมโอลีเอต 20 9 8 7 7 8 
ก้ามะถัน 50 5 5 5 6 6 

ซีดีซี 50 2 2 2 2 2 
ซีเอ็มบีที 50 2 2 2 2 2 

วิงสเตย์ แอล 50 2 2 2 2 2 
ดีพีจี 20 4 4 4 4 4 

ซิงค์ออกไซด์ 50 5 5 5 5 5 
เอสเอสเอฟ 25 5 5 5 5 5 

อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ 25 
รวม 

5 
206 

5 
205 

5 
204 

5 
205 

5 
206 

 
 การศึกษาการคืน ตัวน้ัน ใช้ เครื่ อ งทดสอบการกระดอน 
(Resiliometer MonTech RB 3000) ดังรูปที่ 2 แผ่นยางปูพ้ืนที่มี
ความหนา 6 มิลลิเมตร จะถูกทดสอบโดยการปล่อยหัวฆ้อนให้ตก
กระทบแผ่นงาน และอ่านค่าที่หัวฆ้อนกระดอนข้ึน ทั้งน้ีเมื่อน้้าหนัก
ถูกกระทบแผ่นยาง พลังงานจากการกระทบส่วนหน่ึงจะถูกดูดซับ
โดยแผ่นยาง พลังงานส่วนที่เหลือจะสะท้อนกลับ ท้าให้หัวฆ้อน
เคลื่อนที่กระดอนอีกครั้ง โดยการท้าการทดสอบ 9 ต้าแหน่งใน 1 
แผ่น ต้าแหน่งละ 3 การทดสอบ ในแต่ละสูตร ค่าเฉลี่ยจะถูกน้ามา
ค้านวณในแต่ละสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
         (ก) เครื่องทดสอบการกระดอน 
 
         (ข) เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกล 
 
รูปที่ 2 เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกล และเครื่องทดสอบการกระดอน 
 
3. ผลการวิจัย 
 
3.1 การศึกษาการผลิตแผ่นปูพื้นจากยางธรรมชาติ 
 ในการศึกษาสภาวะการข้ึนรูปแผ่นปูพ้ืนจากยางธรรมชาติ แผ่น
ยางปูพ้ืนจ้านวน 5 สูตร ได้ถูกข้ึนรูปข้ึนเพ่ือศึกษาปริมาณสารเคมีที่
เหมาะสมในการข้ึนรูปแผ่นยางปูพ้ืน แผ่นยางขนาดกว้าง 40 
เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร และมีความหนาโดยประมาณ 5 -8 

เซนติเมตร ถูกข้ึนรูปเป็นแผ่น แผ่นยางปูพ้ืนที่ผลิตได้มีสีที่ไม่แตกต่าง
กันมาก คือมีสีขาวนวล ขอบมีรอยเข้มกว่าส่วนกลางเล็กน้อย
เน่ืองจากเป็นส่วนที่ติดกับขอบแม่พิมพ์  หากแม่พิมพ์มีสิ่งเจือปน จะ
พบสิ่งเจือปนชัดเจนบนพ้ืนผิวของแผ่นยาง แต่เน่ืองจากสภาวะการ
ข้ึนรูปแผ่นยางเป็นการข้ึนรูป ณ หมู่บ้านสมาชิกชุมชนสหกรณ์สวน
ยางซึ่งเป็นโรงเรือนแบบเปิด จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษให้
แม่พิมพ์สะอาดตลอดเวลาการข้ึนรูป 
 ลักษณะทางกายภาพของแผ่นยางสูตรต่างเป็นดังน้ี แผ่นยางสูตร 
A และ B มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีฟองอากาศขนาดใหญ่กระจาย
ตัวทั่วแผ่น รวมถึงการมีฟองอากาศบางส่วนกระจายที่พ้ืนผิวแผ่นยาง 
แผ่นปูพ้ืนสูตร C เน้ือของแผ่นยางมีความน่ิมมากกว่าสูตร A และ B 
มีฟองอากาศขนาดละเอียดกระจายทั่วแผ่น ส่วนแผ่นปูพ้ืนสูตร D 
และ E มีเน้ือค่อนข้างแน่น มีฟองอากาศขนาดละเอียดแทรกอย่าง
สม่้าเสมอ ดังแสดงในรูปที่ 3 
 
สูตร A 
 

สูตร C 
 

สูตร D 
 
รูปที่ 3 การผลิตแผ่นยางปูพ้ืนจากน้้ายางสด 
 
3.2 การศึกษาสมบัติของแผ่นปูพื้นจากยางธรรมชาติ 

ลักษณะการตอบสนองต่อแรงกระท้าของแผ่นยางปูพ้ืนมีลักษณะ
คล้ายกัน คือเมื่อชิ้นงานได้รับแรงกระท้า ท้าให้ชิ้นงานยืดออกตาม
แนวแรงกระท้า ซึ่งโดยธรรมชาติของแผ่นยางเป็นวัสดุที่สามารถยืด
ได้สู งมาก โดยยืดได้มากกว่าร้ อยละ 500 ของความยาวเดิม 
จนกระทั่งถึงจุดที่รับแรงกระท้าสูงสุดจึงเกิดการฉีกขาดของชิ้นงาน 
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ซึ่งตรงกับระยะยืดสูงสุดของชิ้นยางด้วย การตอบสนองต่อแรง
กระท้าในระยะแรก เป็นการตอบสนองแบบยืดหยุ่น คือแรงกระท้า
สัมพันธ์กับระยะยืดในรูปแบบเส้นตรง แต่เมื่อพ้นจุดขีดจ้ากัดความ
ยืดหยุ่นแล้ว ความสัมพันธ์กับระยะยืดมีแนวโน้มจะเบี่ยงไปจาก
เส้นตรงเดิม ท้ังน้ีการค้านวณมอดุลัสซึ่งเป็นสัดส่วนระหว่างความเค้น
และความเครียดของชิ้นทดสอบจึงใช้ที่ไม่เกินร้อยละ 50 ของความ
ยาวเริ่มต้นในการค้านวณ 

รูปที่ 4-6 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการรับแรงดึง
สูงสุด ร้อยละการยืด ณ จุดขาด และมอดุลัสยืดหยุ่น ของแผ่นยางปู
พ้ืนสูตรต่าง ๆ แผ่นยางปูพ้ืนสูตร A B และ C มีความแตกต่างกันที่
ปริมาณโพแทสเซียมโอลิเอตที่ใช้ในสูตร โดยสูตร A และ B มี
ปริมาณสูงกว่าสูตร C ดังน้ันแผ่นยางปูพ้ืนสูตร A และ B มีความน่ิม
มากกว่าสูตร C อย่างสัมผัสได้ชัดเจน ระหว่างกระบวนการผลิตทั้ง
สูตร A และ B ส่วนผสมก่อนการข้ึนรูปและเทลงแม่พิมพ์มีความหนืด
น้อยกว่าสูตร C จึงสามารถเทเข้าแม่พิมพ์ได้ง่ายกว่า แผ่นปูพ้ืนสูตร 
C แสดงสมบัติเชิงกลที่ดีกว่าสูตร A และ B ในทุกองค์ประกอบ ได้แก่ 
ความสามารถในการทนแรงดึงสูงสุด มอดุลัส และร้อยละการยืด ณ 
จุดขาด ท้ังน้ีแผ่นยางปูพ้ืนสูตร A และ B มีความน่ิมที่ไม่แตกต่างกัน
มากนัก ท้ังกระบวนการผลิต ลักษณะการกระจายตัวของฟองอากาศ
ภายในเน้ือยางและลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ แต่จากผลการ
ทดสอบเชิงกล แผ่นยางปูพ้ืนสูตร A มีความสามารถในการทนต่อ
แรงดึงสูงสุดต้่ากว่าแผ่นยางปูพ้ืนสูตร B อีกท้ัง ร้อยละการยืด ณ จุด
ขาดก็ต้่ากว่าเล็กน้อย สรุปได้ว่าปริมาณโพแทสเซียมโอลิเอตซึ่งใช้
เป็นสารท้าให้เกิดฟองมีผลต่อความน่ิมของแผ่นยางปูพ้ืน หาก
ปริมาณของโพแทสเซียมโอลิเอตมากข้ึน มีผลท้าให้แผ่นยางปูพ้ืนมี
ความน่ิมมากข้ึนด้วย 
 
ความสามารถในการรับแรงดึงสงูสุด (นิวตัน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
สูตร 

รูปที่ 4 การเปรียบเทียบความสามารถในการรับแรงดึงสูงสุดของ
แผ่นยางปูพ้ืนสูตรต่าง ๆ 

แผ่นยางปูพ้ืนสูตร C และ D มีความแตกต่างกันที่ปริมาณ
ซัลเฟอร์ที่ใช้ในสูตร โดยสูตร D มีปริมาณสูงกว่าสูตร C โดยพบว่า
แผ่นยางปูพ้ืนสูตร D มีเน้ือยางที่แน่นกว่าอย่างสัมผัสได้ชัดเจน โดย

ระหว่างกระบวนการผลิต ส่วนผสมก่อนการเทเข้าสู่แม่พิมพ์มีความ
ละเอียดเนียน จากผลการทดสอบเชิงกลพบว่าแผ่นยางปูพ้ืนสูตร D 
มีการแสดงสมบัติเชิงกลที่ดีกว่าสูตร C ในทุกองค์ประกอบ ได้แก่ 
ความสามารถในการทนแรงดึงสูงสุด มอดุลัส และร้อยละการยืด ณ 
จุดขาด อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร่วม
ด้วยแล้ว พบว่าสมบัติเชิงกลของแผ่นปูพ้ืนทั้งสองสูตรมีสมบัติที่
ค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยมีการซ้อนทับกันของส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานบางส่วน สรุปได้ว่าปริมาณซัลเฟอร์ซึ่งใช้เป็นสารท้าให้เกิด
การเชื่อมโยงโมเลกุลในเน้ือยาง มีผลท้าให้เน้ือยางมีการจับตัวกัน
แน่นมากข้ึน ส่งผลให้ความแข็งแรงสูงมากข้ึน รับแรงกระท้าก่อนการ
ขาดได้มากข้ึน 
 
ร้อยละการยืด ณ จุดขาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สูตร 

รูปที่ 5 การเปรียบเทียบร้อยละการยืด ณ จุดขาดของแผ่นยางปูพ้ืน
สูตรต่าง ๆ 
 
มอดุลัสยืดหยุ่น (เมกะพาสคาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สูตร 

รูปที่ 6 การเปรียบเทียบมอดุลัสยืดหยุ่นของแผ่นยางปูพ้ืนสูตรต่าง ๆ 
 
แผ่นยางปูพ้ืนสูตร B และ E มีความแตกต่างกันที่ปริมาณ

ซัลเฟอร์ที่ใช้ในสูตร โดยสูตร E มีปริมาณสูงกว่าสูตร B โดยพบว่า
แผ่นยางปูพ้ืนสูตร E มีเน้ือยางที่แน่นกว่าอย่างสัมผัสได้ชัดเจน จาก
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ผลการทดสอบเชิงกลพบว่าแผ่นยางปูพ้ืนสูตร E มีการแสดงสมบัติ
เชิงกลที่ดีกว่าสูตร E ในทุกองค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถในการ
ทนแรงดึงสูงสุด มอดุลัส ความเค้นสูงสุด และร้อยละการยืด ณ จุด
ขาด โดยไม่มีการซ้อนทับกันของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปได้ว่า
ปริมาณซัลเฟอร์ซึ่งใช้เป็นสารท้าให้เชื่อมโยงโมเลกุลในยางมีผลต่อ
ความน่ิมของแผ่นยางปูพ้ืน หากปริมาณของซัลเฟอร์มากข้ึน มีผลท้า
ให้แผ่นยางปูพ้ืนมีเน้ือแน่นมากข้ึน ความแข็งแรงเชิงกลจึงสูงกว่า 

แผ่นยางปูพ้ืนสูตร D มีความสามารถในการรับแรงดึงสูงสุดได้
มากท่ีสุด โดยรองลงมาคือแผ่นยางปูพ้ืนสูตร C อย่างไรก็ตามทั้งสูตร 
C และ D ความสามารถในการรับแรงดึงไม่ต่างกันมาก แผ่นยางปูพ้ืน
สูตร A B และ E มีแนวโน้มรับแรงดึงสูงสุดได้น้อยกว่าแผ่นยางปูพ้ืน
สูตร C และ D โดยแผ่นยางปูพ้ืนสูตร E มีแนวโน้มรับแรงดึงสูงสุดได้
มากกว่าแผ่นยางปูพ้ืนสูตร A และ B ซึ่งทั้งสูตร A และ B รับแรงดึง
สูงสุดไม่แตกต่างกันมาก 

แผ่นยางปูพ้ืนทุกสูตรสามารถยืดตัวก่อนการขาดได้มากกว่าร้อย
ละ 500 ในทุกสูตร สูตรที่ยืดได้มากที่สุดได้แก่สูตร D ซึ่งเมื่อ
ประกอบกับผลการทดสอบก่อนหน้าจะเห็นได้ว่า แผ่นยางปูพ้ืนสูตร 
D สามารถทนแรงยืดได้สูงและยืดตัวได้สูงด้วย โดยแผ่นยางปูพ้ืนสูตร 
D มีร้อยละการยืด ณ จุดขาดมากที่สุด โดยรองลงมาคือแผ่นยางปู
พ้ืนสูตร C อย่างไรก็ตามท้ังสูตร A B C และ E ร้อยละการยืด ณ จุด
ขาดไม่ต่างกันมาก มีการซ้อนทับกันของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

การเปรียบเทียบมอดุลัสยืดหยุ่นของแผ่นยางปูพ้ืนสูตรต่าง ๆ 
สอดคล้องกับความสามารในการรับแรงกระท้าสูงสุด และความเค้น
สูงสุด แต่ให้ผลที่ชัดเจนว่าแผ่นยางปูพ้ืนสูตร D มีความแข็งแรง
เชิงกลมากท่ีสุด ซึ่งโดดเด่นแตกต่างจากแผ่นยางปูพ้ืนสูตรอื่น ๆ มอ
ดุลัสของแผ่นยางปูพ้ืนสูตร C และ E ไม่แตกต่างกันมาก และแผ่น
ยางปูพ้ืนสูตร A และ B ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน  
  
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยร้อยละการกระดอนของแผ่นยางปูพ้ืนสูตรต่าง ๆ  
 

สูตรแผ่นยางปูพ้ืน ค่าเฉลี่ยร้อยละการกระดอน 
สูตร A 39.10 
สูตร B 41.33 
สูตร C 44.32 
สูตร D 50.22 
สูตร E 45.34 

 
 การทดสอบการคืนตัวของแผ่นยางปูพ้ืนให้ผลดังแสดงในตารางที ่
2 แผ่นยางปูพ้ืนในทุกสูตรมีค่าเฉลี่ยการกระดอนกลับโดยประมาณ
มากกว่าร้อยละ 40 แสดงให้เห็นว่าแผ่นยางปูพ้ืนมีโครงสร้างที่มี
ความยืดหยุ่นสูง แผ่นยางปูพ้ืนสูตร D มีร้อยละการกระดอนมาก
ที่สุด แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในโครงสร้างยางมากที่สุด โดย
รองลงมาคือแผ่นยางปูพ้ืนสูตร C อย่างไรก็ตามทั้งสูตร C และ D 
ร้อยละการกระดอนไม่ต่างกันมาก แผ่นยางปูพ้ืนสูตร A และ B มี
แนวโน้มร้อยละการกระดอนน้อยกว่าแผ่นยางปูพ้ืนสูตร C D และ E 

สัมพันธ์กับความน่ิมของโครงสร้าง แผ่นยางที่มีโครงสร้างแน่นมี
แนวโน้มจะดูดซับแรงกระท้าจากการกระทบได้น้อยกว่า จึงสามารถ
สะท้อนพลังงานส่วนเกินกลับไปที่หัวกระทบได้มาก ท้าให้ร้อยละการ
กระดอนสูง แผ่นยางที่มีโครงสร้างน่ิมมีแนวโน้มจะดูดซับพลังงาน
จากการตกกระทบได้มากกว่า ร้อยละการกระดอนกลับจึงน้อยกว่า 
 
4. บทสรุป 
 แผ่นปูพ้ืนจากยางธรรมชาติได้ถูกข้ึนรูปเป็นแผ่น ลักษณะทาง
กายภาพของแผ่นยางมีสีขาวนวลทุกแผ่น แผ่นยางสูตร A และ B มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีฟองอากาศขนาดใหญ่กระจายตัวทั่วแผ่น 
แผ่นยางมีความนุ่มน่ิม แผ่นปูพ้ืนสูตร C เน้ือของแผ่นยางมีความน่ิม 
มีฟองอากาศขนาดละเอียดกระจายทั่วแผ่น ส่วนแผ่นปูพ้ืนสูตร D 
และ E มีเน้ือค่อนข้างแน่น มีฟองอากาศขนาดละเอียดแทรกอย่าง
สม่้าเสมอ  

แผ่นยางปูพ้ืนสูตร D มีสมบัติเชิงกลโดยรวมสูงที่สุด รองลงมาคือ
สูตร C E B และ A ตามล้าดับ ซึ่งผลการทดสอบสอดคล้องกัน
ทั้งหมด ทั้งความสามารถในการรับแรงดึงสูงสุด ร้อยละการยืด ณ 
จุดขาด และมอดุลัสยืดหยุ่น แผ่นยางปูพ้ืนสูตร A และ B เป็นแผ่น
ยางค่อนข้างน่ิม แผ่นยางปูพ้ืน C D และ E เป็นแผ่นยางที่มีเน้ือแน่น
ละเอียดกว่าแผ่นยางปูพ้ืนในทุกสูตรมีค่าเฉลี่ยการกระดอนกลับ
โดยประมาณมากกว่าร้อยละ 40 แสดงให้เห็นว่าแผ่นยางปูพ้ืนมี
โครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นสูง  

ในสูตรการผลิต ปริมาณโพแทสเซียมโอลิเอตที่ใช้ในสูตรมีผลต่อ
สมบัติเชิงกลของแผ่นยางปูพ้ืน โดยเป็นสารท้าให้เกิดฟองมีผลต่อ
ความน่ิมของแผ่นยางปูพ้ืน หากปริมาณของโพแทสเซียมโอลิเอต
มากข้ึน มีผลท้าให้แผ่นยางปูพ้ืนมีความน่ิมมากข้ึนด้วย ดังน้ันแผ่น
ยางปูพ้ืนสูตร A และ B ซึ่งเป็นสูตรที่มีปริมาณโพแทสเซียมโอลิเอต 
มากจึงมีความน่ิมมากด้วย 

ปริมาณซัลเฟอร์ที่ใช้ในสูตรมีผลต่อสมบัติเชิงกลของแผ่นยางปู
พ้ืน โดยเป็นสารท้าให้เกิดการเชื่อมโยงโมเลกุลในเน้ือยาง มีผลท้าให้
เน้ือยางมีการจับตัวกันแน่นมากข้ึน ส่งผลให้ความแข็งแรงสูงมากข้ึน 
รับแรงกระท้าก่อนการขาดได้มากข้ึน ดังน้ันแผ่นยางปูพ้ืนสูตร D 
และ E ซึ่งเป็นสูตรที่มีปริมาณซัลเฟอร์มากจึงมีความแน่นของ
โครงสร้างมากกว่า ส่งผลให้สมบัติเชิงกลในทุกด้านสูงตามด้วย ไม่ว่า
จะเป็นความสามารถในการรับแรงดึงสูงสุด และร้อยละการยืด ณ 
จุดขาด 

แผ่นยางที่มีโครงสร้างแน่นมีแนวโน้มจะดูดซับแรงกระท้าจาก
การกระทบได้น้อยกว่า จึงสามารถสะท้อนพลังงานส่วนเกินกลับไปที่
หัวกระทบได้มาก ท้าให้ร้อยละการกระดอนสูง แผ่นยางที่มี
โครงสร้างน่ิมมีแนวโน้มจะดูดซับพลังงานจากการตกกระทบได้
มากกว่า ร้อยละการกระดอนกลับจึงน้อยกว่า ดังน้ันแผนยางปูพ้ืน
สูตร D จึงมีค่าร้อยละการกระดอนกลับสูงที่สุด 

สูตรการผลิตแผ่นยางปูพ้ืนที่ผลิตได้น้ีสามารถพัฒนาต่อยอดโดย
ออกแบบให้เป็นแผ่นปูพ้ืนส้าเร็จรูปเพ่ือการใช้งาน และมีความ
เป็นไปได้ในการใช้ผลิตเชิงการค้าต่อไป 
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การสร้างชุดบำบัดน้ำทิง้ในกระบวนการตกตะกอนทางไฟฟ้า  
เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับครัวเรอืน 

The Construction of wastewater treatment in electrocoagulation 
process for households reuse 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างชุดบำบัดน้ำทิง้ด้วยกระบวนการตกตะกอนทางไฟฟ้า เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับ
ครัวเรือน การทดลองดำเนินการโดยมีโครงสร้างประกอบด้วย กล่องอะคริลิค แผ่นเพลทที่เป็นแผ่นทองแดงและแผ่นอะลูมิเนียม กว้าง 5 
เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร และหนา 3 มิลลิเมตร วางสลับกัน และนำสายไฟฟ้ามาเชื่อมต่อกันแบบอนุกรม  ขั้นตอนการทดลองได้ทำการ
เลือกน้ำเสียจากบริเวณ คลองโพธ์ิ ชุมชนซอยงามเขตต์ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยก่อนที่จะทำการทดลองบำบัดน้ำ
เสีย ได้ทำการวัดปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ำก่อนทำการทดลองมีค่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนค่าความเป็นกรดหรือเบส 8.1 และค่าความขุน่
ใส 10 เซนติเมตร ใช้น้ำในปริมาตร 8 ลิตร จากนั้นทำการป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ และสัญญาณคลื่นความถี่รูปไซน์ที่ 20 
เมกะเฮิรตซ์ ทำการบันทึกผลการทดลอง ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ ค่าความเป็นกรดหรือเบส และค่าความขุ่นใส ที่  1,2,3,4 และ 5 
ช่ัวโมง สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของน้ำเสีย แล้วบันทึกผลการทดลอง จากน้ันทำการทดลองซ้ำอีกครั้งโดยเปลี่ยนขนาดแผ่นเพลททองแดงและ
อะลูมิเนียมเป็น 4 คู่ 6 คู่ 8 คู่ และ 10 คู่  จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า จำนวนของแผ่นเพลททองแดงและแผ่นเพลทอะลูมิเนี ยมที่
สามารถบำบัดน้ำเสียได้ดีที่สุดอยู่ที่ 4 คู่ ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำมีค่า 3.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนค่าความเป็นกรดหรือเบส มีค่า 8.4 
และค่าความขุ่นใส มีค่ามากกว่า 50 เซนติเมตร ซึ่งเวลาที่ทำให้การบำบัดน้ำเกิดผลดีที่สุดอยู่ที่ ประมาณ 4-5 ช่ัวโมง 
 
คำสำคัญ: ชุดบำบัดน้ำทิง้, การบำบัดน้ำทิ้ง, กระบวนการตกตะกอนทางไฟฟ้า 
 
 

Abstract 
This study will examine the Construction of wastewater treatment in electrocoagulation process for 

households reuse. The structure consists of Acrylic case, Copper and Aluminum width 5 centimeters a length 20 
centimeters and thickness 3 millimeters placed alternately and wires are connected in series. This experimental 
wastewater by electricity used wastewater from klong-pho canal, Soi-kgam-ket, Tambon Ta-noo, Uthai District 
Phranakhon Si Ayutthaya. The quantity of dissolved oxygen in water before the experiment is 2.0 milligrams per liter, 
the value of acid or base is 8.1 and the value of turbidity is 10 centimeters the water pour in wastewater treatment by 
using the water in the volume of 8 liters and then enter the voltage direct current 24 Volts and frequency at 20 MHz. 
Recording results the quantity of dissolved oxygen, acid or base and the value of turbidity at 1,2,3,4 and 5 hours. Then 
repeat the experiment by change number of copper and aluminum plate to 4 couple, 6 couple, 8 couple and 10 
couple. The results show that the number of copper and aluminum in the 4 couple give the most quantity of dissolved 
oxygen is 3.8 milligrams per liter, value acid or bass is 8.4 and value of turbidity have a value greater than 50 
centimeters. The best time to wastewater treatment is 4-5 hours.   
 
Keywords: Construction of wastewater treatment, Wastewater treatment, Electrocoagulation process 
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1. คำนำ 
 น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวันมากแทบจะขาดไม่ได้ แต่ใน
ขณะเดียวกันจำนวนประชากรมีมากข้ึน ความต้องการที่จะใช้น้ำจึงมี
มากขึ้นตามไปด้วย เช่น ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง 
ๆ ซึ่งน้ำเสียจากในอุตสาหกรรมและน้ำเสียจากแหล่งชุมชนนั้น ได้
ก่อให้เกิดน้ำเสียเป็นอย่างมาก ดังนั้นโครงการพิเศษนี้จึงได้นำเสนอ 
ชุดบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานไฟฟ้า การบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำที่
สะอาดก่อนปล่อยทิ้ง เป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาแม่น้ำลำ
คลอง ที่เน่าเสีย โดยอาศัยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อลดหรือทำลายความ
สกปรกท่ีปนเปื้อนอยู่ในน้ำ ได้แก่ ไขมัน น้ำมัน สารอินทรีย์  สารอนิ
นทรีย์ สารพิษ รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ ให้หมดไปหรือให้เหลือน้อยที่สุด 
เมื่อปล่อยท้ิงลงสู่แหล่งน้ำก็จะไม่ทำให้แหล่งน้ำนั้นเน่าเสีย อีกต่อไป 
 น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่มีสารใดๆ หรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่พึงปรารถนา
ปนเปื้อนอยู่ การปนเปื้อนของ   สิ่งสกปรกเหล่านี้ จะทำให้คุณสมบัติ
ของน้ำ เปลี่ยนแปลงไปจนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำน้ำ กลับมาใช้
ประโยชน์ได้อีก สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำเสีย ได้แก่ น้ำมัน ไขมัน 
ผงซักฟอก สบู่ ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นและ
เช้ือโรคต่างๆ สำหรับแหล่งที่มาของน้ำเสีย พอจะแบ่งได้เป็น 2 
แหล่งใหญ่ๆ ดังนี้ น้ำเสียจากแหล่งชุมชน และน้ำเสียจากกิจกรรม
อุตสาหกรรม 
 น้ำเสีย [1] จากบ้านเรือนเกิดจากกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ของผู้
ที่พักอาศัยภายในบ้านเรือน เช่น การอาบน้ำชําระล้างร่างกาย การ
ขับถ่าย การประกอบอาหาร การล้างภาชนะ การซักล้าง ซึ่งมีอัตรา
การไหลของน้ำเสีย ปริมาณ และลักษณะน้ำเสียที่แตกต่างกันตาม
กิจกรรมต่างๆ โดยปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยทิ้งจากบ้านเรือนจะมี
ค่าประมาณร้อยละ ๘๐ ของปริมาณน้ำใช้หรืออาจประเมินได้จาก
จำนวนผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือน 
 ก า ร บ ำบั ด น้ ำ เสี ย ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ต ก ต ะ ก อ น ท า ง ไฟ ฟ้ า
(electrocoagulation) เป็ น ก า ร ต ก ต ะ ก อ น โด ย อ า ศั ย ก า ร
เกิดปฏิกิริยาเคมีร่วมกับการตกตะกอน ซึ่งเป็นเทคนิคที่ไม่ซับซ้อน 
ใช้งานได้ง่าย และเป็นการลดการใช้สารเคมี [7] เมื่อเปรียบเทียบกับ
การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการอื่น ๆ นอกจากนี้ขั้วไฟฟ้ายังสามารถ
นำมาใช้งานได้ซ้ำหลายครั้งและขนาดของระบบบำบัดมีขนาดเล็กใช้
พื้นที่น้อย ซึ่งการบำบัดน้ำเสียก็ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ลักษณะ
ของน้ำเสีย ระดับการบำบัดน้ำเสียที่ต้องการ สภาพท่ัวไปของท้องถิ่น 
ค่าลงทุนก่อสร้างและค่าดำเนินการดูแลและบำรุงรักษา และขนาด
ของที่ดินที่ใช้ในการ ก่อสร้าง [1] ทั้งนี้เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียที่
เลือกมีความเหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมี สภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน โดยการบำบัดน้ำเสียสามารถแบ่งได้ตามกลไกที่ใช้ใน
การกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสียงานวิจัยหลายๆ ช้ินก็ได้มีการศึกษาการ
บำบัดน้ำเสียด้วย  กระบวนการต่างๆ รวมทั้งการบำบัดน้ำเสียสีรี
แอกทีฟสังเคราะห์ [2] โดยใช้กระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า 
รวมถึงมีการสร้าง ชุดสาธิตการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน  โดย
ทำการศึกษา ออกแบบและสร้างชุดสาธิต เพื่อใช้ในการทดลองซึ่งมี
ค่าที่วัดได้ก่อนบำบัดน้ำ คือ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) 

ค่าความเป็นกรดและเบส ( pH) และค่าความขุ่นใส เพื่อให้ทราบถึง
คุณภาพของน้ำ ก่อนบำบัด เปรียบเทียบกับหลังจากบำบัดการใช้เคมี
ไฟฟาในการบําบัดน้ำและน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น[4]  
รวมทั้ งศึ กษาการบำบั ดน้ ำ เสี ยจาก  และบำบั ดน้ ำ เสี ยจาก
อุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น การฟอกหนัง เยื่อกระดาษ รวมถึงการ
บำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ดำเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการสร้างชุดบำบัดน้ำทิ้งด้วยกระบวนการตกตะกอนทางไฟฟ้า 
เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับครัวเรือน  อีกทั้งยังเป็นการปรับ
สภาพพน้ำให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ ลำคอง ต่อไป 
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับน้ำ 
 น้ำ เป็นสารประกอบเคมีชนิดหนึ่ง มีสูตรเคมีคือ 
โมเลกุลของน้ำประกอบด้วยออกซิเจน 1 อะตอมและไฮโดรเจน 2 
อะตอมเช่ือมติดกันด้วยพันธะโควาเลนต์  
   2.1.1 คุณสมบัติของน้ำทางกายภาพ 
              - อุณหภูมิ (temperature) อุณหภูมิของน้ำมีผลในด้าน
การเร่งปฏิกิริยาทางเคมี 
             - สี (color) สีของน้ำเกิดจากการสะท้อนแสงของสาร
แขวนลอยในน้ำ 
             - กลิ่นและรส กลิ่นและรสของน้ำจะมีคุณสมบัติแตกต่าง
กันข้ึนอยู่กับปริมาณสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ 
            - ความขุ่น (turbidity) เกิดจากสารแขวนลอยในน้ำ  
            - ก า รน ำ ไฟ ฟ้ า  (electrical conductivity) บ อ ก ถึ ง
ความสามารถของน้ำท่ีกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่าน  
             - ของแข็งทั้งหมด (total solid: TS) คือ ปริมาณของแข็ง
ในน้ำ สามารถคำนวณจากการระเหยน้ำออก  
            2.1.2 คุณสมบัติทางด้านเคมีของน้ำ  
            - pH แสดงความเป็นกรดหรือเบสของน้ำ ( น้ำดื่มควรมีค่า 
pH ระหว่าง 6.8-7.3) 
            - ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (dissolved oxygen, 
DO) แบคทีเรียที่เป็นสารอินทรีย์ในน้ำต้องการออกซิเจน (aerobic 
bacteria) ในการย่อยสลายสารอนินทรีย์ ความต้องการออกซิเจน
ของแบคทีเรียนี้จะทำให้จะทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ
ลดลง ดังนั้นในน้ำที่สะอาดจะมีค่า DO สูง และน้ำเสียจะมีค่า DO 
ต่ำ                                                    
2.2 กระบวนการอิเล็กโทรไลซิส (Electrolysis) 
 เซลล์อิเล็กโทรไลซิส คือ เซลล์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลงังานไฟฟา้
เป็นพลังงานเคมีเซลล์อิเล็กโทรไลต์ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าสองขั้วจุ่ม
อยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์หรืออิเล็กโทรไลซิสที่หลอมเหลว 
ขั้วไฟฟ้าทั้งสองต่อกับขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ในเซลล์อิเล็ก
โทรไลต์  ขั้วไฟฟ้าที่ต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่  เกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน เรียกขั้วไฟฟ้านี้ว่าแอโนด และเป็นข้ัวบวก ส่วนขั้วไฟฟ้า
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ที่ต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่เกิดปฏิกิริยารีดักชัน เรียกขั้วไฟฟ้านี้ว่า
แคโทด และเป็นขั้วลบ 
 
สารที่ให้  แก่ข้ัวบวก   เกิดปฏิกิริยา (Oxidation)  ขั้วแอโนด 
สารที่ให้  จากขั้วลบ   เกิดปฏิกิริยา (Reduction)  ขั้วแคโทด 
 
             การเกิดปฏิกิริยาเคมีของกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสจะ
ทำให้น้ำซึ่งมีสสาร อยู่ 1 โมเลกุลแยกออกเป็นอะตอม โดยที่
จะมีไฮโดรเจน 2 อะตอมและมีออกซิเจน 1 อะตอม 
 
                   ไฟฟ้า 

น้ำ              ก๊าซไฮโดรเจน + กา๊ซออกซิเจน                     
  

 
              น้ำเป็นสสาร คือ  ประกอบด้วยธาตุไฮโรเจน 2 
อะตอม และมีธาตุออกซิเจน 1 อะตอมรวมกันเป็นน้ำ เมื่อมีการให้
ไฟฟ้าลงไป ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางด้านเคมี ซึ่งทำให้พันธะโควาเลนท่ี
ยึดก๊าซทั้ง 2 ชนิดนี้ไว้หลุดออกจากกัน ทำให้เปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวให้กลาย เป็นก๊าซลอยขึ้นก๊าซที่ได้จะเป็นก๊าซไฮโดรเจน 2 
อะตอมที่ขั้วแคโทดและก๊าซออกซิเจน 1 อะตอมทีข่ั้วแอโนด 
 

แยกออกเป็น +  +   (1)     
 

จากสมการทำให้ทราบว่า ขั้วแอโนดที่ข้ัวอะลูมิเนยีมเป็น
ขั้วไฟฟ้าเมื่อมีการให้แรงดันไฟฟ้ากับข้ัวไฟฟ้า แล้วทำให้เกิดปฏิกิริยา 
Oxidation ก๊าซท่ีได้ออกมาก็เป็นก๊าซออกซิเจน 1 อะตอมขั้วแคโทด 
 

    +      (2) 
 

จากสมการทำให้ทราบว่า ขั้วแอโนดที่มีขั้วอะลูมิเนียมเป็น
ขั้วไฟฟ้าเมื่อมีการให้แรงดันไฟฟ้ากับขั้วไฟฟ้าแล้วทำให้ปฏิกิริยา 
(Reduction) ก๊าซท่ีได้ออกมาเป็นก๊าซไฮโดรเจน  2 อะตอม 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 จำลองลักษณะการทำงานของอิเล็กโทรไลซสิ 
 
 
 
 
 

3. วิธกีารวิจัย 
ในการสร้างชุดบำบัดน้ำทิ้งด้วยกระบวนการตกตะกอนทาง

ไฟฟ้า เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับครัวเรือนมีขั้นตอนการ
ดำเนินงานและวิธีการทดลองดังต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

3.1 ศึกษาปจัจัยท่ีมีผลต่อการตกตะกอน 
3.1.1 เก็บน้ำตัวอย่าง 

 ทำการเก็บน้ำตัวอย่าง บรเิวณคลองโพธิ์ ชุมชนงามเขตต์ 
ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แสดงน้ำท้ิงบริเวณคลองโพธ์ิ 
 

3.1.2 การเตรียมน้ำตัวอย่าง 
 ดำเนินการเตรียมน้ำตัวอย่างที่ได้มาจากบริเวณคลองโพธิ์ 
เพื่อใช้ในการทดลอง ในภาชนะที่กำหนดโดยใช้ปริมาณ จำนวน 8 
ลิตร และจากการสังเกตุทางกายภาพเบื้องต้น พบว่าน้ำตัวอย่างมีสี
ดำคล้ำ และมีกลิ่นเหม็น 
 
 
 

รูปที่ 4 แสดงการเตรียมน้ำทิ้งบริเวณคลองโพธิ ์
 
3.2 ออกแบบชุดบำบัดน้ำทิง้ 

ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานไฟฟ้า (Direct Electric 
Coagulation) เป็นระบบที่ใช้เครื่องมือธรรมดาที่สามารถเดินระบบ
ได้ง่ายในน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบ มีลักษณะใส ไม่มีสี และ
ไม่มีกลิ่น ตะกอนหรือฟล็อกที่เกิดขึ้นจาก  EC มีลักษณะเดียวกับ
สลัดจ์ที่ได้จากการเติมสารเคมีแต่มีขนาดใหญ่กว่า และคงตัวกว่า ทำ
ให้สามารถกำจัดออกด้วยการกรองได้เร็วกว่า ซึ่งทำให้ค่าบำบัดน้ำ
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สำหรับการนำน้ำกลับไปใช้ใหม่มีค่าต่ำกว่า สามารถกำจัดคอลลอยด์
ที่มีขนาดเล็กได้ดีกว่า ไม่ต้องใช้สารเคมี จึงไม่มีปัญหาการใช้สารเคมี
ในการปรับค่า (pH) เมื่อเกิดปัญหาการเติมสารเคมีที่มากเกินไป 
ฟองก๊าซขนาดเล็กท่ีเกิดขึ้นจะเกาะติดกับของแข็งแขวนลอยและลอย
ขึ้นสู่ผิวน้ำทำให้สามารถกำจัดออกได้ง่าย นักวิจัยได้ดำเนินการ
ออกแบบชุดบำบัดน้ำเสียจากข้อมูลที่ได้ศึกษามาข้างต้น ซึ่งในการ
ออกแบบนั้น ผู้วิจัยได้คำนึงถึงขนาดของของแผ่นทองแดงและ
อะลูมิเนียม ท่ีจะใช้ในการทดลองครั้งนี้ โดยได้มีการเพิ่มขนาดขนาด 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของชุดบำบัดน้ำท้ิงให้ดียิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที ่5 แบบชุดบำบัดน้ำทิ้งในกระบวนการตกตะกอนทางไฟฟ้า  
เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับครัวเรือน 

 
3.2.1 การเตรียมขั้วไฟฟ้า 

 ตัดแผ่นทองแดงและอะลูมิเนียม ที่มีขนาดความกว้าง 5 
เซนติเมตร ความยาว 20 เซนติเมตร ความหนา 3 มิลลิเมตร  
 
 
 
 
 
 

(ก)  (ข) 
 
รูปที่ 6  (ก) แผ่นทองแดง 

(ข) แผ่นอะลูมิเนยีม 
 

3.2.2 การสร้างชุดบำบัดน้ำเสีย 
  นำแผ่นทองแดงวางสลับกันกับแผ่นอะลูมิเนียมดังรูปที่ 7 

โดยให้แผ่นอะลูมิ เนียมเป็น ขั้วแคโทด ส่วนแผ่นทองแดงเป็น 
ขั้วแอโนด ดังรูปที่ 8 ในการทำชุดเซลล์นำแผ่นอะลูมิเนียมวางเป็น
แผ่นแรกแล้ว ทิ้งระยะห่างแผ่นทองแดงประมาณ 1 เซนติเมตร วาง
สลับกันจนครบ 5 เซลล์เป็นจำนวนสองแถวแถวละ 10 เซลล์รวม
จำนวนที่ใช้ในการทดลองทั้งหมด 20 เซลล์ แล้วนำไปวางในกล่อง
อะคริลิค 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 7 การวางเชื่อมต่อแผ่นเพลททองแดงและแผ่นเพลทอลูมิเนยีม

แบบขนาน 

 

รูปที ่8 วงจรการเช่ือมต่อแผ่นเพลทแบบขนาน 

3.3 การทำงานของชุดบำบัดน้ำทิ้งในกระบวนการตกตะกอนทาง
ไฟฟ้า 
 ชุดบำบัดน้ำทิ้ งในกระบวนการตกตะกอนทางไฟฟ้า 
ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นกล่องอะคริลิคใช้  สำหรับบรรจุน้ำ มีขนาด
ความกว้าง 21 เซนติเมตร ความยาว 21 เซนติเมตร และความสูง 
30 เซนติเมตร สามารถบรรจุได้ในปริมาณ 8-10 ลิตร ส่วนที่ 2 คือ
ส่วนที่ เป็นชุดเซลล์ประกอบด้วยแผ่นทองแดงจำนวน 10 แผ่นและ
แผ่นอลูมิเนียมจำนวน 10 แผ่นมีขนาดความกว้าง 5 เซนติเมตร 
ความยาว 20 เซนติเมตร ความหนา 3 มิลลิเมตร และมีแหล่งจ่าย
แรงดันไฟฟ้า ขนาด 24 โวลต์ และเครื่องฟังก์ช่ันเจนเนอร์เรเตอร์ 
จำนวน  1 เครื่อง ดังรูปท่ี  
  ซึ่งในส่วนของทำการทดลองนั้น ผู้วิจัยจะทำการบัดบัดน้ำ
เสีย โดยจะมีค่าคุณภาพของน้ำเสีย(ก่อนบำบัด) ดังตารางที่ 1 และ
เลือกใช้ไฟฟ้ากระแสตรง ทำการทดลองโดยใช้แรงดันไฟฟ้าที่ 24 
โวลต์ และใช้คลื่นความถี่ที่ 20 เมกะเฮิรตซ์ โดยจะใช้จำนวนของ
แผ่นทองแดงและอะลูมิเนียม เริ่มที่จำนวน 4 คู ่6 คู่ 8 คู่ และ 10 คู่ 
เพื่อหาจำนวนของแผ่นทองแดงและอะลูมิเนียมที่เหมาะสม และทำ
การเปรียบเทียบผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

      รูปที ่9 ชุดบำบัดน้ำเสยีด้วยพลังงานไฟฟ้า 
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3.4 การตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
 น้ำเสียภายในชุมชน บ้าน เรือน ประกอบไปด้วยตะกอน
กลิ่นและสีที่เกิดจากการชะล้างต่างๆในชุมชนที่ทิ้งสิ่งของสกปรกลง
คลองระบายน้ำ น้ำเสียมักมีคุณภาพต่ำมีจุลินทรีต่ำและมีออกซิเจน
ต่ำความสกปรกในน้ำเสียภายในชุมชนก่อให้เกิดความสกปรกในน้ำ
ซึ่งน้ำเสียภายในชุมชน และสังคม ทำการตรวจสอบวิเคราะห์
คุณสมบัติของน้ำเบื้องต้นก่อนทำการทดลอง ผลการวิเคราะห์แสดง
ดังตารางที่ 1 จากตารางการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำ พบว่าค่า
ความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้ำเริ่มต้น ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 
(DO) ค่าความขุ่นใส ความเป็นด่างรวมถึงความกระด้างของน้ำ 
 
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของน้ำเบื้องต้น บริเวณคลองโพธิ์ ชุมชนซอย
งามเขตต์ ตำบลธนู อำเภออุทัย จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  

คร้ังท่ี 
คุณภาพของน้ำ 

pH DO (mg/L) ขุ่น/ใส (cm) 
1 8.1 2.1 9.5 
2 8.2 2.0 10 
3 8.1 2.0 10.5 

ค่าเฉลี่ย 8.1 2.0 10 
 
4. ผลการทดลอง 
 การทดลองนำน้ำเสียจากคลองโพธิ์ ใส่ลงในเครื่องบำบัดที่
บรรจุน้ำได้ประมาณ 8 ลิตร โดยมีแผ่นทองแดงและอะลูมิเนียม มี
ความกว้าง 5 เซนติเมตร ความยาว 20 เซนติเมตร และความหนา 3 
มิลลิเมตร ต่อเซลล์แบบขนานกัน ระยะห่างระหว่างแผ่นทองแดง
และอะลูมิเนียม 1 เซนติเมตร ต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 24 
โวลต์ โดยใช้ฟังก์ช่ันเจนเรเตอร์ปล่อยคลื่นความถี่ไซน์ 20  เมกกะ
เฮิร์ทซ์ ใช้เวลาในการทดลอง 5 ช่ัวโมง แล้ววัดผลการทดลองด้วย 
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) และวัดค่าคุณภาพน้ำจาก
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ หรือค่า DO ก่อนทำการทดลอง 
 จากการทดลองโดยเปลี่ยนจำนวนแผ่นเพลททองแดง และ
อะลูมิเนียม โดยแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น จำนวน 4คู่  6คู่  8คู ่และ 10 คู ่
 ผลการทดลอง จำนวนแผ่นเพลท จำนวน 4 คู่มีผลการ
ทดลองพบว่าค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ ก่อนนำน้ำมาบำบัดมี
ค่า 2 mg/L เมื่อนำน้ำดังกล่าวมาผ่านเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วย
พลังงานไฟฟ้า ในช่วงเริ่มต้น 1 ช่ัวโมงแรก จะสังเกตเห็นว่าปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายน้ำมีค่า 3.3 mg/L เมื่อเวลาทำการบำบัดน้ำเสีย
ผ่านไปจนถึงระยะเวลา 5 ช่ัวโมงพบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ
มีค่าเพิ่มขึ้นถึง 3.8 mg/L ผลการวิเคราะห์คุณภาพ กรด เบส ใน
เวลา 1 ช่ัวโมงแรก จะสังเกตเห็นว่าค่าความเป็นกรดหรือเบส มีค่า 
8.1 เมื่อเวลาทำการบำบัดน้ำเสียผ่านไปจนถึงระยะเวลา 5 ช่ัวโมง
พบว่าค่าความเป็นกรดหรือเบส มีค่า 8.4 และค่าความขุ่นใส 
สังเกตเห็นว่าค่าความขุ่นใส ในระยะเวลา 1 ช่ัวโมงถึง 5 ช่ัวโมง มีค่า 
มากกว่า 12 เซนติเมตร ขึ้นไป ดังรูปท่ี 10  

แผ่นเพลท จำนวน 6 คู่ จำนวนแผ่นเพลท จำนวน 4 คู่มี
ผลการทดลองพบว่าค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ ก่อนนำน้ำมา
บำบัดมีค่า 2 mg/L เมื่อนำน้ำดังกล่าวมาผ่านเครื่องบำบัดน้ำเสีย
ด้วยพลังงานไฟฟ้า ในช่วงเริ่มต้น 1 ช่ัวโมงแรก จะสังเกตเห็นว่า
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำมีค่า 3.4 mg/L เมื่อเวลาทำการบำบัด
น้ำเสียผ่านไปจนถึงระยะเวลา 5 ช่ัวโมงพบว่าปริมาณออกซิเจนที่
ละลายน้ำมีค่าเพิ่มขึ้นถึง 3.8 mg/L ผลการวิเคราะห์คุณภาพ กรด 
เบส ในเวลา 1 ช่ัวโมงแรก จะสังเกตเห็นว่าค่าความเป็นกรดหรือเบส 
มีค่า 8.1 เมื่อเวลาทำการบำบัดน้ำเสียผ่านไปจนถึงระยะเวลา 5 
ช่ัวโมงพบว่าค่าความเป็นกรดหรือเบส มีค่า 8.7 และค่าความขุ่นใส 
สังเกตเห็นว่าค่าความขุ่นใส ในระยะเวลา 1 ช่ัวโมงถึง 5 ช่ัวโมง มีค่า 
มากกว่า 12 เซนติเมตร และน้ำจะมีความใสขึ้นจากน้ำที่มีสีดำคล้ำ 
       ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ ก่อนนำน้ำมาบำบัดมีค่า 2 
mg/L เมื่อนำน้ำดังกล่าวมาผ่านเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า โดยใช้แผ่นเพลทจำนวน 8 คู่ ในเวลา 1 ช่ัวโมง จะสังเกตเห็น
ว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำมีค่า 2.8 mg/L เมื่อเวลาทำการ
บำบัดน้ำเสียผ่านไปจนถึงระยะเวลา 5 ช่ัวโมงพบว่าปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายน้ำมีค่าเพิ่มขึ้นถึง 2.9 mg/L และค่าความเป็น 
กรดหรือเบส ก่อนนำน้ำมาบำบัดมีค่า 8.1 ในเวลา 1 ช่ัวโมง จะ
สังเกตเห็นว่าค่าความเป็นกรดหรือเบส มีค่า 8.1 เมื่อเวลาทำการ
บำบัดน้ำเสียผ่านไปจนถึงระยะเวลา 5 ช่ัวโมงพบวา่ค่าความเป็นกรด
หรือเบส มีค่า 8.5 ค่าความขุ่นใส มีค่ามากกว่า 12 เซนติเมตร 
 และค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ โดยใช้แผ่นเพลทจำนวน 10 คู่ 
ก่อนมีค่า 2 mg/L เมื่อนำน้ำดังกล่าวมาผ่านเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วย
พลังงานไฟฟ้า ในเวลา 1 ช่ัวโมง จะสังเกตเห็นว่าปริมาณออกซิเจนท่ี
ละลายน้ำมีค่า 2.5 mg/L เมื่อเวลาทำการบำบัดน้ำเสียผ่านไปจนถึง
ระยะเวลา 5 ช่ัวโมงพบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำมีค่าเพิ่มขึ้น
ถึง 3 mg/L  ส่วนค่าความเป็น กรดหรือเบส ก่อนบำบัด มีค่า 8.1 ใน
เวลา 1 ช่ัวโมง จะสังเกตเห็นว่าค่าความเป็นกรดหรือเบส มีค่า 8.2 
เมื่อเวลาทำการบำบัดน้ำเสียผ่านไปจนถึงระยะเวลา 5 ช่ัวโมงพบว่า
ค่าความเป็นกรดหรือเบส มีค่า 8.7 และค่าความขุ่นใส สังเกตเห็นว่า
ค่าความขุ่นใส ในระยะเวลา 1 ช่ัวโมงถึง 5 ช่ัวโมง มีค่า มากกว่า 12 
เซนติเมตร และน้ำจะมีความใสขึ้นจากน้ำที่มีสีดำคล้ำ 
      

 
 

รูปที ่10 ระดับความขุ่นใสของน้ำจากการบำบัดนำ้ 
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5. สรุปและอภิปรายผล 
คณะผู้วิจัยทำการทดลองชุดการบำบัดน้ำเสีย ผลปรากฏ

ว่าน้ำมีการเปลี่ยนแปลงโดยดูจากทางกายภาพของน้ำจากที่ขุ่นก็เริ่ม
ใสขึ้นตามลำดับ  และทำการบันทึกค่า (pH) ค่า (DO) และค่าความ
ขุ่นใส โดยได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทีละ 1 ช่ัวโมง เพื่อดูการ
เปลี่ยนแปลงค่าของน้ำหลังทำการทดลองการบำบัดน้ำและสามารถ
นำมาเปรียบเทียบค่าที่ได้ เพื่อจะได้ทราบประสิทธิภาพของเครื่อง
บำบัดน้ำเสียได้ดังกราฟเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 

ทำการตรวจสอบวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่าง(pH) ของ
น้ำที่ทำการบำบัด พบว่า ค่า pH เริ่มต้นของน้ำ มีค่า 8.2 ซึ่งถือว่า
คุณภาพของน้ำมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ 
หลังจากทดลองทำการบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานไฟฟ้า ในช่วงช่ัวโมง
ที ่1 ถึง ชัวโมงท่ี 5 โดยใช้แผ่นเพลท 

 

 
    รูปที่ 11 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เฉลี่ยในแตล่ะชั่วโมงของนำ้

จากการบำบัดนำ้ 
 

พบว่าค่า pH ของการบำบัดน้ำเสียจากชุดบำบัดน้ำเสีย
ด้วยพลังงานไฟฟ้า หลังได้ทำการบำบัดน้ำตั้งแต่  1 ช่ัวโมงถึง 5 
ช่ัวโมง โดยทำการเปลี่ยนแผ่นทองแดงและแผ่นอะลูมิเนียม 4 คู ่6 คู่ 
8 คู่ และ 10 คู ่ เมื่อได้ทำการทดลองแล้วสังเกตได้ว่าค่า pH ที่ได้จะ
มีค่าที่ใกล้เคียงกัน ยกเว้นจำนวนแผ่นทองแดงและแผ่นอะลูมิเนียมที่ 
6 คู่ จะมีค่า pH สูงที่สุดตั้งแต่ 1 ช่ัวโมงถึง 5  ช่ัวโมง  

การวิเคราะห์ค่าของปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ 
(DO) ของการบำบัดน้ำเสียจากชุดบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานไฟฟ้า 
หลังได้ทำการบำบัดน้ำตั้งแต่  1 ช่ัวโมงถึง 5 ช่ัวโมง โดยทำการ
เปลี่ยนแผ่นทองแดงและแผ่นอลูมิเนียม 4 คู่ 6 คู่ 8 คู่ และ 10 คู่  
เมื่อได้ทำการทดลองแล้วสังเกตได้ว่าค่า DO ที่ได้จะมีค่าที่ใกล้เคียง
กัน และจำนวนแผ่นทองแดงและแผ่นอลูมิเนียมที่ค่า DO ดีที่สุด คือ 
4 คู่ สามารถแสดงให้เห็นได้จากรูปที ่12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) เฉลี่ยในแต่ละชั่วโมง
ของน้ำจาการบำบัดน้ำ 

      ความขุ่น/ใส ของการบำบัดน้ำเสียจากชุดบำบัดน้ำเสียด้วย
พลังงานไฟฟ้า หลังได้ทำการบำบัดน้ำตั้งแต่ 1 ช่ัวโมงถึง 5 ช่ัวโมง 
โดยทำการเปลี่ยนแผ่นทองแดงและแผ่นอลูมิเนียม 4 คู่ 6 คู่ 8 คู่ 
และ 10 คู่  เมื่อได้ทำการทดลองแล้วสังเกตได้ว่าค่า ความขุ่น/ใส ที่
ได้จะมีค่าที่ใกล้เคียงกัน  และจะมีค่าความขุ่น/ใสมากหลังได้ทำการ
ทดลองในช่ัวโมงท่ี 2 เป็นต้นไป 

สามารถสรุปได้ว่า จำนวนของแผ่นเพลททองแดงและและ
แผ่นเพลทอะลูมิเนียมที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ดีที่สุดอยู่ที่ 4 คู่ ค่า
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำมีค่า 3.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนค่า
ความเป็นกรดหรือเบส มีค่า 8.4 และค่าความขุ่นใส มีค่ามากกว่า 50 
เซนติเมตร สีและกลิ่นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น สีของน้ำมี
ความใสมากขึ้น ซึ่งเวลาที่ทำให้การบำบัดน้ำเกิดผลดีที่สุดอยู่ที่  
ประมาณ 4-5 ช่ัวโมง 
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สมบัติบางประการของกราฟคลีนบนริง 
p q  

Some properties of clean graph of ring 
p q  
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บทคัดย่อ 

ให้ R  เป็นริงที่มสีมาชิกเอกลักษณ์ 1 0  เราให้ *( )Id R  เป็นเซตของสมาชิกนิจพลที่ไม่เป็นศูนย์ในริง R  และ ( )U R  เป็น
เซตของยูนิทในริง R  กราฟคลีนของริง R  เขียนแทนด้วย ( )Cl R  คือกราฟที่ประกอบด้วยจุดยอด ( , )e u  โดยที่ e  เป็นสมาชิกนิจพล 
และ u  เป็นยูนิทของริง R   ในที่น้ีสองจุดยอด ( , )e u  และ ( , )f v  ที่แตกต่างกันจะประชิดกัน ก็ต่อเมื่อ 0ef fe= =  หรือ 1uv vu= =  
ให ้ 2( )Cl R  เป็นกราฟย่อยของกราฟ ( )Cl R  ซึ่งก่อกำเนิดโดย ( , ) |e u e

*( )Id R และ ( )}u U R  ในบทความวิจัยฉบับน้ี เราจะศึกษา
ลักษณะเฉพาะของ 2 ( )p qCl   โดยที่ p  และ q  เป็นจำนวนเฉพาะที ่ p q   
 
คำสำคัญ: กราฟคลีน, นิจพล, ยูนิท 
 
 

Abstract 
Le t  R  be a ring with identity 1 0 . The set of all nonzero idempotents of a ring R  is denoted *( )Id R  

and the set of all units of a ring R  is denoted ( )U R . A clean graph of a ring R , denoted ( )Cl R , is a graph with 
vertices of the form ( , )e u , where e  is an idempotent and u  is the unit of R . Moreover, two distinct vertices 
( , )e u  and ( , )f v  are adjacent if and only if 0ef fe= =  or 1uv vu= = . Let 2( )Cl R  be the subgraph of ( )Cl R  induced 
by ( , ) |e u e

*( )Id R  and ( )}u U R . In this paper, we characterize 2 ( )p qCl   where p  and q  are prime numbers 
such that p q . 
 
Keywords: Clean graph, Idempotent, Unit
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1. บทนำ 
ในทฤษฎีริง สมาชิกนิจพลและยูนทิมีความสำคัญ และเป็น

ส่วนประกอบในสมาชิกคลีนและรงิคลีน ในปี 1997 
Nicholson [4]  ได้นยิามสมาชิกคลีนและริงคลีน ต่อมา  
S. Akbari และคณะ [1]  ได้นิยามกราฟนิจพลของริง R   

ในปี 2021 M. Habibi และคณะ [3] ได้นำแนวคิดของริง
คลีนและกราฟนิจพลมานิยามกราฟใหม่ ซึ่งเรียกว่ากราฟคลีน 

ใหร้ิง R  เป็นริงที่มีสมาชิกเอกลักษณ์ 1 0  เราจะเรยีก 
e R  ว่านิจพล (Idempotent) ถ้า 2e e=  ให้ ( )Id R  เป็น
เซตของสมาชิกนิจพลในริง R  และ *( )Id R  เป็นเซตของ
สมาชิกนิจพลทีไ่ม่เป็นศูนย์ในริง R  เราจะเรียก u R  ว่ายูนิท 
(Unit) ถ้ามี w R  ทีท่ำให้ 1uw=  และ 1wu =  เราให ้ ( )U R  
เป็นเซตของยูนิทท้ังหมดในริง R  และให้ 1( )U R  และ 2( )U R  
เป็นเซตย่อยของ ( )U R  นิยามโดย 

 1

1( ) ( ) |U R x U R x x−=  =  และ  1

2( ) ( ) |U R x U R x x−=    
ตามลำดับ สังเกตได้ว่า 1 2( ) ( ) ( )U R U R U R =  และ 

1 2( ) ( )U R U R =  
กราฟคลีน เขียนแทนด้วย ( )Cl R  คือกราฟท่ีประกอบด้วย

จุดยอด ( , )e u  โดยที่ e  เป็นสมาชิกนิจพล และ u  เป็นยูนิท 
ในที่น้ีสองจุดยอด ( , )e u  และ ( , )f v  ที่แตกต่างกันจะประชิด
กัน ก็ต่อเมื่อ 0ef fe= =  หรือ 1uv vu= =  เราให้ 1( )Cl R  
และ 2( )Cl R  เป็นกราฟย่อยของกราฟ ( )Cl R  ซึ่งก่อกำเนิด
โดย  (0, ) | ( )u u U R  และ ( , ) |e u e

*( )Id R และ 
( )}u U R  ตามลำดับ สังเกตได้ว่า 1( )Cl R  เป็นกราฟย่อย

บริบูรณ์ของ ( )Cl R  และ ( )Cl R  คือกราฟ 1( )Cl R  เชื่อมกับ
กราฟ 2( )Cl R  

ในหัวข้อถัดไป เราจะศึกษาลักษณะเฉพาะของ 

2 ( )p qCl   โดยที่ p  และ q  เป็นจำนวนเฉพาะที ่ p q   
 

2. สมบัติของกราฟ 2 ( )p qCl   
ต่อจากนี้ไป เราจะให้ p  และ q  เป็นจำนวนเฉพาะ 

ที่ p q   
ใน [3] เราจะได้เงื่อนไขที่เพียงพอและจำเป็น ท่ีทำให้

2( )Cl R  เป็นกราฟเชื่อมโยง แสดงดังทฤษฎีบทต่อไปนี ้
ทฤษฎีบท 2.1 [3] 2( )Cl R  เป็นกราฟเชื่อมโยง ก็ต่อเมื่อ R  มี
นิจพลที่ไมเ่ป็นศูนย์                                                 
 

ต่อไปเราจะพิจารณาสมาชิกนิจพลใน p  และ p q   
ทฤษฎีบทประกอบ 2.2  ( ) 0,1pId =  

พิสูจน์ ให้ x ( )pId  จะได้ว่า 2x x=  ดังนั้น 
2( 1) 0x x x x− = − =  เนื่องจาก p  เป็นฟีลด์ ทำให้ได้ว่า p  

เป็นอินทิกรัลโดเมน จะได้ว่า 0x =  หรอื 1 0x− =  นั่นคือ 
0x =  หรือ 1x =  ดังนั้น  ( ) 0,1pId  เนื่องจาก 20 0=  

และ 21 1=  จะได้ว่า  0,1  ( )pId  ดังนั้น  ( ) 0,1pId =                  

                                                                       
จากทฤษฎีบทประกอบ 2.2 เราจะได้บทแทรก 2.3 

ดังต่อไปนี ้
บทแทรก 2.3  ( ) (0,0),(0,1),(1,0),(1,1)p qId  =         
 

เราจะพิจารณาจำนวนสมาชิกของ ( )pU  ในทฤษฎีบท
ประกอบต่อไปนี ้
ทฤษฎีบทประกอบ 2.4  ( ) 1,2,3, , 1pU p= −  และ 

( ) 1pU p= −  
พิสูจน์ ให้ px  เนื่องจาก p  เป็นฟีลด์ จะได้ว่า x  เป็นยู
นิท สำหรับทุก  \ 0px  ดังนั้น  ( ) 1,2,3, , 1pU p= −  
นั่นคือ ( ) 1pU p= −                                             
 

ในบทแทรก 2.5 เราจะไดจ้ำนวนสมาชิกของ ( )p qU   
ซึ่งเป็นผลมาจากทฤษฎีบทประกอบ 2.4 
บทแทรก 2.5 

( ) {(1,1),(1,2),(1,3), ,(1, 1),

(2,1),(2,2),(2,3), ,(2, 1),

( 1,1),( 1,2),( 1,3), ,( 1, 1)}

p qU q

q

p p p p q

 = −

−

− − − − −

 

และ ( ) ( 1)( 1)p qU p q = − −                                
 

ต่อไปเราจะแสดงตัวอย่างของ 2 3( )Cl   
ตัวอย่าง 2.6 จากบทแทรก 2.3 และบทแทรก 2.5 จะได้ว่า 

 2 3( ) (0,0),(0,1),(1,0),(1,1)Id  =  และ
 2 3( ) (1,1),(1,2)U  =  ดังนั้น 

2 3( ( )) {((0,0),(1,1)),((0,0),(1,2)),((0,1),(1,1)),

((0,1),(1,2)),((1,0),(1,1)),((1,0),(1,2)),((1,1),(1,1)),((1,1),(1,2))}

V Cl  =  

ดังนั้นจะได้ 2 3( ),Cl  1 2 3( )Cl   และ 2 2 3( )Cl   
เป็นกราฟดังรูป 
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รูปที่ 1 2 3( )Cl   

 
รูปที่ 2 1 2 3( )Cl   

 
                        รูปที่ 3 2 2 3( )Cl            
       

3. ดีกรีของจุดยอดในกราฟ 2 ( )p qCl   
บทต้ัง 3.1 2 ( )p qCl   เป็นกราฟเชื่อมโยง 
พิสูจน์ จากบทแทรก 2.3,  

 ( ) (0,0),(0,1),(1,0),(1,1)p qId  =  ดังนั้น 2 ( )p qCl   

เป็นกราฟเชื่อมโยงโดยทฤษฎีบท 2.1                            
 

จากนิยาม ( )U R  เราจะได้ว่า ( )p qU   เป็นเซตของ  
ยูนิทท้ังหมดของ p q  และได้ว่า 1( )p qU   และ 

2 ( )p qU   เป็นเซตย่อยของ ( )p qU   โดยที ่
1

1( ) {( , ) ( ) | ( , ) ( , )}p q p qU x y U x y x y− =   =  และ 
1

2( ) {( , ) ( ) | ( , ) ( , )}p q p qU x y U x y x y− =     ทำให้
ได้ว่า 1 2( ) ( ) ( )p q p q p qU U U =     และ 

1 2( ) ( )p q p qU U   =   ดังนั้น 

1 2( ) ( ) ( )p q p q p qU U U =  +   
 

บทตั้งต่อไปนี ้เราจะพิจารณาจำนวนสมาชิกของ 

1( )p qU   และ 2 ( )p qU   

บทต้ัง 3.2 1

2, 2,
( )

4, 2
p q

p
U

p

=
 = 


 และ 

2

( 1)( 1) 2, 2,
( )

( 1)( 1) 4, 2
p q

p q p
U

p q p

− − − =
 = 

− − − 
 

พิสูจน์ จะแสดงว่า 1( ) {1, 1}pU p= −  
 ให้ 1( )px U  จะได้วา่ 1x x− =  นั่นคือ 

2 1 1x xx x x−= = =  ดังนั้น ( 1)( 1) 0x x− + =  เนื่องจาก p  
เป็นฟีลด์ ดังนั้น p  เป็นอินทิกรัลโดเมน จะได้ว่า ( 1) 0x + =  

หรือ ( 1) 0x − =  นั่นคือ 1x = −  หรือ 1x =  ดังนั้น 
1( ) {1, 1}pU p −  

ให้ {1, 1}x p −  ถ้า 1x =  จะได้ว่า 1xx =  นั่นคือ 
1x x− =  ดังนั้น 1( )px U  ถ้า 1x p= −  จะได้ว่า 

2( 1)( 1) 2 1 1xx p p p p= − − = − + =  นั่นคือ 1x x− =  ดังนั้น 

1( )px U  จะได้ว่า 1{1, 1} ( )pp U−   

ดังนั้น 1( ) {1, 1}pU p= −  ทำให้ได้ว่า 

1( ) {(1,1),(1, 1),( 1,1),( 1, 1)}p qU q p p q = − − − −  นั่นคือ 

1( ) {(1,1),(1, 1)}p qU q = −  เมื่อ 2p =  และ 

1( ) {(1,1),(1, 1),( 1,1),( 1, 1)}p qU q p p q = − − − −  เมื่อ 

2p   ดังนั้น 1

2, 2,
( )

4, 2
p q

p
U

p

=
 = 


  

จากบทแทรก 2.5, ( ) ( 1)( 1)p qU p q = − −  และเนื่องจาก 

1 2( ) ( ) ( )p q p q p qU U U =  +   จะได้ว่า 

2

( 1)( 1) 2, 2,
( )

( 1)( 1) 4, 2
p q

p q p
U

p q p

− − − =
 = 

− − − 
                 

 

ต่อไปเราจะแสดงลักษณะเฉพาะของ 2 ( )p qCl   โดย
แบ่งการพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี ้

จากตัวอย่าง 2.6 จะได้ 2 2 3( )Cl   ดังรูป 

 
     รูปที่ 4 2 2 3( )Cl   

 

ในส่วนถัดไป เราจะแสดงลักษณะเฉพาะของ 

2 ( )p qCl   เมื่อ 2p   หรือ 3q   โดยการแบ่งเซตของ
จุดยอดใน 2 ( )p qCl   ออกเป็น 6 เซต ดังนี ้

1

1

1

2

1

3

{((0,1),( , )) | ( , ) ( , )},

{((1,0),( , )) | ( , ) ( , )},

{((1,1),( , )) | ( , ) ( , )},

A x y x y x y

A x y x y x y

A x y x y x y

−

−

−

= =

= =

= =

 

1

4

1

5

{((0,1),( , )) | ( , ) ( , )},

{((1,0),( , )) | ( , ) ( , )},

A x y x y x y

A x y x y x y

−

−

= 

= 
 

         และ 1

6 {((1,1),( , )) | ( , ) ( , )}A x y x y x y−=   
สังเกตได้ว่า 1 2 3 4 5 6 ( ( ))p qA A A A A A V Cl     =   
และ i jA A =   สำหรับทุก i j  โดยที่ 
, {1,2,3,4,5,6}i j  

 

ทฤษฎีบท 3.3 สมมติให้ 2p   หรือ 3q   และให้ 
, {1,2,3,4,5,6}i j  จะได้ว่าข้อความต่อไปนีเ้ป็นจริง 
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1. ทุกจุดยอดใน iA  ประชิดกับทุกจดุยอดใน jA  เมื่อ 
( , ) {(1,2),(1,5),(2,4),(4,5)}i j   

2. ทุกจุดยอดใน iA  ไม่ประชิดกับทุกจุดยอดใน jA  เมื่อ  
( , ) {(1,4),(1,6),(2,5),(2,6),(3,4),(3,5),(3,6)}i j   

3. สำหรับแตล่ะจดุยอดใน iA  มีเพียงจุดยอดเดียวใน jA  

ที่ประชิดกัน เมื่อ ( , ) {(1,3),(2,3),(4,6),(5,6)}i j   
4. ทุกสองจุดยอดทีแ่ตกต่างกันใน iA  จะไม่ประชิดกัน  

เมื่อ {1,2,3}i  
5. สำหรับแตล่ะจดุยอดใน iA  มีจุดยอดที่แตกต่างกันเพียง

จุดเดยีวใน iA  ที่ประชิดกัน  เมื่อ {4,5,6}i  
พิสูจน์ 1. ให้ ( , ) {(1,2),(1,5),(2,4),(4,5)}i j   จะแสดงว่าทุก
จุดยอดใน iA  ประชิดกับทุกจุดยอดใน jA  

กรณีที่ ( , ) (1,2)i j =  ให้ 1((0,1),( , ))x y A  และ 

2((1,0),( , ))x y A  เนื่องจาก (0,1) (1,0) (0,0) =  ดังนั้น 
((0,1),( , ))x y  ประชิดกับ ((1,0),( , ))x y  

 

ในกรณีที่ ( , ) {(1,5),(2,4),(4,5)}i j   สามารถแสดงได้ใน
ทำนองเดียวกันกับกรณีที่ ( , ) (1,2)i j =  

 

2. ให้ ( , ) {(1,4),(1,6),(2,5),(2,6),(3,4),(3,5),(3,6)}i j   
จะแสดงว่าแต่ละจุดยอดใน iA  ไมป่ระชิดกับทุกจุดยอดใน jA  

กรณีที่ ( , ) (1,4)i j =  ให้ 1((0,1),( , ))x y A  และ 

4((0,1),( , ))a b A  นั่นคือ 1( , ) ( , )x y x y− =  และ 
1( , ) ( , )a b a b−   ทำให้ได้ว่า ( , ) ( , )x y a b  ดังนั้น 

((0,1),( , ))x y  ไม่ประชิดกับ ((0,1),( , ))a b  เพราะว่า 
(0,1) (0,1) (0,1) (0,0) =   และ ( , ) ( , ) (1,1)x y a b   

ในกรณีที่ ( , ) {(1,6),(2,5),(2,6),(3,4),(3,5),(3,6)}i j    
สามารถแสดงได้ในทำนองเดียวกนักับกรณีที่ ( , ) (1,4)i j =  

 

3. ให้ ( , ) {(1,3),(2,3),(4,6),(5,6)}i j   จะแสดงว่าสำหรับ
แต่ละจดุยอดใน iA  มีเพียงจุดยอดเดยีวใน jA  ที่ประชิดกัน 

กรณีที่ ( , ) (1,3)i j =  ให้ 1((0,1),( , ))x y A  ดังนั้น 
1( , ) ( , )x y x y− =  นั่นคือ 3((1,1),( , ))x y A  จะได้ว่า 

((0,1),( , )) ((1,1),( , )) ((0,1),(1,1))x y x y =  เพราะว่า 
1( , ) ( , )x y x y− =  ดังนั้น ((0,1),( , ))x y  ประชิดกับ ((1,1),( , ))x y  

และให้ 3((1,1),( , ))a b A  โดยที่ ( , ) ( , )a b x y  จะได้ว่า 
1( , ) ( , )a b a b− =  เนื่องจาก (0,1) (1,1) (0,1) (0,0) =   และ

( , ) ( , ) (1,1)x y a b   ดังนั้น ((0,1),( , ))x y  และ ((1,1),( , ))a b  
ไม่ประชิดกัน 

 

ในกรณีที่ ( , ) (2,3)i j =  สามารถแสดงได้ในทำนอง
เดียวกันกับกรณีที่ ( , ) (1,3)i j =  

 

 กรณีที ่ ( , ) (4,6)i j =  ให้ 4((0,1),( , ))x y A  ดังนั้น 
1( , ) ( , )x y x y−   จะได้ว่า 1

6((1,1),( , ) )x y A−   ดังนั้น 
((0,1),( , ))x y  และ 1((1,1),( , ) )x y −  ประชิดกัน เพราะว่า 

1( , ) ( , ) (1,1)x y x y−  =  และให้ 6((1,1),( , ))a b A  โดยที่ 
1( , ) ( , )a b x y −  เนื่องจาก (0,1) (1,1) (0,1) (0,0) =   และ 

( , ) ( , ) (1,1)x y a b   ดังนั้น ((0,1),( , ))x y  ไม่ประชิดกับ 
((1,1),( , ))a b  

 

ในกรณีที ่ ( , ) (5,6)i j =  สามารถแสดงได้ในทำนอง
เดียวกันกับกรณีที ่ ( , ) (4,6)i j =  

 

4. ให้ {1,2,3}i  จะแสดงว่าแต่ละจุดยอดทีแ่ตกต่างกันใน 

iA  จะไม่ประชิดกัน 
กรณีที ่ 1i =  ให้ ((0,1),( , ))x y  และ ((0,1),( , ))a b  เป็นจุด

ยอดที่แตกต่างกันใน 1A  จะได้ว่า 1( , ) ( , )x y x y− = , 
1( , ) ( , )a b a b− =  และ ( , ) ( , )x y a b  เนื่องจาก 

(0,1) (0,1) (0,1) (0,0) =   และ ( , ) ( , ) (1,1)x y a b   ดังนั้น 
((0,1),( , ))x y  และ ((0,1),( , ))a b  ไม่ประชิดกัน 

 

ในกรณีที่ {2,3}i  สามารถแสดงได้ในทำนองเดียวกันกับ
กรณีที ่ 1i =  

 

5. ให้ {4,5,6}i  จะแสดงว่าสำหรับแตล่ะจดุยอดใน iA  

มีจุดยอดที่แตกต่างกันเพียงจุดเดียวใน iA  ที่ประชิดกัน   
กรณีที ่ 4i =  ให้ 4((0,1),( , ))x y A  จะได้วา่ 

1( , ) ( , )x y x y−   ดังนั้น 1

4((0,1),( , ) )x y A−   เนื่องจาก 
1( , ) ( , ) (1,1)x y x y−  =  จะได้ว่า ((0,1),( , ))x y  ประชิดกับ 

1((0,1),( , ) )x y −  และให้ 4((0,1),( , ))a b A  โดยที่ 
1( , ) ( , )a b x y −  ดังนั้น ((0,1),( , ))x y  และ ((0,1),( , ))a b  ไม่

ประชิดกัน เพราะว่า (0,1) (0,1) (0,1) (0,0) =   และ 
( , ) ( , ) (1,1)x y a b    

 

ในกรณีที่ {5,6}i  สามารถแสดงได้ในทำนองเดียวกันกับ
กรณีที ่ 4i =                                                         

 

จากทฤษฎีบทข้างต้น เราได้ลักษณะเฉพาะของกราฟ 

2 ( )p qCl   เมื่อ 2p   หรือ 3q   ในบทแทรกต่อไปนี้ 
เราจะแสดงกราฟ 2 ( )p qCl   
บทแทรก 3.4 พิจารณา 2 ( )p qCl   เมื่อ 2p   หรอื 

3q   ออกเป็น 2 กรณี ดังนี ้
กรณีที่ 1: 2p =  และ 5q   จากบทตั้ง 3.2, 

1( ) 2p qU  =  และ 2( ) ( 1)( 1) 2p qU p q = − − −  
ดังนั้น 1 2 3 2A A A= = =  และ 

4 5 6 ( 1)( 1) 2A A A p q= = = − − −  จะได้ 2 ( )p qCl   
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ดังรูป 

 
รูปที่ 5 2 ( )p qCl   เมื่อ 2p =  และ 5q   

 

กรณีที่ 2: 2p   จะได้ว่า 3p   จากบทตั้ง 3.2, 

1( ) 4p qU  =  และ 2( ) ( 1)( 1) 4p qU p q = − − −  
ดังนั้น 1 2 3 4A A A= = =  และ 

4 5 6 ( 1)( 1) 4A A A p q= = = − − −  จะได้ 2 ( )p qCl   ดังรูป 

 
             รูปที่ 6 2 ( )p qCl   เมื่อ 2p                    
 

ทฤษฎีบทต่อไปนี ้เราจะพิจารณาดกีรีของจุดยอดใน 

2 ( )p qCl   เมื่อ 2p   หรือ 3q   

ทฤษฎีบท 3.5 ให้ 1 2 1 2(( , ),( , ))e e u u  เป็นจุดยอดใน 

2 ( )p qCl   เมื่อ 2p   หรือ 3q   จะได้ว่า 
1 2 1 2 1

1 2 1 2 2

1 2 1 2 3

1 2 1 2

1 2 1 2 4

1 2 1 2 5

1 2 1 2

1 ( 1)( 1), (( , ),( , )) ,

1 ( 1)( 1), (( , ),( , )) ,

2, (( , ),( , )) ,
deg(( , ),( , ))

2 ( 1)( 1), (( , ),( , )) ,

2 ( 1)( 1), (( , ),( , )) ,

3, (( , ),( , ))

p q e e u u A

p q e e u u A

e e u u A
e e u u

p q e e u u A

p q e e u u A

e e u u

+ − − 

+ − − 


=

+ − − 

+ − − 

 6A











พิสูจน์ สมมติให้ 2p   หรือ 3q   จะแบ่งการพิจารณาเป็น 
6 กรณีดังนี ้

กรณีที่ 1:  ให้ 1 2 1 2(( , ),( , ))e e u u  เป็นจุดยอดใน 1A  จาก
ทฤษฎีบท 3.3, ทุกจุดยอดใน 1A  ประชิดกับทุกจุดยอดใน 2A  

และ 5A  อย่างไรก็ตามสำหรบัแตล่ะจดุยอดใน 1A  มเีพียงจุด
ยอดเดียวใน 3A  ที่ประชิดกัน ทำให้ได้ว่า 

1 2 1 2 2 5deg(( , ),( , )) 1e e u u A A= + +  
• ถ้า 2p =  และ 5q   จากบทแทรก 3.4, 2 2A =  และ 

5 ( 1)( 1) 2A p q= − − −  ดังนั้น 

1 2 1 2deg(( , ),( , )) 2 [( 1)( 1) 2] 1 1 ( 1)( 1)e e u u p q p q= + − − − + = + − −

• ถ้า 2p   จากบทแทรก 3.4, 2 4A =  และ 

5 ( 1)( 1) 4A p q= − − −  ดังนั้น 

1 2 1 2deg(( , ),( , )) 4 [( 1)( 1) 4] 1 1 ( 1)( 1)e e u u p q p q= + − − − + = + − −  

กรณีที่ 2:  ให้ 1 2 1 2(( , ),( , ))e e u u  เป็นจุดยอดใน 2A  จาก
ทฤษฎีบท 3.3, ทุกจุดยอดใน 2A  ประชิดกับทุกจุดยอดใน 1A  
และ 4A  ในขณะที่สำหรับแต่ละจุดยอดใน 2A  มีเพียงจุดยอด
เดียวใน 3A  ที่ประชิดกัน ทำให้ได้ว่า 

1 2 1 2 1 4deg(( , ),( , )) 1e e u u A A= + +  
• ถ้า 2p =  และ 5q   จากบทแทรก 3.4, 1 2A =  และ 

4 ( 1)( 1) 2A p q= − − −  ดังนั้น 

1 2 1 2deg(( , ),( , )) 2 [( 1)( 1) 2] 1 1 ( 1)( 1)e e u u p q p q= + − − − + = + − −

• ถ้า 2p   จากบทแทรก 3.4, 1 4A =  และ 

4 ( 1)( 1) 4A p q= − − −  ดังนั้น 

1 2 1 2deg(( , ),( , )) 4 [( 1)( 1) 4] 1 1 ( 1)( 1)e e u u p q p q= + − − − + = + − −  

กรณีที่ 3:  ให้ 1 2 1 2(( , ),( , ))e e u u  เป็นจุดยอดใน 3A  จาก
ทฤษฎีบท 3.3, สำหรับแตล่ะจุดยอดใน 3A  มีเพียงจุดยอด
เดียวใน 1A  และ 2A  ที่ประชิดกัน ทำให้ได้ว่า 

1 2 1 2deg(( , ),( , )) 1 1 2e e u u = + =  
 

กรณีที่ 4:  ให้ 1 2 1 2(( , ),( , ))e e u u  เป็นจุดยอดใน 4A  จาก
ทฤษฎีบท 3.3, ทุกจุดยอดใน 4A  ประชิดกับทุกจุดยอดใน 2A  
และ 5A  อย่างไรก็ตามสำหรบัแตล่ะจดุยอดใน 4A  มีจดุยอดที่
แตกต่างกันเพียงจุดเดียวใน 4A  ที่ประชิดกัน และสำหรับแต่
ละจุดยอดใน 4A  มเีพียงจุดยอดเดียวใน 6A  ที่ประชิดกัน ทำ
ให้ได้ว่า 1 2 1 2 2 5deg(( , ),( , )) 1 1e e u u A A= + + +  
• ถ้า 2p =  และ 5q   จากบทแทรก 3.4, 2 2A =  และ 

5 ( 1)( 1) 2A p q= − − −  ดังนั้น 

1 2 1 2deg(( , ),( , )) 2 [( 1)( 1) 2] 2 2 ( 1)( 1)e e u u p q p q= + − − − + = + − −

• ถ้า 2p   จากบทแทรก 3.4, 2 4A =  และ 

5 ( 1)( 1) 4A p q= − − −  ดังนั้น 

1 2 1 2deg(( , ),( , )) 4 [( 1)( 1) 4] 2 2 ( 1)( 1)e e u u p q p q= + − − − + = + − −  

กรณีที่ 5:  ให้ 1 2 1 2(( , ),( , ))e e u u  เป็นจุดยอดใน 5A  จาก
ทฤษฎีบท 3.3, ทุกจุดยอดใน 5A  ประชิดกับทุกจุดยอดใน 1A  
และ 4A  ในขณะที่สำหรับแต่ละจุดยอดใน 5A  มีจุดยอดที่
แตกต่างกันเพียงจุดเดียวใน 5A  ที่ประชิดกัน และสำหรับแต่
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ละจุดยอดใน 5A  มเีพียงจุดยอดเดียวใน 6A  ที่ประชิดกัน ทำ
ให้ได้ว่า 1 2 1 2 1 4deg(( , ),( , )) 1 1e e u u A A= + + +  
• ถ้า 2p =  และ 5q   จากบทแทรก 3.4, 1 2A =  และ 

4 ( 1)( 1) 2A p q= − − −  ดังนั้น 

1 2 1 2deg(( , ),( , )) 2 [( 1)( 1) 2] 2 2 ( 1)( 1)e e u u p q p q= + − − − + = + − −

• ถ้า 2p   จากบทแทรก 3.4, 1 4A =  และ 

4 ( 1)( 1) 4A p q= − − −  ดังนั้น 

1 2 1 2deg(( , ),( , )) 4 [( 1)( 1) 4] 2 2 ( 1)( 1)e e u u p q p q= + − − − + = + − −  

กรณีที่ 6:  ให้ 1 2 1 2(( , ),( , ))e e u u  เป็นจุดยอดใน 6A  จาก
ทฤษฎีบท 3.3, สำหรับแตล่ะจุดยอดใน 6A  มีเพียงจุดยอด
เดียวใน 4A  และ 5A  ที่ประชิดกัน อย่างไรก็ตามสำหรับแต่ละ
จุดยอดใน 6A  มีจุดยอดที่แตกต่างกันเพียงจุดเดยีวใน 6A  ที่
ประชิดกัน ทำให้ได้ว่า 1 2 1 2deg(( , ),( , )) 1 1 1 3e e u u = + + =  

สรุปได้ว่า 
1 2 1 2 1

1 2 1 2 2

1 2 1 2 3

1 2 1 2

1 2 1 2 4

1 2 1 2 5

1 2 1 2

1 ( 1)( 1), (( , ),( , )) ,

1 ( 1)( 1), (( , ),( , )) ,

2, (( , ),( , )) ,
deg(( , ),( , ))

2 ( 1)( 1), (( , ),( , )) ,

2 ( 1)( 1), (( , ),( , )) ,

3, (( , ),( , ))

p q e e u u A

p q e e u u A

e e u u A
e e u u

p q e e u u A

p q e e u u A

e e u u

+ − − 

+ − − 


=

+ − − 

+ − − 

 6A











                

                                                                   
 

ทฤษฎีบท 3.5 เราแสดงดีกรีของจดุยอดใน 2 ( )p qCl   

เมื่อ 2p   หรือ 3q   ต่อไปในบทแทรก 3.6 จะพิจารณา
ดีกรีน้อยท่ีสดุและดีกรมีากที่สดุของ 2 ( )p qCl    
บทแทรก 3.6 2( ( )) 2p qCl  =  และ 

2

3, 2 3,
( ( ))

2 ( 1)( 1), 2 3
p q

p and q
Cl

p q p or q

= =
  = 

+ − − = =
 

พิสูจน์ สำหรับ 2 2 3( )Cl   จะได้ว่า 2 2 3( ( )) 2Cl  =  
และ 2 2 3( ( )) 3Cl  =  

สมมติให้ 2p   หรือ 3q   ดังนั้น 5q   จากทฤษฎีบท 
3.5, สำหรับ 1 2 1 2 2(( , ),( , )) ( ( ))p qe e u u V Cl   จะได้ว่า 

1 2 1 2 1

1 2 1 2 2

1 2 1 2 3

1 2 1 2

1 2 1 2 4

1 2 1 2 5

1 2 1 2

1 ( 1)( 1), (( , ),( , )) ,

1 ( 1)( 1), (( , ),( , )) ,

2, (( , ),( , )) ,
deg(( , ),( , ))

2 ( 1)( 1), (( , ),( , )) ,

2 ( 1)( 1), (( , ),( , )) ,

3, (( , ),( , ))

p q e e u u A

p q e e u u A

e e u u A
e e u u

p q e e u u A

p q e e u u A

e e u u

+ − − 

+ − − 


=

+ − − 

+ − − 

 6A











เนื่องจาก ( 1)( 1) 4p q− −   ดังนั้น 2( ( )) 2p qCl  =  และ 

2( ( )) 2 ( 1)( 1)p qCl p q  = + − −                             
 

ต่อไปเราจะกล่าวถึงทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับกราฟ 
ออยเลอร์ ซึ่งจะมีอยู่ในหนังสือทฤษฎีกราฟท่ัวไป 

ทฤษฎีบท 3.7 ให้กราฟ G  เป็นกราฟเช่ือมโยง กราฟ G  
จะเป็นกราฟออยเลอร์ ก็ต่อเมื่อจดุยอดทุกจุดของกราฟ G  
เป็นจุดยอดคู่                                                        
 

บทแทรกต่อไปนี้ เราจะพิจารณาว่า 2 ( )p qCl   ไม่เป็น
กราฟออยเลอร์  
บทแทรก 3.8 2 ( )p qCl   ไม่เป็นกราฟออยเลอร ์
พิสูจน์ จากตัวอย่าง 2.6 และทฤษฎีบท 3.5, มีจุดยอดใน 

2 ( )p qCl   ที่มีดีกรเีป็นคี่ ดังนั้น 2 ( )p qCl   ไม่เป็น
กราฟออยเลอร์ โดยทฤษฎีบท 3.7                           
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ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรพืน้บ้านในการกำจัดลูกน้ำยุงลายสวน  

(Aedes albopictus) 

Lavicidal Activities of Crude Extracts from Traditional Herb Against  

Aedes albopictus 
 

สรญา แสนมาโนช1 ชยาภา  สุระมิตร1 และ ณีอร  กุลสา1 
 

1คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
1sorayasaenmanot@gmail.com;  suramitchayapa@gmail.com; neeon.kulsa@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี ้ มีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรพื ้นบ้าน 9 ชนิด ได้แก่ ชะพลู (Piper 

sarmentosum), ขลู ่ (Pluchea indica), แขยง (Limnophila aromatica), ฝักคูน (Cassia fistula), พลูคาว (Houttuynia cordata), 
ผักไผ่น้ำ (Polygonum odoratum), สะเดาดิน (Glinus oppositifolius), ผักเสี ้ยนผี (Cleome viscosa), และมะระขี ้นก (Momordica 
charantia) ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายสวน (Aedes albopictus) ทำการสกัดโดยวิธีการหมัก (Maceration) ด้วยน้ำกลั่น แล้วนำสารสกัดที่
ได้มาทดสอบกับลูกน้ำยุงลายสวนระยะที่ 3 - 4 ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 ppm ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดหยาบจาก
สมุนไพรพื้นบ้านทั้ง 9 ชนิด มีประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงลายสวน (A. albopictus) ได้ทั้งหมด โดยสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการ
กำจัดลูกน้ำยุงลายสวนได้ดีที่สุด ภายใน 24 ช่ัวโมง คือ สารสกัดหยาบจากผักเส้ียนผี (C. viscosa),   (LC50 = 3.81 ppm, LC90 = 5.19 ppm) 
รองลงมาคือ มะระขี ้นก (M. charantia) (LC50 = 6.23ppm, LC90 = 10.06 ppm) และฝักคูน (C. fistula) (LC50 = 6.82 ppm, LC90 = 
12.87 ppm) ตามลำดับ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการแพ้สารเคมีในมนุษย์ ลดการต้านทานต่อสารเคมีของยุง และลดสารเคมีตกค้างในส่ิงแวดล้อม
ในระยะยาว การใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการกำจัดลูกน้ำยุงลายจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาทดแทนการใช้สารเคมีได้ 

 
คำสำคัญ: ผักเส้ียนผี, ยุงลายสวน, การกำจัดลูกน้ำยุง 
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Abstract  

 The objective of this study was to study the efficacy of 9 types of crude extracts from traditional herb as 
follows: Piper sarmentosum, Pluchea indica, Limnophila aromatica, Cassia fistula, Houttuynia cordata, Polygonum 
odoratum, Glinus oppositifolius,  Cleome viscosa, and Momordica charantia lavicidal activities against Aedes albopictus. 
The crude extracts were extracted by Maceration technique with distilled water, and were tested on A. albopictus larvae 
stage 3 - 4 at concentrations of 5, 10, 15 and 20 ppm. The results showed that 9 types of crude extracts from traditional 
herb are effective in A. albopictus larvae. The traditional herbs that are most effective in larvicidal activity against A. 
albopictus within 24 hours are C. viscosa (LC50 = 3.81 ppm, LC90 = 5.19 ppm) followed by M. charantia (LC50 = 6.23ppm, 
LC90 = 10.06 ppm) an d  C. fistula ( LC50 = 6.82 ppm, LC90 = 12.87 ppm) respectively, Therefore, in order to reduce the 
allergic reaction to chemicals in humans. Reduce mosquito resistance to chemicals and reduce chemical residues in the 
environment in the long term. Using traditional herbs to larvicidal activity against mosquito is another alternative that can 
replace the use of chemicals. 
 
Keywords:  Cleome viscosa, Aedes albopictus, mosquito larvicides 
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังจัดเป็นปัญหาที่สำคัญของ
สาธารณสุขไทย เนื่องจากเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาที่เฉพาะเจาะจง 
และประเทศไทยตั ้งอยู ่ในเขตร้อนชื ้น จึงทำให้มีการระบาดของ
ไข้เลือดออกมานานกว่า 60 ปี จากรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก 
ปี 2562 พบว่าสถานการณ์โดยรวมของโรคไข้เลือดออกของประเทศ
ไทยปี 2561 เป็นปีที่มีการระบาดทั่วทุกภาคของประเทศไทย พบ
ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก ทั้งหมด 103 ราย โดยภาคที่มี
ผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ ภาคกลาง 53 ราย รองลงมา คือ ภาคเหนือ 
18 ราย ภาคใต้ 16 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ราย ตามลำดับ 
สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น จังหวัดอุดรธานีนับเป็นจังหวัด
ที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นประจำทุกปี จากการเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออกในจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 21 
สิงหาคม 2562 พบว่าในจังหวัดอุดรธานี มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
จำนวน 1,353 ราย อำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ อำเภอบ้านดุงจำนวน 
109 ราย รองลงมาคืออำเภอเมืองอุดรธานีจำนวน 99 ราย และ
อำเภอเพ็ญ จำนวน 40 ราย ตามลำดับ [1] ซึ่งโรคไข้เลือดออกมี
สาเหตุมาจากยุงลาย โดยยุงลายที ่เป็นพาหะนำโรคที ่สำคัญใน
ประเทศไทยนั้นมีทั้งยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) และยุงลายสวน 
(Aedes albopictus) ซึ่งการควบคุมและป้องกันยุงลายมีมากมาย
หลายวิธ ี เช่น การควบคุมทางกายภาพ ได้แก่  การกําจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ จัดการภาชนะที่มีน้ำขัง การควบคุมทางชีวภาพ ได้แก่ 
การใช้ปลาหางนกยูง ปลาหมอ และปลากระดี่กินลูกน้ำยุงลาย และ
การควบคุมทางเคมี ได้แก่ การใช้สารเคมีกําจัดแมลงฉีดพ่น และการ

ใช้ทรายเทมีฟอส  ซ ึ ่งจ ัดเป ็นสารเคมีชนิดออร ์แกโนฟอสเฟต 
(Organophosphorus compounds) และนับได้ว่าเป็นสารเคมีใน
การกําจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นวิธีที่นิยมที่สุด เนื่องจากสะดวกและเห็น
ผลได้ดี แต่มีข้อเสียคือทำให้น้ำมีกลิ่นเหม็นจากสารเคมี มีสารเคมี
ตกค้างบนผิวน้ำ และอาจทำให้เกิดอาการตุ่มคันกับผู้ที่แพ้สารเคมีได้
ง่าย รวมทั้งมีรายงานการดื้อต่อสารกำจัดลูกน้ำยุงลายนี้ในหลาย
พื้นที่ของประเทศไทย [2-3] ดังนั้นเพื่อเป็นการลดสารเคมีตกค้างใน
ส่ิงแวดล้อมและลดการแพ้สารเคมีของมนุษย์ การใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมา
ทดแทนการใช้สารเคมี อีกทั ้งยังลดค่าใช้จ่ายในการซื ้อสารเคมี 
เพราะสมุนไพรพื้นบ้านเป็นส่ิงที่สามารถหาได้ง่ายในครัวเรือน  

ในปัจจุบันมีการศึกษาและใช้สารสกัดที่ได้จากธรรมชาติใน
การกำจัดลูกน้ำยุงลายมากขึ้น ซึ่งมีข้อดีกว่าสารเคมีสังเคราะห์ตรงที่
ไม่สะสมเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเมื่อใช้เป็นเวลานาน ไม่
ตกค้างในส่ิงแวดล้อมและไม่กระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของพืชและ
สัตว์ จึงมีความปลอดภัยต่อผู ้ใช้ เช่น การศึกษาของดำรง พันธุ์
ทองวัฒน์ และ นพวรรณ บุญชู [4] ในการศึกษาเรื่องฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำ
ย ุ งลายบ ้ าน  (A. aegypti) ของสารสก ั ดหยาบผลจ ันทร ์ ผา 

(Dracaena loureiri) พบว่าสารสกัดหยาบด้วยเอทานอลของเนื้อ
ผลจันทร์ผา สารสกัดหยาบด้วยเอทานอลของเมล็ด  และสารสกัด
หยาบด้วยน้ำของเนื้อผลจันทน์ผามีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้าน โดยมี
ค่า LC50 เท่ากับ 84. 00 และ <50 รองลงมาคือ 921. 69 และ 
307.40 ตามด้วย 1,067. 53 และ 834. 37 ppm ที่เวลา 24 และ 
48 ช่ัวโมง ตามลำดับ นอกจากนี้จากการศึกษาของศิริพงษ์ พิมสุคะ 
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และคณะ [5] ที ่ทำการศึกษาคุณสมบัติของสมุนไพรไทย 7 ชนิด 
ได้แก่ ใบโหระพา ใบสะระแหน่ คื่นช่าย ผักชีฝรั่ง ขิง กระชาย และ
มะระข้ีนก ในการควบคุมลูกน ้ำยุงลายบ้าน (A. aegypti)  ในระยะที่ 
3 ผลการวิจัยพบว่า สารคั้นหยาบจากคื่นช่าย มีประสิทธิภาพในการ
ฆ ่าลูกน ้ำยุงลายบ้านดีที่สุด โดยมีค่าความเป็นพิษของระดับความ
เข้มข้น (LC50) ที่ทำให้ลูกน ้ำตายลดลงครึ่งหนึ่ง ในเวลา 24 ชั่วโมง 

เท่ากับร้อยละ 17.38 รองลงมาคือ ขิง สะระแหน่ โหระพา กระชาย 
มะระขี ้นก และผักชีฝรั ่ง โดยมีค่า LC50 เท่ากับร้อยละ 25.70, 

29.51, 33.11, 34.67, 66.07 และ 91.20 ตามลำดับ  
สำหรับประเทศไทยนั้น มีสมุนไพรพื้นบ้านหลากชนิด ที่ยัง

ไม่ได้มีการศึกษาคุณสมบัต ิในการกำจ ัดลูกน ้ำย ุงลายสวน (A. 
albopictus) ซึ่งนับว่าเป็นยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่สำคัญอีก
ชนิดหนึ่งในประเทศไทย นอกเหนือจากยุงลายบ้าน (A. aegypti) 
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารสกัดหยาบจาก
สมุนไพรพื ้นบ้าน 9 ชนิด ได้แก่ ชะพลู มะระขี ้นก แขยง ฝักคูน
พลูคาว ผักไผ่น้ำ สะเดาดิน ผักเส้ียนผี และขลู่ ในการกำจัดลูกน้ำ
ยุงลายสวน (A. albopictus) เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีในการ
กำจัดลูกน้ำยุงลาย และเพื ่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคสำคัญ ซึ่งนับเป็นปัญหา
ทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยอีกด้วย 

 

วิธีการทดลอง 
การเตรียมสารสกัดจากสมุนไพร 

ทำการสกัดสมุนไพรพื้นบ้านทั้ง 9 ชนิด ได้แก่ ชะพลู (P. 
sarmentosum), ขลู ่ (P. indica), แขยง (L. aromatica), ฝักคูน 
(C. fistula), พล ูคาว  (H. cordata), ผ ักไผ ่น ้ ำ  (P. odoratum), 
สะเดาดิน (G. oppositifolius), ผักเส้ียนผี (C. viscosa), และมะระ
ขี ้นก (Momordica charantia) ที ่เก ็บในพื ้นที ่จ ังหวัดอุดรธานี 
ในช่วงที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่ นำไปทำให้แห้งสนิทด้วยการตากแห้ง 
4-5 วัน จากนั้นนำมาบดให้ละเอียด และสกัดหยาบโดยวธิีการหมัก 
(Maceration) ด้วยน้ำกลั่น นาน 72 ชั่วโมง แล้วจึงนำมากรองดว้ย
ผ้าขาวบางและกระดาษกรอง เตรียมเป็นสารสกัดตั้งต้นเก็บไว้ในขวด
แกลลอนที่มีฝาปิด นำไปเก็บไว้ในตู้เย็นภายใต้อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เพื่อนำมาใช้ทดสอบกับลูกน้ำยุงลายต่อไป 

 
การเลี้ยงลูกนำ้ยุงลายสวน (A. albopictus) 
 น ำ ไ ข ่ ย ุ ง ล ายสวน  (A. albopictus) ท ี ่ ไ ด้ ร ั บความ
อนุเคราะห์มาจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ทำ

การเล้ียงในห้องปฏิบัติการ ภายใต้อุณหภูมิ 27  2 องสาเซลเซียส 

ความชื้นสัมพัทธ์ 75  10% ควบคุมแสงเป็น 2 ช่วง ได้แก่ แสง
สว่าง : มืด (12 : 12 ชั่วโมง) โดยนำไข่ยุงลายฟักลงในถาดพลาสติก
ขนาด 29x37x10 เซนติเมตร ที่ใส่น้ำปราศจากคลอรีน ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 30 นาที ไข่จะเริ่มฟักเป็นตัว เมื่อลูกน้ำยุงลายฟักออกมา
ปริมาณมาก เริ่มให้อาหารหนูบดละเอียดและใช้กระดาษกรองซับฝ้า
บนผิวน้ำ และหมั่นเปลี่ยนน้ำในถาดพลาสติก เมื่อได้ลูกน้ำยุงลาย
ระยะที่ 3 - 4 จึงนำไปใช้ทดสอบต่อไป ซึ่งในการทดสอบจะใช้ลูกน้ำ
ยุงลายสวน 3,040 ตัว สำหรับการทดสอบกับสารสกัดจากสมุนไพร
ในแต่ละระดับความเข้มข้นและชุดควบคุม 
 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการ
กำจัดลูกนำ้ยุงลายสวน 

เตรียมสารสกัดหยาบจากสมุนไพรที ่แต่ละระดับความ
เข้มข้น ( 5, 10, 15 และ 20 ppm) ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ใส่ใน
แก้วพลาสติก ปริมาตร 500 มิลลิลิตร จากนั้นเติมลูกน้ำยุงลายสวน
ระยะที่ 3-4 จำนวน 20 ตัว ใส่ลงในสารสกัดหยาบจากสมุนไพรใน
แต่ละระดับความเข้มข้น (ทำการทดลองละ 4 ซ้ำ) ควบคุมสภาวะ

แวดล้อมของการทดลองที่อุณหภูมิ 27  2 องสาเซลเซียส ความช้ืน

สัมพัทธ์ 75  10% โดยใช้ทรายเทมีฟอส ความเข้มข้น 20 ppm 
เป็นกลุ่มควบคุมเชิงบวก และน้ำกล่ันเป็นกลุ่มควบคุมเชิงลบ  สังเกต
การตายของลูกน้ำยุงลายโดยดูจากลักษณะการที่ลูกน้ำยุงลายจะไม่มี
การเคล่ือนไหว หรือจมอยู่ก้นภาชนะ  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

บันทึกผลจำนวนการตายของลูกน้ำเม่ือครบ 24 ช่ัวโมงของ
การทดสอบ และประเมินผลทางสถิติด้วยการวิเคราะห์อัตราการตาย
ของลูกน้ำยุงลายโดย 
อัตราตายของลูกน้ำยุงลาย (Mortality rate) =  (จำนวนการตาย    
ของลูกน้ำยุงลายที่ทดสอบ / จำนวนของลูกน้ำยุงลายที่ใช้ทดสอบ
ทั้งหมด) x 100 

หากอัตราตายของลูกน้ำยุงลายในกลุ่มควบคุมอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 5-20 ให้ปรับค่าอัตราตายด้วย Abbout's formula  

และถ้าอัตราตายของลูกน้ำยุงลายในกลุ่มควบคุมมากกว่า
ร้อยละ 20 ให้ทำการทดสอบการทดลองชุดนั้นใหม่  

แล้ววิเคราะห์หาค่า Lethal Concentration 50 (LC50) 
และ Lethal Concentration 90 (LC90) ความเป็นพิษของระดับ
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ความเข้มข้นที่ทำให้ลูกน้ำตาย 50% และ 90% ตามลำดับ โดยวิธี 
Probit analysis [5] 

 

ผลการทดลอง 
จากการศึกษาประสิทธ ิภาพของสารสก ัดหยาบจาก

สมุนไพรพื้นบ้านพบว่า สมุนไพรทั้ง 9 ชนิด มีประสิทธิภาพในการ
กำจัดลูกน้ำยุงลายสวน (A. albopictus) ได้ทั้งหมด โดยสมุนไพรที่มี
ประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงลายสวนได้ดีที่สุด คือ ผักเสี้ยนผี 
(C. viscosa) โดยผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นพิษเฉียบพลันที่ทำให้
ลูกน้ำยุงลายสวน (A. albopictus) ตาย 50% (LC50) ภายในเวลา 
24 ชั่วโมง (ตารางที่ 1) พบว่าค่าความเป็นพิษเฉียบพลันที ่ทำให้
ลูกน้ำยุงลายสวน (A. albopictus) ตาย 50% (LC50) ของสารสกัด
หยาบจากผักเส้ียนผี (C. viscosa) มีค่า LC50 = 3.81 ppm รองลงมา
คือ มะระข้ีนก (M. charantia) มีค่า LC50 = 6.23 ppm ฝักคูน (C. 
fistula) มีค่า LC50 = 6.82 ppm, ชะพลู (P. sarmentosum) มีค่า 
LC50 = 7.34 ppm, พล ูคาว  (H. cordata) ม ี ค ่ า  LC50 = 10.02 
ppm, แขยง (L. aromatica) มีค ่า LC50 = 10.59 ppm, ขลู ่  (P. 
indica) มีค่า LC50 = 11.80 ppm, ผักไผ่น้ำ(P. odoratum) มีค่า 
LC50 = 18.18 ppm และ สะเดาดิน (G. oppositifolius) มีค่า LC50 
= 18.65 ppm ตามลำดับ  

สำหรับค่าความเป็นพิษเฉียบพลันที่ทำให้ลูกน้ำยุงลายสวน 
(A. albopictus) ตาย 90% (LC90) ภายในเวลา 24 ชั ่วโมง พบว่า
ผักเสี ้ยนผี (C. viscosa) ยังคงมีประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำ
ยุงลายสวนได้ดีที่สุด โดยมีค่า LC90 = 5.19 ppm รองลงมาคือ มะระ
ข ี ้นก (M. charantia) (LC90 = 10.06 ppm) ฝ ักค ูน  (C. fistula) 
(LC90 = 12.87 ppm) ชะพลู (P. sarmentosum), (LC90 = 11.87 
ppm) พลูคาว (H. cordata), (LC90 = 16.93 ppm) ขลู่ (P. indica) 
(LC90 = 18.70 ppm) แขยง (L. aromatica) (LC90 = 21.63 ppm) 
สะเดาดิน (G. oppositifolius) (LC90 = 30.28 ppm) และผักไผ่น้ำ 
(P. odoratum) (LC90 = 34.83 ppm) ตามลำดับ (ตารางที่ 2) 

สำหรับชุดควบคุมเชิงบวก (ทรายเทมีฟอส) พบว่ามีค่า 
LC50 เท่ากับ 2.54 ppm และค่า LC90 เท่ากับ 3.40 ppm ในเวลา 
24 ชั ่วโมง ตามลำดับ ในขณะที่ชุดควบคุมเชิงลบ (น้ำกลั ่น) ไม่
สามารถทำให้ลูกน้ำยุงลายสวนตายได้เลย (ตารางที่ 1-2) 
 

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
สมุนไพรพื้นบ้านทั้ง 9 ชนิด มีประสิทธิภาพในการกำจัด

ลูกน้ำยุงลายสวน (A. albopictus) ได้ทั ้งหมด โดยสมุนไพรที ่มี
ประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงลายสวนได้ดีที่สุด คือ ผักเสี้ยนผี 

(C. viscosa) โดยมีค่า LC50 ในเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากับ 3.81 ppm 
ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bansal S.K., et al. [6] ที ่ได้ศึกษา
ประสิทธิภาพของผักเสี้ยนผีต่อการกำจัดลูกน้ำยุงชนิดต่าง ๆ  ได้แก่ 
ยุงก้นปล่อง (An. stephensi) ยุงลายบ้าน (A. aegypti) และ ยุง
รำคาญ (Cx. quinquefasciatus) ในตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ พบว่า 
ในเวลา 24 ชั่วโมง ผักเสี้ยนผีสามารถกำจัดลูกน้ำยุงก้นปล่อง (An. 
s tephensi)  ย ุ งลายบ ้ าน  (A. aegypti)  และย ุ งรำคาญ (Cx. 
quinquefasciatus) ได้เช่นกัน โดยมีค่า LC50 เท่ากับ 144.1, 99.5 
และ 127.1(เมทานอล) ;  106.3, 138.9 และ 118.5 (อะซิโตน) 
ตามลำดับ รวมทั้งยังมีการศึกษาของ วัชราพร พ่อไชยธรรม [7] ที่ได้
ทำการศึกษาหาค่าความเป็นพิษของสารสกัดจากใบผักเสี้ยนบ้าน
และใบผักเสี้ยนป่าต่อการตายของลูกน้ำยุงลายบ้าน (A. aegypti) 
ระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 4 ท่ีความเข้มข้น 0.06, 0.95, 1.30, 1.65, 2.0, 
และ 2.35 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร พบว่าสารสกัดจากใบผักเสี้ยนบ้าน
และใบผักเส้ียนป่ามีความเป็นพิษต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน (A. aegypti) 
โดยมีค่า LC50 ในเวลา 24 ช่ัวโมง เท่ากับ 0.96 และ 1.31 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร ตามลำดับ นอกจากการศึกษาประสิทธิภาพของผักเส้ียนผี
ในการกำจัดลูกน้ำยุงชนิดต่าง ๆ แล้ว ยังมีการศึกษาของ Dabire 
C.L.B, et al. [8] ที่ศึกษาประสิทธิภาพของผักเสี้ยนผี (C. viscosa) 
แบบบดสดในการกำจัดด้วงถั่วเขียว (Callosobruchus maculatus 
Fab.)  โดยพบว่าผักเส้ียนผีที่บดสดสามารถยับยั้งการพัฒนาไปเป็น
ตัวอ่อนของไข่ด้วงถั่วเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ความเข้มข้น 25 
กรัม ในเวลา 24 ช่ัวโมง และการศึกษาของ Islam M.M., et al. [9] 
ที่ได้ทำศึกษาความเป็นพิษของผักเส้ียนผี (C. viscosa) ต่อมอดแป้ง 
(Tribolium castaneum) โดยพบว่าค่า LD50 ของผักเสี้ยนผีที่สกัด
ด้วยคลอโรฟอร์มและเมทานอลในการกำจัดมอดแป้งมีค่าเท่ากับ 
0.170 และ 0.248 mg/cm2 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าผักเสี ้ยนผี
นอกจากจะสามารถกำจัดลูกน้ำยุงชนิดต่าง ๆ ได้แล้ว ยังสามารถ
กำจัดแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย 

โดยผักเสี ้ยนผี (C. viscosa) เป็นชื ่อเรียกในภาคกลาง 
ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย นอกจากนี้ยังมีช่ือ
เรียกในท้องถิ่นอื่น  ๆ  เช่น ส้มเสี้ยนผี (ภาคเหนือ) ผักเสี้ยนตัวเมีย 
(ภาคกลาง) ไปนิพพานไม่รู้กลับ (สมัยโบราณ) ต้นแร้งถามหา (หมอ
สมุนไพรโบราณ) เป็นต้น  จัดเป็นไม้ล้มลุก มีความสูงได้ประมาณ 1 
เมตร ที่ส่วนต่าง ๆ ของต้นจะมีต่อมขนเหนียวสีเหลืองปกคลุมอยู่
หนาแน่น มีกลิ่นเหม็นเขียว มีเขตกระจายพันธุ์กว้างขวาง พบได้
ทั่วไปในทวีปเอเชีย แอฟริกา และออสเตรเลีย สำหรับในประเทศ
ไทยนั้น มักจะพบขึ้นได้ตามข้างถนนหรือที่รกร้าง ตามริมน้ำลำธาร 
บางครั้งก็อาจพบได้บนเขาหินปูนที่แห้งแล้งหรือตามชายป่าทั่ว ๆ ไป 
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หรือบางครั ้งมีการปลูกไว้เพื ่อเป็นไม้ประดับอีกด้วย ซึ ่งสารใน
ผักเส้ียนผีที่คาดว่าน่าจะออกฤทธิ์ต่อลูกน้ำยุงลายสวน คือสารกลุ่มไซ
ยาโนเจนิค กลัยโคไซด์ (Cyanogenic glycosides) ซึ ่งสารกลุ่มนี้
มักจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง เพราะเป็นตัวยับยั้งการกิน 
และออกฤทธิ์แบบสัมผัสตาย [10-11] สำหรับทรายเทมีฟอส แม้ว่า
จะมีประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงลายสวนได้เช่นเดียวกัน แต่
สารเทมีฟอสอาจส่งผลอันตรายต่อมนุษย์ เช่น ก่อให้เกิดการแพ้ 
ระคายเคือง เกิดตุ ่มคัน หรือเกิดการต้านทานต่อสารเคมีของยุง 
รวมทั้งอาจทําให้เกิดสารเคมีตกค้างในส่ิงแวดล้อมในระยะยาวได้ [2-
3] ดังนั้นการใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้ในการ
กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะผักเส้ียนผี (C. viscosa) ซึ่งถือเป็นพืช
สมุนไพรที่พบได้ง่ายทั่วไป โดยความเข้มข้นที่แนะนำให้ใช้คือ 5-10 
ppm ก็สามารถทำให้ลูกน้ำยุงลายสวนตายได้มากกว่า 90% ภายใน
เวลา 24 ช่ัวโมง จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาทดแทนการ
ใช้สารเคมี และเป็นการลดสารเคมีตกค้างในส่ิงแวดล้อมในระยะยาว
ได้อีกด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ  
1. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาขั้นต้น โดยใช้วิธีการสกัดหยาบ 

เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถทำเองได้ง่าย มีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงลายเบื้องต้นเท่านั้น ดังนั้น
ควรทดสอบการสกัดด้วยวิธีอื่น ๆ ต่อไป 

2. การกำจัดลูกน้ำยุงด้วยพืชสมุนไพร อาจทำให้น้ำเน่าเสียได้  
หากนำไปใช้กับน้ำอุปโภคบริโภค ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการศึกษา
ในการพัฒนาวิธีการและรูปแบบในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อทดแทนและลดการใช้สารเคมี 
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ตารางที่ 1 ค่าความเป็นพิษเฉียบพลันที่ทำให้ลูกน้ำยุงลายสวน 
(A. albopictus) ตาย 50% (LC50) ภายในเวลา 24 ช่ัวโมง 

LC 50 (LCL-UCL) ภายในเวลา 24 ช่ัวโมง 
ช่ือสมุนไพร LC50 LCL UCL 
ผักเส้ียนผี  
Cleome viscosa  

3.81 1.17 4.39 

มะระข้ีนก  
Momordica charantia  

6.23 5.66 6.80 

ชะพลู  
Piper sarmentosum  

6.82 1.47 10.88 

ฝักคูนแก่  
Cassia fistula    

7.34 5.27 9.39 

พลูคาว 
 Houttuynia cordata  

10.02 7.40 12.63 

ขลู่  
Pluchea indica  

10.59 6.83 27.47 

แขยง  
Limnophila aromatica  

11.80 7.01 17.44 

ผักไผ่น้ำ  
Polygonum odoratum  

18.18 11.98 45.00 

สะเดาดิน  
Glinus oppositifolius  

18.65 15.73 45.10 

กลุ่มควบคุมเชิงบวก (ทรายเทมีฟอส)  2.54 7.88 47.13 

*LCL, lower confidence limit; UCL, upper confidence limit.  

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ค่าความเป็นพิษเฉียบพลันที่ทำให้ลูกน้ำยุงลายสวน 
(A. albopictus) ตาย 90% (LC90) ภายในเวลา 24 ช่ัวโมง 

LC 90 (LCL-UCL) ภายในเวลา 24 ช่ัวโมง 
ช่ือสมุนไพร LC90 LCL UCL 
ผักเส้ียนผี  
Cleome viscosa 

5.19 4.85 6.40 

มะระข้ีนก  
Momordica charantia  

10.06 9.30 11.06 

ชะพลู  
Piper sarmentosum  

11.87 9.74 16.79 

ฝักคูนแก่  
Cassia fistula   

12.87 9.32 26.37 

พลูคาว 
 Houttuynia cordata  

16.93 14.01 23.12 

ขลู่  
Pluchea indica  

18.70 14.40 36.53 

แขยง  
Limnophila aromatica  

21.63 14.59 37.79 

ผักไผ่น้ำ  
Polygonum odoratum  

34.83 22.73 42.29 

สะเดาดิน  
Glinus oppositifolius  

30.28 24.50 45.10 

control + (ทรายเทมีฟอส)  3.40 3.70 39.77 

*LCL, lower confidence limit; UCL, upper confidence limit.  
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บทคัดย่อ 

สุขภาพของดินเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญส าหรับท าการเกษตร ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท าการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและ  
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยนี้ผู้วิจัยน าเสนอระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับตรวจสอบสุขภาพของดิน โดยผู้วิจัยได้
พัฒนาระบบตรวจสอบสุขภาพดินประกอบด้วยค่าอุณหภูมิ, ความช้ืน, ความเป็นกรด-ด่าง, ความเค็ม, การน าไฟฟ้า, ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส 
และ โปรแตสเซียม ที่ได้จากเซ็นเซอร์และใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กในการน าค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์ส่งไปเก็บไว้บนคลาวด์ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บ
เซอร์วิซและติดตั้งไว้บนระบบคลาวด์เพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ตรวจจับสุขภาพดิน นอกจากน้ีเว็บเซอร์วิซยังมีหน้าทีจ่ัดสรรข้อมูลให้กับ
แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนส าหรับรายงานสุขภาพดิน  ส าหรับการทดสอบระบบผู้วิจัยได้น าระบบมาเก็บข้อมูลกับดินชนิดเดียวกันท่ีมีขายตาม
ท้องตลาด โดยได้ทดลองปลูกต้นพริกขี้หนูจ านวน 2 ต้น กระถางที่หนึ่งจะมีการรดน้ าและใส่ปุ๋ย ส่วนกระถางที่ 2 จะไม่มีการรดน้ าและใส่ปุ๋ย 
จากข้อมูลทั้งสองกระถางพบว่าระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับตรวจสอบสุขภาพของดินสามารถตรวจสอบสุขภาพดินได้เป็นอย่าง
ถูกต้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเพื่อรายงานข้อมูลสุขภาพดิน ณ ปัจจุบันท าให้รับรู้สุขภาพดินได้อย่างทันท่วงที
และสามารถป็นแนวทางส าหรับการบ ารุงรักษาดินให้เหมาะสมต่อพืชที่ปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ค ำส ำคัญ: สุขภาพดิน, การตรวจสอบ, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 
 

Abstract 
 Soil health is important factor for agriculture. Currently, Technology leads to make agriculture more and 
more. This research proposes Internet of things system for Monitoring Soil health. By Researcher have developed the 
system for detection soil health such as Temperature, Humidity, pH, Salinity, Electrical conductivity as well as NPK. 
These sensors are connected raspberry pi which small computer that send output of sensors to cloud system. On 
cloud, we have developed and deployed web services on cloud.  Web service have function to save data sent form 
instrument and to provide data for mobile application to report soil health. For testing system, we have collected data 
from only soil that is sold from the market. We plant two chili flowerpots. One flowerpots is water and give fertilizer.  
One flowerpots don’t water and fertilizer. From collected data, the system can detect soil health to be correct. 
Moreover, we have developed mobile application to report soil health in real-time. When we know soil health in time, 
we improve applicable soil and efficiency. 
 
Keywords: Soil Health, Monitoring, IoT 
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1. บทน ำ 
 ดินมีความส าคัญอย่างมากในการท าการเกษตร ค่าอุณหภูมิ 
(Temperature) ค่าความช้ืน (Humidity) ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH)  ค่าความเค็ม (Salinity) ค่าการน าไฟฟ้าของดิน (Electrical 
Conductivity : EC) และค่าธาตุอาหารหลักในดิน (NPK) กล่าวคือ 
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โปรแตสเซียม (K) ในดินมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของพืช อย่างไรก็ตามถ้าหากเกษตรกรไม่
สามารถรับรู้ข้อมูลค่าต่าง ๆ ข้างต้นในดินอย่างสม่ าเสมอ เมื่อ
สุขภาพของดินเปลี่ยนแปลงไปและไม่เหมาะสมกับพืชที่ปลูก ท าให้
พืชมีการเจริญเติบโตช้า ใบไหม้ หรือ ใบหนา ดังนั้นการดูแลสุขภาพ
ของดินจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อการรักษาสมดุลในดิน และเพื่อให้มีธาตุ
อาหารในดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ท าให้ได้ผลผลิต
ที่ดี  
 ปัจจุบันเทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วและได้มีการน า
เทคโนโลยีเช่นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT),คลาวด์ (Cloud), เว็บ
เซอร์วิซ (Web Service) และ โมบายแอปพลิเคชัน มาช่วยในการ
ท างานหลากหลายด้านด้วยกันเช่น ด้านการแพทย์และสุขภาพ 
การศึกษา อุตสาหกรรมรถยนต ์ และการท าเกษตร เป็นต้น ผู้วิจัยจึง
ได้เล็งเห็นความส าคัญการท าการเกษตรในประเทศไทย จึงพัฒนา
ระบบตรวจสอบสุขภาพของดินเพื่อให้เกษตรกรทราบข้อมูลสุขภาพ
ของดิน ณ ปัจจุบัน ซึ่งท าให้สามารถปรับปรุ่งดินให้เหมาะสมกับพืช
ที่ปลูก [1-6] 
 

2. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
Promrat และคณะ ได้เสนอระบบตรวจจับการใช้ชีวิตประจ าวัน

ส าหรับผู้สูงอายุโดยใช้การท าเหมืองข้อมูล คลาวด์ และเว็บเซอร์วิซ 
โดยได้พัฒนาสมาร์ตโฟนเพื่อตรวจสอบการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ
ในแต่ละวัน ซึ่งสมาร์ตโฟนจะเช่ือมต่อกับเว็บเซอร์วิซ ดังนั้นท าให้
ผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถตรวจสอบและรับรู้การท ากิจกรรมของ
ผู้สูงอายุแบบปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญ
คุณภาพของดินและน าแนวความคิดนี้ มาประยุกต์ ใช้ในการ
ตรวจสอบคุณภาพดินส าหรับท าการเกษตรผ่านสมาร์ตโฟน [7] 

Puranik และคณ ะ ได้พัฒนาระบบเกษตรอัตโนมัติ และ
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และได้น าเซ็นเซอร์ชนิดต่าง ๆ มาใช้ในการ
ตรวจสอบคุณ ภาพดิ น  ยกตั วอย่ างเช่น  ค่ า  pH sensor ค่ า 
Temperature and Humidity Sensorค่า Soil Moisture Sensor 
ได้น ามาเช่ือมต่อกับ Arduino Circuit ซึ่งระบบนี้ช่วยให้สามารถ
บริหารจัดการน้ าและการปลูกและสามารถตรวจสอบพืชที่ปลูกใน
ประเทศอินเดียได้ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าควรจะมีการน า

เทคโนโลยีในการตรวจจับคุณภาพของดินมาใช้กับการท าเกษตรใน
ประเทศไทยด้วยเช่น เดียวกัน และผู้ วิจั ยได้น าเซ็ น เซอร์ที่ มี
ความส าคัญหรับตรวจจับคุณภาพของดินกล่าวคือ เซ็นเซอร์วัดค่า
ความเค็ม (Electronics Conductivity Sensor) และ เซ็นเซอร์วัด
ธาตุอาหารหลักของพืช (NPK Sensor) เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
คุณภาพของดินได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น [8] 

Karagozlu และคณะ ได้น าเสนองานวิจัย Adaptation and 
Effects of Cloud Computing on Small Businesses ปั จจุบัน
คลาวด์คอมพิวติงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเหมาะกับ
ธุรกิจขนาดเล็กและจ่ายเท่าที่ ใช้ (Pay-as-you-go) นอกจากนี้
คลาวด์ยังง่ายต่อการใช้งานและสามารถขยายได้ตามขนาดของธุรกิจ 
ดังนั้นงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงได้น าคลาวด์คอมพิวติง PaaS มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาระบบการตรวจสอบสุขภาพของดินผ่านสมาร์ตโฟนโดย
ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งคลาว์และเว็บเวอร์วิซ [9] 

Vishwakarma และคณ ะ ได้ พั ฒ นาระบบ  Smart Energy 
Efficient Home Automation System Using IoT ในการควบคุม
สวิทซ์ไฟหลักภายในบ้านโดยการสั่ งผ่านเสียงโดยใช้ Google 
assistance ซึ่งระบบสามารถท างานได้เป็นอย่างดี [10] 

ค่าความช้ืนในดินมีผลต่อการด ารงชีวิตของพืชหากสามารถ
ควบคุมความช้ืนได้ดีก็จะท าให้พืชการเจริญเติมได้ดี โดยที่ความช้ืน 
80% - 100% สภาวะอันตรายต่อพืชท าให้รากเน่าหากปล่อยไว้นาน 
หรือเกิดเชื้อราขึ้นได้ ความช้ืน 70% - 79% ควรควบคุมให้ดีไม่ควร
ปล่อยไว้นานเกินไป อาจจะท าให้เกิดอันตรายต่อพืช ความช้ืน 50% 
- 69% เป็นความช้ืนท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ความชื้น 
40% - 49% อยูในสภาวะดินแห้งควรเพิ่มความช้ืนให้แก่ดินเพื่อให้
พืชเจริญเติบโตได้ ความช้ืน 0% - 39%  อาจาจะท าให้พืชเหี่ยวเฉา
ตายได้  

อุณหภูมิเป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกันท่ีมีผลการเจริญเติมของเมล็ดและ
ราก โดยที่อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับพืชอยู่ที่ประมาณ 15 – 40 
องศาเซลเซียส ท าให้พืชสามารถอยู่รอดได้ ส าหรับอุณหภูมิที่
เหมาะสมที่สุดอยู่ท่ีประมาณ 20 – 30 องศาเซลเซียส   

ค่า pH ในดินต่อการส่งผลต่อการเจริญเติมโตของของพืชค่า pH 
สามารถมีได้ 0-14 ช่วง pH ที่เหมาะสมจะอยู่ระหว่าง 5.5 - 7.0 
อย่างไรก็ตามไม่ใช้พืชทุกชนิดจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วง 5..5 - 7.0 
พืชบางชนิดจะเจริญเติบโตในดินที่เป็นกรดมากกว่าหรืออาจต้องการ
ระดับด่างมากกว่า 

ธาตุอาหารหลักของพืชจะประกอบไปด้วย ไนโตรเจน (N) จะ
ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืช ฟอสฟอรัส (P) เป็นธาตุที่
ละลายน้ ายากการดูซึมจะขึ้นอยู่กับค่า pH ที่เหมาะสมด้วยธาตุชนิด

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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นี้จะส่งผลต่อรากและการเจริญเติบโตของพืช มีโปรแตสเซียม (K) จะ
ช่วยให้พืชออกดอกออกผลมีรสชาติ กลิ่นแลดอกและผล ซึ่งช่วงค่าที่
เหมาสมของธาตุอาหารแต่ละชนิดคือ ไนโตรเจน (N) 50 - 200 
PPM, ฟอสฟอรัส (P) 4 - 14 PPM, โปแตส (K) 50 - 200 PPM  

ประเมินปริมาณเกลือหรือความเค็มในดิน อิทธิพลของเกลือต่อ
การเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากถ้าหากปริมาณเกลือมากก็จะท าให้
พืชไม่สามารถดูดน้ าจากดินได้ท าให้พืชเหี่ยวและเฉาตาย ซึ่งช่วงค่า
ความเค็มที่เหมาะสมในดินสามารถแบ่งออกได้เป็นดังตารางที่ 1 
ตำรำงที่ 1 ค่าการน าไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อพืช 
ค่ำกำรน ำไฟฟำ 
(EC) (dS/m) 

ระดับควำม
เค็ม 

ผลต่อกำรเพำะปลูก 

น้อยกว่า 2 ไม่เคม็ ไม่มีผลกระทบต่อพืช 
2 – 4 เค็มน้อย มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร

เจริญเติบโตของพืชไม่ทนเค็ม 
4 – 8 เค็มปานกลาง มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร

เจริญเติบโตของพืชหลายชนิด 
8-16 เค็มมาก เฉพาะพืชทนเค็มเท่านั้นจึ ง

เจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ 
มากกว่า 16 เค็มจัด เฉ พ า ะ พื ช ท น เค็ ม จั ด จึ ง

เจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ 
  

ดังนั้นจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญในการ
ท าการเกษตรของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และดินเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชจึงได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคือ 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง คลาวด์ และ เว็บเซอร์วิซ มาในการช่วย
ตรวจสุขภาพของดินผ่านสมาร์ตโฟน และรายงานสุขภาพของดิน
เพื่อท่ีจะให้เกษตรกรสามารถปรบัปรุงดินให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกได้
อย่างทันท่วงที [11-13] 

 
3. วัตถุประสงค์งำนวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับตรวจสอบ
สุขภาพดินคือ อุณหภูมิ, ความช้ืน, ความเป็นกรด-ด่าง, ความเค็ม, 
การน าไฟฟ้า, ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และ โปรแตสเซียม  
 2. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนส าหรับรายงาน
สุขภาพดิน  
 
 
 
 

4. สมมติฐำนงำนวิจัย 
 ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบข้อมูลสุภาพของดินเช่น ค่าอุณหภูมิ, 
ความช้ืน, ความเป็นกรด-ด่าง, ความเค็ม, การน าไฟฟ้า, ไนโตรเจน, 
ฟอสฟอรัส และ โปรแตสเซียม  ณ ปัจจุบัน ผ่านแอปพลิเคชันบน
สมาร์ตโฟน ท าให้สามารถปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูก  
 

5. วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 
 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งส าหรับตรวจสอบสุขภาพดิน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน
วิจัยกล่าวคือ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ งส าหรับ
ตรวจสอบสุขภาพดินคือ อุณหภูมิ, ความช้ืน, ความเป็นกรด-ด่าง, 
ความเค็ม, การน าไฟฟ้า, ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และ โปรแตสเซียม 
ในส่วนการทดสอบระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับตรวจสอบ
สุขภาพดิน ผู้วิจัยได้ท าการน าระบบมาทดสอบเก็บข้อมูลกับดินที่มี
จ าหน่ายทั่วในท้องตลาดด้วยการปลูกต้นพริกขี้หนู และพัฒนาแอป
พลิเคชันบนสมาร์ตโฟนส าหรับรายงานสุขภาพดิน 
5.1 กำรพัฒนำอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภำพดิน 
 การพัฒนาอุปกรณ์ ตรวจวัดสุขภาพดิน จะประกอบด้วย
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก Raspberry PI 4 Type B และเช่ือมต่อเข้า
กับเซ็นเซอร์วัดสุขภาพดินทั้ง 4 ตัว กล่าวคือ เซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิ
และความช้ืน เซ็นเซอร์วัดค่าความเค็มและค่าน าไฟฟ้า เซ็นเซอร์วัด
ค่า pH และเซ็นเซอร์วัดค่า NPK  ซึ่งเซ็นเซอร์ทั้ง 4 ตัวถูกเช่ือมต่อ
กับ Raspberry PI ผ่านโมดูล RS485 USB และ Raspberry PI จะ
ส่งค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์ดังกล่าวไปยังเว็บเซอร์วิซเพื่อการบันทึก
ข้อมูลที่ ได้จากเซ็นเซอร์ทั้ ง 4 ตัวลงบนฐานข้อมูล ในส่วนของ
คุณภาพของเซ็นเซอร์ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ทั้ง 4 ตัว ส าหรับการตรวจ
สุขภาพดินกับงานวิจัยครั้งนี้ เป็นเซ็นเซอร์ที่บริษัทผู้ผลิตได้รับ
ใบรับรองความแม่นย า (Calibration Certificate) อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจัยและผู้แทนจ าหน่ายได้น าเซ็นเซอร์ทั้ง 4 ตัวมาเปรียบเทียบกับ
เครื่องตรวจวัดที่ได้มาตราฐานอีกครั้งพบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อน
อยู่ประมาณ 0.1-0.2 ซึ่งเป็นค่าท่ีน้อย 
5.2  กำรพัฒนำเว็บเซอร์วิซ (Web Service) 
 เว็บเซอร์วิซท าหน้าที่ในการให้บริการบันทึกข้อมูลที่ส่งมาจาก
อุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพดินและให้บริการข้อมูลสุขภาพดินส าหรับ
รายงานแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน โดยผู้วิจัยได้ใช้ระบบคลาวด์
แบบ PaaS เพื่ อติดตั้ งโปรแกรมเว็บ เซอร์วิซและฐานข้อมู ล 
PostgreSQL โดยเว็บเซอร์วิซถูกพัฒนาโดยใช้ Django Framework 
และใช้สถาปัตยกรรม Rest ใน Django ที่ ช่ือว่า Django REST 
framework เพื่อความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น
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ของซอฟต์แวร์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างอุปกรณ์
ตรวจวัดสุขภาพดินและแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน 
5.3 กำรทดสอบระบบระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส ำหรับ
ตรวจสอบสุขภำพดิน 
 ผู้วิจัยได้น าระบบมาทดสอบกับสภาพแวดล้อมจริง โดยการเก็บ
ข้อมูลกับดินปลูกต้นไม้ที่มีจ าหน่ายทั่วในท้องตลาดทั่วไปด้วยการ
ปลูกต้นพริกขี้หนู ผู้วิจัยได้น าต้นกล้าพริกขี้หนูที่ขายในท้องตลาด 
โดยน ามาปลูกลงกระถาง 2 กระถางที่มี เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 
เซนติเมตร ความสูง 20 เซนติเมตร และเก็บข้อมูลทุก ๆ 5 วัน เป็น
เวลา 35 วัน โดยที่กระถางที่ 1 จะมีการรดน้ าและใส่ปุ๋ย ในส่วน
กระถางที่ 2 จะไม่มีการรดน้ าและใส่ปุ๋ย    
5.4 กำรรำยงำนสุขภำพดินผ่ำนแอปพลิเคชันบนสมำร์ตโฟน 
 ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนส าหรับ
รายงานสุขภาพดิน โดยใช้ Flutter Framework ซึ่งใช้ภาษา Dart 
เป็นรูปแบบ Cross-Platform ท าให้สามารถใช้งานได้ทั้ งระบบ 
Android และ IOS  
 

6. ผลกำรวิจัย 
6.1สถำปัตยกรรมระบบตรวจสอบสุขภำพดินระบบอินเทอร์เน็ต  
   ของสรรพสิ่งส ำหรับตรวจสอบสุขภำพของดินผ่ำนสมำร์ตโฟน 

 
รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบตรวจสอบสุขภาพดิน 

 
จากรูปท่ี 1 สถาปัตยกรรระบบตรวจสอบสุขภาพดินประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบด้วยกันกล่าวคือ องค์ประกอบที่ 1 เป็นอุปกรณ์ใช้
ส าหรับตรวจวัดสุขภาพดิน องค์ประกอบที่ 2 ได้น าคลาวด์แบบ 
PaaS มาใช้ส าหรับติดตั้งเว็บเซอร์วิซ องค์ประกอบที่ 3 คลาวด์แบบ 
PaaS ใช้ส าหรับติดตั้งฐานข้อมูล และองค์ประกอบที่ 4 แอปพลิ     
เคชันบนสมาร์ตโฟนรายงานสุขภาพดิน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะ
เชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ตในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
6.2 ฟังก์ชันกำรให้บริกำรของเว็บเซอร์วิซ 

ตำรำงที่ 2 ฟังก์ชันของเว็บเซอร์วิซ 
Methods Details 

POST ส าหรับบันทึกข้อมลูสุขภาพดิน อณุหภมูิ, 
ความช้ืน, ความเป็นกรด-ด่าง, ความเค็ม, 
การน าไฟฟ้า, ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และ 
โปรแตสเซยีม ที่ส่งมาจากเก็บบนคลาวด ์

GET ส าหรับจัดสรรข้อมลูอุณหภูมิและความช้ืน
รายงานบนสมารต์โฟน 

GET ส าหรับจัดสรรข้อมลู pH มารายงานบน
สมารต์โฟน 

GET ส าหรับจัดสรรคา่ความเค็มและน าไฟฟ้าใน
ดินรายงานบนสมาร์ตโฟน 

GET  ส าหรับจัดสรรข้อมลูค่า NPK มารายงาน
บนสมาร์ตโฟน 

 
จากตารางที่ 2 เป็นตารางแสดงรายการฟังก์ชันการท างานของเว็บ
เซอร์วิซ จะประกอบด้วยเมธอด POST ซึ่งมีหน้าที่ในบันทึกข้อมูลที่
ได้จาก Raspberry PI และเมธอด GET จัดสรรข้อมูลที่มีการร้องขอ
ข้อมูลสุขภาพดินมาจากแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเพื่อรายงาน
ข้อมูลสุขภาพดินในแต่ละวัน 
6.3 กำรต่ออุปกรณ์และกำรทดลองใช้งำนกับภำพ 
     แวดล้อมจริง 
 

 
 

รูปที่ 2 (a) 
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                                   รูปที่ 2 (b) 
รูปที่ 2 การต่ออุปกรณ์ต้นแบบส าหรับตรวจวัดสุขภาพดินและการ 

  ทดสอบใช้งานกับสภาพแวดล้อมจริง 
 

  จากรูปที่  2 (a) เป็นการน าอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพของดินมา
ทดสอบใช้งานกับสภาพแวดล้อมจริง โดยได้ท าการปักตัวเซ็นเซอร์ลง
ไปในดิน จากรูปที่  2 (b) เป็นการต่ออุปกรณ์  ประกอบด้วย 
Raspberry PI และเซ็นเซอร์ 4 ตัวโดยผ่านตัวกลาง RS485 โดย 
Raspberry PI จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ส ารอง (Power Bank) ส่วนตัว
เซ็นเซอร์จะใช้ไฟบ้าน 220 โวล์ผ่านตัวแปลงให้เป็น 12-24 โวล์ จาก
การน าระบบมาทดสอบการใช้งานกับสภาพแวดล้อมจริง พบว่า
สามารถตรวจจับค่าต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีดังข้อมูลในตัวอย่างตารางที่
3 
ตำรำงที่ 3 ตัวอย่างค่าข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ในดินท้ัง 8 ชนิด 

เซ็นเซอร์ ค่ำข้อมมลูดิบ  ค่ำที่น ำไปใช้รำยงำนบน
สมำร์ตโฟน 

Temperature 309 309/10 = 30.9 °C 
Humidity 711 711/10 = 71.1 %RH 
PH 688 688/100 = 6.88  
Electrical 
Conductivity 

585 585 us/cm 

salinity 585 585 mg/L 
N, P, K 48, 44,117 48 mg/kg, 44 mg/kg, 

117 mg/kg 
 
จากตารางที่  3 คอลัมน์ ค่าข้อมูลดิบ เป็นข้อมูลที่ได้ ได้จากตัว
เซ็นเซอร์ทั้ง 4 ตัว คอลัมน์ ค่าที่น าไปใช้รายงานบนสมาร์ตโฟน จาก
คู่มือของเซ็นเซอร์แต่ละตัวจะระบุค่าที่ต้องน าค่ามาค านวณตาม
ข้อก าหนดของทรานมิสเตอร์  (Transmitter) ตัวอย่างเช่น ค่า
อุณหภูมิและความช้ืนต้องน ามาหารด้วย 10 ส่วนค่า pH ต้องหาร
ด้วย 100 เพื่อน าค่าจริงไปใช้งานต่อไป 
 

6.4 ผลกำรตรวจสอบสุขภำพดิน 

 
 

รูปที่ 3 ต้นพริกทั้ง 2 กระถางส าหรับตรวจสอบสุขภาพดิน 
 

 จากรูปที่ 3 แสดงให้เห็นว่ากระถางทางซ้ายเป็นต้นพริกที่มีการ
รดน้ าและใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 และกระถางทางขวาไม่รถน้ าและใส่
ปุ๋ย 

 
รูปที่ 4 การเปรียบเที่ยบความช้ืนในดินของพริกท้ัง 2 กระถาง 

 
 จากรูปที่ 4 แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบความช้ืนของดิน
ทั้งสองกระถางพบว่ากระถางที่ 1 (Hum_P1) ที่มีการดน้ าและใส่ปุ๋ย
นั้นจะมีค่าความช้ืนมากกว่าดินกระถางที่ 2 (Hum_p2) แต่ข้อมูล
วันที่ 20 ค่าความช้ืนกระถางที่ 2 จะสูงกว่ากระถางที่ 1 เนื่องจากมี
ฝนตก อย่างไรก็ตามผู้วิจัยไม่สามารถควบคุบสภาพแวดล้อมได้อย่าง
สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากแผนภูมิแท่งแสดงให้เห็นความช้ืนต้น
พริกระถางที่ 1 ลดลงอย่างต่อเนื่องจะกระทั่งมีค่าเป็นศูนย์ พบว่าต้น
พริกท่ีปลูกมีใบแห้งหล่นเกือบทั้งต้นและล าตน้เหี่ยวเฉาเป็นอย่างมาก
และมีโอกาสตายได้ดังแสดงจากรูปที่ 3 
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รูปที่ 5 การเปรียบเทียบอุณหภูมิในดินของต้นพริกทั้ง 2 กระถาง 
 

 จากรูปที่ 5 แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทยีบอุณหภูมิของดิน
ทั้งสองกระถางพบว่ากระถางที่ 1 (Temp_P1) ที่มีการดน้ าและใส่
ปุ๋ยนั้นจะมีค่าอณุหภูมิสูงกว่าดินกระถางที่ 2 (Temp_P2) เล็กน้อย
เนื่องจากน้ ามีการน าความร้อนและยังมีการระเหยได้ตลอดเวลา 
 

 
รูปที่ 6  เปรียบเทียบความเคม็และการน าไฟฟ้าในดินของพริกท้ัง 2  
       กระถาง 
 
 จากรูปที่ 6  แสดงให้เห็นถึงค่าความเค็มในดินของกระถางที่ 1 
(Salt_P1) สูงกว่ากระถางที่ 2 (Sult_P2) ส่วนค่าของการน าไฟฟ้าใน
ดินจากแผนภูมิแท่งแสดงให้เห็นว่ากระถางที่ 1 (EC_P1) มีค่าการน า
ไฟฟ้าสูงกว่ากระถางที่ 2 (EC_P2) และค่าความเค็มในดินกับค่าการ
น าไฟฟ้าในดินแต่ละกระถางมีค่าใกล้เคียงกันมากหรืออาจจะเท่ากัน 
 

 
 

รูปที่ 7 เปรียบเทียบ pH ในดินของต้นพริกทั้ง 2 กระถาง 

 จากรูปที่ 7 แสดงให้เห็นว่าค่า pH ของดินกระถางที่ 1 (pH_P1) 
มีค่า pH ในแตล่ะวันสูงกว่าดินกระถางที่ 2 (pH_P2) และจากการ
สังเกตต้นพริกที่ปลูกจากรูปที่ 3 จะเห็นว่าต้นพริกเริม่มีใบหนาแน่น
ขึ้น  

 
รูปที่ 8 การเปรียบเทียบข้อมลู NPK ในดินต้นพริกทั้งสองกระถาง 

 
 จากรูปที่ 8 แผนภูมภิาพแท่งแสดงให้เห็นว่าค่า NPK ในดิน แต่
ละวันของดินกระถางที่ 1 ส่วนใหญ่จะมีคา่สูงกว่ากระถางที่ 2 ที่ไม่มี
การรดน้ าและใส่ปุ๋ย 
 การตรวจสอบสุขภาพดินที่ได้จากระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ส าหรับตรวจสอบสุขภาพของดิน โดยผู้วิจัยได้น าดินที่มีจ าหน่าย
ทั่วไปในท้องตลาดทั่วไป และน าต้นกล้าพริกขี้หนูมาปลูกลงใน
กระถาง กระถางละ 1 ต้น ซึ่งกระถางมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 
เซนติเมตร ความสูง 20 เซนติเมตร  และเก็บข้อมูลทุก ๆ 5 วัน 
ในช่วงเวลา 35 วัน อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามตวัเซ็นเซอร์จะมคีวาม
แปรปรวนอยู่บ้าง ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดค่าให้กับระบบอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งส าหรับตรวจสอบสุขภาพของดินใหเ้ก็บข้อมูลทุก ๆ 1 วินาที 
เพื่อน าข้อมูล 5 ครั้งล่าสุด มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อลดความแปรปรวนของ
อุปกรณ์ เซ็น เซอร์  และจากรูปที่  3 -7 แสดงให้ เห็นว่าระบบ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับตรวจสอบสุขภาพของดิน สามารถ
ตรวจสอบสุขภาพดินได้อย่างถูกต้อง และสุขภาพดินคือ อุณหภูมิ, 
ความช้ืน, ความเป็นกรด-ด่าง, ความเค็ม, การน าไฟฟ้า, ไนโตรเจน, 
ฟอสฟอรัส และ โปรแตสเซียม นั้นมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
และการให้ผลผลิต ดังนั้นการควบคุมสุขภาพของดินให้เหมาะสมกับ
พืชที่ปลูกจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ และระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่งส าหรับตรวจสอบสุขภาพของดินนั้นสามารถแสดงให้เห็นว่าจะ
ปรับปรุงดินอย่างไรให้เหมาะสมกับพึชที่ปลูก   
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6.5 ตัวอย่ำงหน้ำจอแอปพลิเคชนับนสมำร์ตโฟน 

         
       รูปที ่9 (a)                      รูปที่ 9 (b) 
 

 
 

รูปที่ 9 (c) 
รูปที่ 9 ตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชนัส าหรับตรวจสอบสุขภาพดิน  
 
จากรูปที่ 9 (a) เป็นหน้าจอหลักของแอปพลิเคชันเมื่อกดปุ่มตรวจสอ
สภาพดิน รูปที่ 9 (b) จะเป็นหน้าจอส าหรับตรวจสอบสภาพดิน ซึ่ง
ด้านล่างจะประกอบไปด้วย 4 เมนูคือ เมนูแรกทางซ้ายมือสุด 
ส าหรับตรวจสอบอุณหภูมิและความช้ืนในดินของวันปัจจุบันดังเมนูท่ี 
2 เป็นการตรวจสอบค่า pH เมนูท่ี 3 จะเป็นการตรวจสอบ และเมนู
ที่ 4 เป็นเมนูตรวจสอบค่า NPK จากรูปที่ 9 (c) เป็นหน้าจอส าหรับ
ตรวจสอบค่าความเค็มและค่าการน าไฟฟ้าในดินของวันปัจจุบัน  
 
 
 
 
 

7. บทสรุป 
 งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้ง 
ประกอบด้วย IoT, Cloud และ Web Service ส าหรับพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับตรวจสอบสุขภาพของดินผ่าน
สมาร์ตโฟน จากการน าระบบมาทดสอบใช้งานบนสภาพแวดล้อม
จริงพบว่าระบบสามารถตรวจสอบสุขภาพดินจากค่าต่าง ๆ ที่ได้จาก
เซ็นเซอร์คือ อุณหภูมิ, ความช้ืน, ความเป็นกรด-ด่าง, ความเค็ม, การ
น าไฟฟ้า, ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และ โปรแตสเซียม ได้เป็นอย่าง
ถูกต้องและแม่นย า และสามารถรับรู้ถึงสุขภาพดิน ณ ปัจจุบัน ผ่าน
การตรวจสอบผ่านสมาร์ตโฟน ซึ่งท าให้สามารถปรับปรุงดินให้
เหมาะสมกับพืชที่ปลูกเมื่อพบว่าค่าต่าง ๆ ไม่เหมาะสมกับพืชที่ปลูก  
เพื่อท าให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ควรจะเป็น  
 

8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ในอนาคตผู้วิจัยมีความตั้งใจน าระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ส าหรับตรวจสอบสุขภาพของดิน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใช้ส าหรับเก็บ
ข้อมูลสุขภาพดินลักษณะต่าง ๆ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาสร้างโมเดล
ส าหรับท านายสุขภาพของดิน ยิ่งไปกว่านั้นสามารถน าตัวอุปกรณ์
ตรวจจับสุขภาพดินมาประยุกต์ใช้การท างานร่วมกับหุ่นยนต์เช่น 
แขนกล เพื่อตรวจจับสุขภาพดินในการท าการเกษตรในโรงเรือน 
อย่างไรก็ในส่วนของอุปกรณ์ตรวจจับสุขภาพดินควรมีการปรับปรุง
ให้อยู่ภายในกล่องเก็บอุปกรณ์ เพื่อสามารถน าไปใช้ได้ทุกสภาพ
อากาศ  
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การหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกดวยเทคนิคการวิเคราะหภาพวดิีโอ  

โดยโปรแกรมเทคเกอร สำหรับการทดลองเครือ่งกลแอตวูด 

Determination of Gravitational Acceleration Using Video Analysis Techniques 

with Tracker program for the Atwood Mechanical Experiment 

 

ดุษฎี  คำบุญเรือง1  

 
1สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค 

 

บทคัดยอ 
   งานวิจัยนี้ไดทำการทดลองการหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกโดยใชชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูด และทำการบันทึกภาพถายวิดีโอ

ขณะดำเนินการทดลองอยางละเอียด โดยการทดลองหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกดวยชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูด จะทำการทดลองซ้ำ 3 

ชุดการทดลอง ไดไฟลวิดโีอการทดลองทีบ่ันทึกไดทั้งหมด 75 วิดีโอ เมื่อนำผลการทดลองไปคำนวณเพื่อหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกจากชุดการ

ทดลองเครื่องกลแอตวูด จะไดคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกที่ไดทั้ง 3 ชุดทดลองดังนี้ 9.748485 เมตรตอวินาที2, 9.760414 เมตรตอวินาที2 และ 

9.748650เมตรตอวินาที2 ตามลำดับ และเมื่อนำภาพถายวิดีโอที่บันทึกไดไปหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกโดยนำไปวิเคราะหดวยโปรแกรม    

เทคเกอร จะไดคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกที่ผานการวิเคราะหดวยโปรแกรมเทคเกอรทั้ง 3 ชุดทดลองดังน้ี 9.756120 เมตรตอวินาท2ี, 9.762805        

เมตรตอว ินาที2 และ 9.760100 เมตรตอวินาที2 ผลการคำนวณหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกโดยใชคาทางทฤษฎีจะได 9.784100                

เมตรตอวินาที2 จากนั้นนำผลการหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกทั้ง 2 วิธีมาวิเคราะหหาคาความแตกตาง ทั้ง 3 ชุดการทดลอง ซึ่งจะไดคา

เปอรเซ็นตความแตกตางดังนี้ รอยละ 0.039, รอยละ 0.037 และรอยละ 0.040 ตามลำดับ ผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาการใชการวิเคราะห

ภาพถายวิดีโอการทดลองดวยโปรแกรมเทคเกอร นั้นสามารถชวยใหผูเรียนและผูสอนทางดานฟสิกสทุกระดับการศกึษาสามารถมองเห็นภาพการทดลอง

ที่เกิดขึ้นจริง และสามารถเชื่อมโยงผลการทดลองที่ปรากฏเขากับหลกัการทางฟสิกสที่ศึกษาในหองเรียนได 

 

คำสำคัญ: เครื่องกลแอตวูด, การหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลก และโปรแกรมเทคเกอร 

 

Abstract 
  This research, the determination of gravitational acceleration was performed using the Atwood series of mechanical 

experiment. and make video recordings while conducting a detailed experiment while conducting an experiment to determine the 

gravitational acceleration with the Atwood mechanical experiment. The experiments will be repeated for 3 sets of experiments to 

obtain a total of 75 recorded experimental video files. When the results of the experiment were calculated to determine the 

gravitational acceleration from the instrument. The gravitational acceleration values obtained in all three experiments are obtained as 

follows: 9.748485 m/s2, 9.760414 m/s2 and 9.748650 m/s2, respectively. To analyze with the Tracker program, the gravitational 

acceleration values that were analyzed by the Tracker program were all 3 experimental sets as follows: 9.756120 m/s2, 9.762805 m/s2 

and 9.760100 m/s2 and the result of calculating the acceleration from the force. Using the theoretical value, 9.784100 m/s2 was obtained. 

Then the results of the acceleration from both methods were analyzed to find the percentage difference for all 3 experiments. The 

differences were as follows: 0.039%, 0.037% and 0.0400% respectively. The results showed that using the Tracker Experimental Video 

Analysis program can help physics learners and teachers of all educational levels to Visualize the actual experiment and can link the 

experimental results that appear with the principles of physics studied in the classroom. 

 

Keywords: Atwood Mechanical, Gravity Acceleration and Tracker Program 
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1. บทนำ 

 การจัดเรียนการสอนในรายวิชาทางดานฟสิกสสำหรับทุกระดับ

การศึกษามีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัดการเรียนการสอน

ในสวนของการปฏิบัติทดลองเพื่อประกอบการอธิบายเนื้อหาในการ

จัดการเรียนการสอนนั้น ๆ การเรียนการสอนที่มีการปฏิบัติการ

ทดลองที ่ด ีจะเปนสื่อกลางที ่ทำใหผู เรียนไดเกิดการเรียนรูจาก

สถานการณจริง [1] สงผลใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการในการ

แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะทักษะการแกปญหา 

ทักษะการสังเกตและรวบรวมขอมูลอยางเปนขั้นเปนตอน  เปนไป

ตามกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร อันจะนำไปสู   

การสรุปองคความรูในสิ่งที่ตนเองไดเรียน วิชาฟสิกสเรื่องกลศาสตร

เปนเนื้อหาที่มีความสำคัญ และนาสนใจอยางยิ่ง เนื้อหาในบทเรียน

จะมีการทดลองแตบางสวนไมไดเจาะจงรายละเอียดไดครบถวนทำ

ใหขาดความเขาใจของเรื่องน้ัน ๆ ปญหาหลักสำหรับการจัดการเรยีน

การสอนแบบปฏิบัติการนั ้นคือ ปญหาการขาดแคลนอุปกรณการ

ทดลอง จำนวนอุปกรณการทดลองมีไมมากพอเนื่องจากอุปกรณบาง

ชนิดมีราคาแพงขาดงบประมาณสนับสนุน ทำใหผูเรียนตองเรียน

ปฏิบัติการแบบแหง สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนเปน

อยางมากเพราะเนื้อหาวิชาฟสิกสเปนเนื้อหาที่ยากจะทำความเขาใจ

ตองอาศัยการทดลองเขาชวยเพื่อเพ่ิมความรูความเขาใจที่มากขึ้นแก

ผูเรียน  

 ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาสื่อการสอนเกี่ยวกับการ

ทดลอง เพื่อแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ

ดังกลาว โดยเริ่มตนจากการพัฒนาสื่อการเกี่ยวกับการทดลองหาคา

ความเรงจากแรงโนมถวงของโลกโดยใชชุดปฏิบัติการการทดลอง

เครื่องกลแอตวูด ซึ่งจะดำเนินการทดลองดวยชุดการทดลองดังกลาว

ในหองเรียน พรอมกับมีการบันทึกภาพวีดีโอขณะทำการทดลองไป

ดวย จากนั้นนำผลการทดลองท่ีไดไปวิเคราะหหาคาความเรงจากแรง

โนมถวงของโลกโดยใชความรูทางทฤษฎีมีความสัมพันธกัน และ

จากนั้นนำภาพวิดีโอที่บันทึกไวในขณะทำการทดลองมาวิเคราะห

ดวยเทคนิคการวิเคราะหภาพถายวิดีโอ ผานโปรแกรมเทคเกอรเพื่อ

คาความเรงจากแรงโนมถวงของโลก แลวนำผลการหาคาความเรง

จากแรงโนมถวงโลกที่ไดจากสองวิธีมาเปรียบเทียบกัน หากคาที่ไดมี

คาใกลเคียงกันก็จะเปนแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนสำหรับ

ปฏิบัติทางฟสิกสดานอ่ืน ๆ ตอไปได 

 

 

 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือออกแบบการทดลองหาคาความเรงจากแรงโนมถวง

ของโลกโดยใชชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูดและการวิเคราะหภาพ

วิดีโอภาพการทดลองชุดเครื ่องกลแอตวูดโดยการวิเคราะหดวย

โปรแกรมเทคเกอร 

 2. เปรียบเทียบคาความเร งจากแรงโนมถวงของโลก 

ระหวางคาที่ไดจากผลการทดลองชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูด 

และคาที่ไดจากการใชเทคนิคการถายวิดีโอโดยการวิเคราะหดวย

โปรแกรมเทคเกอร 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

1. งานวิจัยชิ้นนี้ใชโปรแกรม Tracker version 5.1.1 

2. ชุดปฏิบัติการการหาคาแรงโนมถวงของโลกโดยใชชุด

การทดลองเครื่องกลแอตวูด  

3. ภาพถายวิดีโอผลการทดลองบันทึกดวยกลองมือถือ 

Samsung Galaxy s7 edge  

4. ทำการบันทึกภาพถายวิดโีอ 3 ชุดการทดลองชุดละ 25 

วิดีโอ ทั้งหมด 75 วิดีโอ 

 

4. วิธีการดำเนินงาน 

4.1 การหาคาความเร งจากแรงโนมถวงของโลกโดยใชการ

คำนวณจากสมการทางทฤษฎี ซึ่งในการหาคาความเรงจากแรงโนม

ถวงของโลกวิธีนี้จะใชตำแหนงละติจูดของอำเภอเมืองนครสวรรค 

จังหวัดนครสวรรค มีคาคือตำแหนง 15 องศา 42 ลิปดา 0 พิลิปดา 

มาใชในการคำนวณในสมการ [2]  

 

g = 9.78031846(1+0.0053024 sin2θ - 0.0000058sin22θ)    (1) 

 
โดยคาองศา () คือ คาละติจูดของตำแหนงที่ทำการ

ทดลอง ซึ่งกอนนำไปใชในการคำนวณจะทำการแปลงหนวย ละติจดู

ใหเปนองศา () กอน 

 

4.2 การทดลองหาความสมพันธของคาความเรงจากแรงโนมถวง

ของโลกทางทฤษฎีโดยใชชุดทดลองแอตวูด  

4.2.1 ทำการติดตั้งอุปกรณการทดลองเครื่องกลแอตวูด 

ดังรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 สวนประกอบของชุดทดลองเครื่องกลแอตวูด 

 

4.2.2 ทำการทดลองหาคาแรงเสียดทานของรอก และทำ

การชดเชยแรงเสียดใหกับรอก เพื ่อจะไดถือไดวารอกที่ใชในการ

ทดลองเปนรอกอิสระปราศจากแรงเสียดทาน สมการที่ใชในการ

ดำเนินการหาคาแรงเสียดทางที่ไดจากการทดลองคือ  

 

f = mRg - mRg       (2) 

 

โดย  mR คือ มวลตุมถวงทางขวาพรอมคลิป 

mL คือ มวลตุมถวงทางซายพรอมคลิป 

f    คือ แรงเสียดทาน  

g   คือ คาความเรงจากแรงโนมถวงมีคาเทากับ 9.80 เมตร

ตอวินาที  

 

4.2.3 ทำการทดลองหารคาความเรงจากมวลของระบบ 

โดยหากไดจากการหาคาคำนวณความเรงจากการทดลองดวยสมการ 

ดังนี ้

 4.2.3.1 คำนวณแรงลพัธ[3] 
 

                         F = (m1 – m2)g – f                           (3) 
    

เมื่อ m1 คือ มวลทางขวาที่เคลื่อนที่ลง 

 m2 คือ มวลทางซายที่เคลื่อนที่ข้ึน 

 F   คือ แรงลัพธที่ทำใหเกิดความเรง 

 

4.2.3.2 คำนวณมวลของระบบจากสมการ[3]  
 

M = m1 + m2 + 
m

2
                         (4) 

 

โดย  M  คือ มวลรวมของระบบ   
m

2
 คือ คาครึง่หนึ่งของมวลรอก                    

 

ซึ่ง มวลรวมของระบบ (M) จะเปนคาคงตัวตลอดการ

ทดลอง ถึงแม m1 และ m2 จะเปลี่ยนแปลงแต m1 + m2  เปนคา

คงตัว(เนื่องจากไมมีการเพ่ิมมวลแกระบบ แตใชวิธียายขาง) 
 

4.2.3.3 คำนวณความเรงทางทฤษฎีในการทดลองจาก

สมการ [3] 
 

                                 ath=
F

M
                              (5) 

      

โดย  ath คือ คาความเรงทางทฤษฎีในการทดลอง 

  

 4.2.3.4 การหาคาเปอรเซ็นตความแตกตาง (𝐷 ) [3] 

 

            Dp= 
คาเฉลี่ยของผลการทดลองวิธีที่ 1- คาเฉลี่ยของผลการทดลองวิธีที่ 2

คาเฉลี่ยของผลการทดลองทัง้ 2 วิธี
 x 100 %     (6) 

 

4.3 การทดลองหาความสมพันธของคาความเรงจากแรงโนมถวง

ของโลกทางทฤษฎีโดยใชชุดทดลองแอตวูด โดยใชภาพถายวิดีโอ

รวมกับโปรแกรมเทคเกอรซึ ่งไฟลวีด ีโอมาใชวิเคราะหจะถูก

กำหนดใหคาความเร็วที่ใชในการบันทึกวิดีโอไวที่ 33 เฟรมตอวนิาที 

ดังนั้นการนำวีดีโอดังกลาวมาวิเคราะหจึงตองมีการกำหนดคาเริ่มตน

ของการวิเคราะหเปน 1/33=0.303 วินาที่ตอเฟรม ในโปรแกรมเทค

เกอรเพื่อหาอัตราเร็วของลูกตุมที่เคลื่อนที่โดยใชเครื่องมือวิเคราะห

ขอมูล (data tool) ในโปรแกรมเทคเกอร เพื่อหาอัตราเร็วของคา

ความเรงจากแรงโนมถวงของโลก ดังรปูที่ 2  
 

 
 

รูปที่ 2 ภาพตัวอยางการวิเคราะหการหาคาความเรงจากแรงโนม

ถวงของโลกจากภาพถายวีดีโอผานโปรแกรมเทคเกอร 
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5. ผลการวิจัย/ทดลองและการวิเคราะหผล 

5.1 ผลการคำนวณคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกโดยใช

สมการทางทฤษฎี โดยในการหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลก

โดยใชสมการทางทฤษฎีนั้น จะใชตำแหนงละติจูดของอำเภอเมือง

นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ที่มีคาตำแหนง 15 องศา 42 ลิปดา 

0 พิลิปดา มาทำการแปลงหนวยใหเปนองศา () โดยผลการแปลงได

ดังนี้  
 

θ = 15+
42
60

+
0

3600
= 15.7 องศา  

 

เมื่อไดคาละติจูดท่ีมีหนวยเปนองศา () แลวนำคามาแทน

ลงในสมการที่ (1) จะไดผลการคำนวณคาความเรงจากแรงโนมถวง

ของโลกโดยใชสมการทางทฤษฎี มีคาเทากับ 9.784100 เมตรตอ

วินาที2 

 

5.2 ผลการทดลองหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกโดยใช

ชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูด ในการทดลองหาคาความเรงจาก

แรงโนมถวงของโลกโดยใชชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูด เพื่อให

เกิดความแมนยำจะทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง ทำใหมีผลการทดลอง 3 

ชุดการทดลองดวยกัน โดยเริ่มการทดลองจากการทำการกำหนดตัว

แปรควบคุมดังนี ้ มวลของรอก (m) = 22.890 กรัม มวลตุมถวง

ทางขวารวมคลิป (mR) = 20.560 กรัม และมวลตุมถวงทางซายรวม

คลิป (mL) = 21.269 กรัม ระยะความสูงของตุมน้ำหนักเมื่อระบบ

หยุดนิ่ง (สมดุล) S = 1.30 เมตร ในการทดลองนี้จะไดคาแรงเสียด

ทาน (f) ที่จะตองชดเชยทั้ง 3 ชุดการทดลองดังนี้ 0.056258 นิวตัน, 

0.053898 นิวตัน และ 0.053274 นิวตัน ตามลำดับ และไดคาผล

การทดลองและผลการวิเคราะหหาแรงลัพธ มวลของระบบ และ

ความเรง ดังตารางท่ี 1   

 

ตารางที่ 1 บันทึกผลการทดลองการหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกโดยใชชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูด ชุดการทดลองท่ี 1  

ครั้ง

ที ่

m1 

(กรัม) 

m2 

(กรัม) 

m 

(กรัม) 
Time (วินาที) aexp    

 (เมตรตอวินาที2) 

F         

(นิวตัน) 

aTH 

(เมตรตอวินาที2) t1 t2 t3 t4 t5 tav 

1 36.290 31.228 5.057 3.990 3.766 4.490 4.007 3.699 3.990 0.163290 0.000147 0.001857 

2 37.590 29.928 7.657 4.032 3.899 4.532 3.966 3.866 4.059 0.157810 0.025627 0.324558 

3 38.870 28.646 10.221 1.400 1.666 1.733 1.666 1.630 1.619 0.991920 0.050754 0.642791 

4 40.150 27.365 12.783 1.400 1.333 1.400 1.466 1.330 1.386 1.353850 0.075861 0.960776 

5 41.450 26.067 15.379 1.233 1.233 1.133 1.100 1.100 1.160 1.932890 0.101302 1.282980 

 

ตารางที่ 2 บันทึกผลการทดลองการหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกโดยใชชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูด ชุดการทดลองท่ี 2 

ครั้ง

ที ่

m1 

(กรัม) 

m2 

(กรัม) 

m 

(กรัม) 
Time (วินาที) aexp    

 (เมตรตอวินาที2) 

F         

(นิวตัน) 

aTH 

(เมตรตอวินาที2) t1 t2 t3 t4 t5 tav 

1 36.026 31.193 4.833 3.866 3.695 3.600 3.766 3.633 3.712 0.188694 0.000411 0.005210 

2 37.339 29.880 7.459 2.066 2.066 2.199 2.433 2.233 2.199 0.537483 0.026146 0.331139 

3 38.658 28.561 10.097 1.733 1.666 1.633 1.566 1.666 1.653 0.951772 0.051999 0.658556 

4 39.927 27.292 12.635 1.333 1.466 1.500 1.466 1.400 1.433 1.266138 0.076871 0.973562 

5 41.242 25.976 15.266 1.233 1.166 1.300 1.200 1.266 1.233 1.710201 0.102655 1.300111 

ตารางที่ 3 บันทึกผลการทดลองการหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกโดยใชชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูด ชุดการทดลองท่ี 3 

ครั้ง

ที ่

m1 

(กรัม) 

m2 

(กรัม) 

m 

(กรัม) 
Time (วินาที) aexp    

 (เมตรตอวินาที2) 

F         

(นิวตัน) 

aTH 

(เมตรตอวินาที2) t1 t2 t3 t4 t5 tav 

1 35.975 31.194 4.781 4.599 3.900 1.099 4.266 3.899 3.553 0.206006 0.000441 0.005583 

2 37.299 29.870 7.429 2.233 2.366 2.266 2.233 2.166 2.253 0.512304 0.026391 0.334241 

3 38.582 28.587 9.995 1.733 1.666 1.633 1.566 1.666 1.653 0.951772 0.051538 0.652723 

4 39.890 27.279 12.611 1.330 1.466 1.500 1.466 1.400 1.432 1.267199 0.077175 0.977410 

5 41.154 26.015 15.139 1.200 1.166 1.300 1.216 1.266 1.230 1.719672 0.101949 1.291174 
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จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองและผลการวิเคราะห

หาแรงลัพธ มวลของระบบ และความเรง สำหรับการหาคาความเรง

จากแรงโนมถวงของโลกโดยใชชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูด ชุด

การทดลองท่ี 1 และเมื่อนำคาผลตางของมวล m กับความเรงจาก

การทดลอง ath มาเขียนกราฟจะไดดังรูปที่ 3 

 

 

 

รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางผลตางของมวล m กับความเรงจาก

การทดลอง ath ของชุดการทดลองที่ 1 
 

จากรูปที่ 3 เมื่อกราฟความสัมพันธระหวางผลตางของมวล 

m กับความเร งจากการทดลอง ath ของชุดการทดลองที ่  1         

มาวิ เคราะหจะไดความชัน (a) = 124.0700  จ ุดตัดแกน X(d)              

= 0.005000 เมื่อนำคาความชันที่ไดมาคำนวณหาคาความเรงจาก

แรงโนมถวงของโลกจะได g = 9.796128 เมตรตอวินาที2 

 จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองและผลการวิเคราะห

หาแรงลัพธ มวลของระบบ และความเรง สำหรับการหาคาความเรง

จากแรงโนมถวงของโลกโดยใชชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูด ชุด

การทดลองท่ี 2 และเมื่อนำคาผลตางของมวล m กับความเรงจาก

การทดลอง ath มาเขียนกราฟจะไดดังรูปที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 4 ความสัมพันธระหวางผลตางของมวล m กับความเรงจาก

การทดลอง ath ของชุดการทดลองท่ี 2 

 

จากรูปที ่ 4 เมื ่อวิเคราะหกราฟความสัมพันธระหวาง

ผลตางของมวล m กับความเรงจากการทดลอง ath ของชุดการ

ทดลองที่  2 จะไดความช ัน(a) =124.1179  จ ุดต ัดแกน X(d)             

= 0.005135 เมื่อนำคาความชันที่ไดมาคำนวณหาคาความเรงจาก

แรงโนมถวงของโลกจะได g = 9.762805 เมตรตอวินาที2 

 จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดลองและผลการวิเคราะห

หาแรงลัพธ มวลของระบบ และความเรง สำหรับการหาคาความเรง

จากแรงโนมถวงของโลกโดยใชชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูด ชุด

การทดลองท่ี 3 และเมื่อนำคาผลตางของมวล m กับความเรงจาก

การทดลอง ath มาเขียนกราฟจะไดดังรูปที่ 5 
 

 
 

รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวางผลตางของมวล m กับความเรงจาก

การทดลอง ath ของชุดการทดลองท่ี 3 

 

จากรูปที่ 5 เมื่อนำกราฟความสัมพันธระหวางผลตางของ

มวล m กับความเรงจากการทดลอง ath ของชุดการทดลอง      

คร ั ้ งท ี ่  3 มาว ิเคราะหจะไดความชัน (a)  = 124.1514 จ ุดตัด         

แกน X(d) = 0.005030 เมื ่อนำคาความชันที ่ไดมาคำนวณหาคา

ค ว าม เ ร ง จ ากแร ง โน มถ ว งขอ ง โ ล กจะ ได  g =  9.760100              

เมตรตอวินาที2 

 

5.3 การหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกโดยการวิเคราะห

ภาพวิดีโอการทดลองเครื่องกลแอตวูดรวมกับโปรแกรมเทคเกอร 

จะทำการนำภาพถายวิดีโอผลการทดลองการหาคาความเรงจากแรง

โนมถวงของโลกโดยการทดลองเครื่องกลแอตวูดที่บันทึกไวทั้ง 3 ชุด

การทดลอง มาวิเคราะหหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกดวย

โปรแกรมเทคเกอร จะไดผลการศึกษาดังนี้ 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

0 5 10 15 20

a T
H

(m
/s

2 )

m(kg)

0

0.5

1

1.5

0 5 10 15 20

a T
H

(m
/s

2 )

m(kg)

0

0.5

1

1.5

0 5 10 15 20
a T

H
(m

/s
2 )

m(kg)

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

391
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหภาพถายวิดิโอการทดลองการหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกโดยใชชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูด  

ชุดการทดลองที่ 1 ดวยโปรแกรมเทคเกอร 

ครั้ง

ที ่

m1 

(กรัม) 

m2 

(กรัม) 

m 

(กรัม) 
Time (วินาที) aexp    

 (เมตรตอวินาที2) 

F         

(นิวตัน) 

aTH 

(เมตรตอวินาที2) t1 t2 t3 t4 t5 tav 

1 36.285 31.228 5.057 3.990 3.766 4.490 4.007 3.699 3.990 0.163289 0.000147 0.001857 

2 37.585 29.928 7.657 4.032 3.899 4.532 3.966 3.866 4.059 0.157810 0.025627 0.324558 

3 38.867 28.646 10.221 1.400 1.666 1.733 1.666 1.630 1.619 0.991927 0.050754 0.642791 

4 40.148 27.365 12.783 1.400 1.333 1.400 1.466 1.330 1.386 1.353855 0.075861 0.960776 

5 41.446 26.067 15.379 1.233 1.233 1.133 1.100 1.100 1.160 1.932890 0.101302 1.282980 

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหภาพถายวิดิโอการทดลองการหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกโดยใชชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูด  

ชุดการทดลองที่ 2 ดวยโปรแกรมเทคเกอร 

ครั้ง

ที ่

m1 

(กรัม) 

m2 

(กรัม) 

m 

(กรัม) 
Time (วินาที) aexp    

 (เมตรตอวนิาที2) 

F         

(นิวตัน) 

aTH 

(เมตรตอวินาที2) t1 t2 t3 t4 t5 tav 

1 36.026 31.193 4.833 3.866 3.695 3.600 3.766 3.633 3.712 0.188694 0.000411 0.005210 

2 37.339 29.880 7.459 2.066 2.066 2.199 2.433 2.233 2.199 0.537483 0.026146 0.331139 

3 38.658 28.561 10.097 1.733 1.666 1.633 1.566 1.666 1.653 0.951772 0.051999 0.658556 

4 39.927 27.292 12.635 1.333 1.466 1.500 1.466 1.400 1.433 1.266138 0.076871 0.973562 

5 41.242 25.976 15.266 1.233 1.166 1.300 1.200 1.266 1.233 1.710201 0.102655 1.300111 

 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหภาพถายวิดิโอการทดลองการหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกโดยใชชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูด  

ชุดการทดลองที่ 3 ดวยโปรแกรมเทคเกอร 

ครั้ง

ที ่

m1 

(กรัม) 

m2 

(กรัม) 

m 

(กรัม) 
Time (วินาที) aexp    

 (เมตรตอวินาที2) 

F         

(นิวตัน) 

aTH 

(เมตรตอวินาที2) t1 t2 t3 t4 t5 tav 

1 35.975 31.194 4.781 4.599 3.900 1.099 4.266 3.899 3.553 0.206006 0.000441 0.005583 

2 37.299 29.870 7.429 2.233 2.366 2.266 2.233 2.166 2.253 0.512304 0.026391 0.334241 

3 38.582 28.587 9.995 1.733 1.666 1.633 1.566 1.666 1.653 0.951772 0.051538 0.652723 

4 39.890 27.279 12.611 1.330 1.466 1.500 1.466 1.400 1.432 1.267199 0.077175 0.977410 

5 41.154 26.015 15.139 1.200 1.166 1.300 1.216 1.266 1.230 1.719672 0.101949 1.291174 

 

จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหภาพถายวิดีโอการ

ทดลองหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกดวยชุดการทดลอง

เครื่องกลแอตวูด ชุดการทดลองที่ 1 ดวยโปรแกรมเทคเกอร ซึ่งเมื่อ

นำคาผลตางของมวล m กับความเรงจากการทดลอง ath มาเขียน

กราฟจะไดดัง รูปที่ 6 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวางผลตางของมวล m กับความเรงจาก

การทดลอง ath ของชุดการทดลองท่ี 1 ที่วิเคราะหดวย

โปรแกรม เทคเกอร 
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จากรูปที่ 6 เมื่อนำกราฟความสัมพันธระหวางผลตางของ

มวล m กับความเรงจากการทดลอง ath ของชุดการทดลองที่ 1 

มาวิเคราะหผลจะไดความชัน (a) = 124.1514 จุดตัดแกน X(d)      

= 0.005030  เมื่อนำคาความชันที่ไดมาคำนวณหาคาความเรงจาก

แรงโนมถวงของโลกจะได g =  9.756120 เมตรตอวินาที2 

จากตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะหภาพถายวิดีโอการ

ทดลองหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกดวยชุดการทดลอง

เครื่องกลแอตวูด ชุดการทดลองที่ 2 ดวยโปรแกรมเทคเกอร ซึ่งเมื่อ

นำคาผลตางของมวล m กับความเรงจากการทดลอง ath มาเขียน

กราฟจะไดดัง รูปที่ 7 

 

  
 

รูปที่ 7 ความสัมพันธระหวางผลตางของมวล m กับความเรงจาก

การทดลอง ath ของชุดการทดลองท่ี 2 วิเคราะหดวย

โปรแกรมเทคเกอร 

 

จากรูปที่ 7 เมื่อนำกราฟความสัมพันธระหวางผลตางของ

มวล m กับความเรงจากการทดลอง ath ของชุดการทดลองที่ 2 

มาวิเคราะหผลจะไดความชัน (a) = 124.1514 จุดตัดแกน X(d)      

= 0.005030  เมื่อนำคาความชันที่ไดมาคำนวณหาคาความเรงจาก

แรงโนมถวงของโลกจะได g = 9.762805 เมตรตอวินาที2 

จากตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะหภาพถายวิดีโอการ

ทดลองหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกดวยชุดการทดลอง

เครื่องกลแอตวูด ชุดการทดลองที่ 3 ดวยโปรแกรมเทคเกอร ซึ่งเมื่อ

นำคาผลตางของมวล m กับความเรงจากการทดลอง ath มาเขียน

กราฟจะไดดัง รูปที่ 8 

 

 

 
 

รูปที่ 8 ความสัมพันธระหวางผลตางของมวล m กับความเรงจาก

การทดลอง ath ของชุดการทดลองท่ี 3 วิเคราะหดวย

โปรแกรมเทคเกอร 

 

จากรูปที่ 8 เมื่อนำกราฟความสัมพันธระหวางผลตางของ

มวล m กับความเรงจากการทดลอง ath ของชุดการทดลองที่ 3 

มาวิเคราะหผลจะไดความชัน (a) = 124.1514 จุดตัดแกน X (d)     

= 0.005030 เมื่อนำคาความชันที่ไดมาคำนวณหาคาความเรงจาก

แรงโนมถวงของโลกจะได g =  9.760100 เมตรตอวินาที2 

 

5.4 การเปรียบเทียบคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกจากชุด

การทดลองเครื ่องกลแอตวูด และการวิเคราะหภาพถายการ

ทดลองเคร่ืองกลแอตวูดวิดีโอดวยโปรแกรมเทคเกอร โดยจะนำคา

ความเรงจากแรงโนมถวงของโลกที่ไดจากการทดลองชุดการทดลอง

เครื่องกลแอตวูด และคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกที่ไดจาก

การวิเคราะหดวยโปรแกรมเทคเกอรทั้ง 3  ชุดการทดลอง มาหาคา

เปอรเซ็นตความแตกตางเพื่อเปรียบเทียบผล ซึ่งผลการหาคาความ

แตกตางมีคาเทากับรอยละ 0.039, รอยละ0.037 และรอยละ 0.400 

ซึ่งความแตกตางที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการกำหนดระยะอางอิง และ

ระยะหางในการบันทึกภาพ 

 

ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลก

จากชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูด และการวิเคราะหภาพถายการ

ทดลองเครื่องกลแอตวูดวิดีโอดวยโปรแกรมเทคเกอร 
ชุดทดลองท่ี คาความเรงจากแรงโนมถวงของโลก 

การทดลองเคร่ืองกล 

แอตวดู(เมตรตอวินาที2) 

โปรแกรม Tracker 

(เมตรตอวินาที2) 

เปอรเซ็นตความ

แตกตาง(รอยละ) 

1 9.748485 9.756120 0.039 

2 9.760414 9.762805 0.037 

3 9.748485 9.760100 0.400 
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6. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

6.1 บทสรุป 

6.1.1 การหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกที่ไดจาก

การคำนวณทางทฤษฎีเทากับ 9.784100 เมตรตอวินาที2 เปนคา

มาตรฐานสากลโดยวัดคาความเรงจากแรงโนมถวงของโลกที่จังหวัด

นครสวรรค อำเภอเมืองนครสวรรคและคาความเรงจากแรงโนมถวง

ของโลกจากชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูด จะไดคาความเรงจากแรง

โนมถวงของโลกที่ไดทั้ง 3 ชุดทดลองดังนี้ 9.748485 เมตรตอวินาที2, 

9.760414 เมตรตอวินาที2 และ 9.748650เมตรตอวินาที2 ตามลำดับ 

และเมื่อนำไฟลวิดีโอท่ีบันทึกไดไปหาคาความเรงจากแรงโนมถวงของ

โลกโดยนำไปวิเคราะหดวยโปรแกรมเทคเกอร จะไดคาความเรงจาก

แรงโนมถวงของโลกที่ผานการวิเคราะหดวยโปรแกรมเทคเกอรทั้ง 3 

ชุดทดลองดังนี้ 9.756120 เมตรตอวินาที2, 9.762805 เมตรตอวินาที2 

และ 9.760100 เมตรตอวินาที2 
6.1.2 การวิเคราะหหาคาความเรงจากแรงโนมถวงจากการ

วิเคราะหดวยโปรแกรมเทคเกอรและคาแรงโนมถวงจากการคำนวณ

ทางทฤษฎีเมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะหที่คาความเรงโดยการ

ทำซ้ำ 3 ชุดการทดลอง ทั้งสองวิธีสามารถหาคาความเรงจากแรงโนม

ถวงไดจากชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูด จากการวิเคราะหพบวา

คาความแตกตางมีคาเทากับรอยละ 0.039, 0.037 และ 0.400 ซึ่ง

ความแตกตางที ่เกิดขึ ้นอาจเกิดจากการกำหนดระยะอางอิง และ

ระยะหางในการบันทึกภาพ 

6.1.3 ผลการเปรียบเทียบคาความเรงจากแรงโนมถวง 

ดวยทฤษฎี การทดลองเครื่องกลแอตวูด และการวิเคราะหภาพวิดีโอ

โปรแกรมเทคเกอร พบวาคาความเรงจากแรงโนมถวงที่ไดจากการ

วิเคราะหภาพวิดีโอดวยโปรแกรมเทคเกอรมีคาความใกลเคียงกับคา

ความเรงจากแรงโนมถวงที่ไดจากการทดลองเครื่องกลแอตวูดและ

ทฤษฎี 

6.2 ขอเสนอแนะ 

  6.2.1 การวิเคราะหภาพถายวิดีโอดวยโปรแกรมเทคเกอร 

ภาพวิดีโอนั้นจะตองมีความยาวอางอิงเพื่อใหโปรแกรมสามารถ

คํานวณระยะที่ถูกตองกับความเปนจริงมากที่สุด 

  6.2.2 โปรแกรมเทคเกอร เป นโปรแกรมฟร ีสามารถ

ดาวนโหลดเองได และใชงานงาย กอนที่นํามาใหผูเรียนใชงาน ผูสอน

ควรจะมีการแนะนําการใชงานโปรแกรมเสียกอน 
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การวิเคราะหเชิงสถิติของผลการออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล และผลตอบแทนท่ีคาดวาจะ

ไดรับจากการซื้อสลากกินแบงรัฐบาล 

Statistical Analysis of Government Lottery Results and Expected Return from 

Buying Government Lottery 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหเชิงสถิติของผลการออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลดวยการทดสอบความสุม และคํานวณ

ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรบัจากการซื้อสลากกินแบงรัฐบาลซึ่งคํานวณโดยใชหลักการของคาคาดหมาย โดยเก็บรวบรวมผลการออกรางวัลเลข

ทาย 2 ตัว และเลขทาย 2 ตัวของรางวัลท่ี 1 ระหวางงวดประจําวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 16 กันยายน พ.ศ. 2564 รวม 110 งวด จาก

สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ผลการศึกษาพบวา ผลการออกรางวัลเลขทาย 2 ตัว และเลขทาย 2 ตัวของรางวัลท่ี 1 เปนไปอยางสุม ท่ีระดับ

นับสําคัญ 0.05 และผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับจากการซื้อสลากกินแบงรัฐบาล มีคาเทากับ -0.40 บาท ตอราคาสลาก 1 บาท 

 

คําสําคัญ: สลากกินแบงรัฐบาล, ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ, ความสุม, การพนัน 

 

 

Abstract 

The objective of this research are to statistically analyses of government lottery results by using the 

randomness test and compute the expected return from buying government lottery by using the concept of expected 

value. Government lottery results in the last two digits prize and the last two digits of first prize were collected from 

draw date 17 January, 2017 to 16 September, 2021 (110 times). The government lottery results were recorded by the 

Thai Government Lottery Office. The study results show that the last two digits prize and the last two digits of 1st prize 

are randomness at significance level of 0.05. The expected return from buying government lottery is -0.40 baht per one 

baht lottery price. 

 

Keywords: Government lottery, Expected return, Randomness, Gambling 

 

1. บทนํา 

 สลากกินแบงรัฐบาล หรือลอตเตอรี่ เกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศ

ไทย เมื่อ พ .ศ . 2417 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว [1] โดยไดรับความนิยมจากประชาชนมาจนถึงปจจุบัน ใน

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 ทางสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลได

จําหนายสลากเลขทาย 3 ตัวและ 2 ตัว โดยตรวจผลการออกรางวัล

กับสลากกินแบงรัฐบาล มีการจําหนายครั้งแรกในงวดประจําวันท่ี 1 
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สิงหาคม พ.ศ. 2546 [2] และไดจําหนายครั้งสุดทายในงวดประจํา

วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2549 [3] 

 การซื้อสลากกินแบงรัฐบาล ถือเปนการเสี่ยงโชคประเภทหน่ึง 

ไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินรางวัล ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนไม

เทากันข้ึนอยูกับรางวัลท่ีถูก ในปจจุบันสลากกินแบงรัฐบาลจําหนาย

ฉบับละ 80 บาท (รูปท่ี 1) ซึ่งมีโครงสรางรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล

ตอทุก ๆ หน่ึงลานฉบับ แสดงดังตารางท่ี 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 สลากกินแบงรัฐบาล (งวดวันท่ี 16 กันยายน 2564) 

 

ตารางท่ี 1 โครงสรางรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลตอทุก ๆ หน่ึงลาน 

ฉบับ 

รางวัล จํานวนรางวัล 
เงินรางวัล 

(บาท) 

รางวัลท่ี 1 1 6,000,000 

รางวัลท่ี 2 5 200,000 

รางวัลท่ี 3 10 80,000 

รางวัลท่ี 4 50 40,000 

รางวัลท่ี 5 100 20,000 

รางวัลขางเคียงรางวัลท่ี 1 2 100,000 

รางวัลเลขหนา 3 ตัว (เสี่ยง 2 คร้ัง) 2,000 4,000 

รางวัลเลขทาย 3 ตัว (เสี่ยง 2 คร้ัง) 2,000 4,000 

รางวัลเลขทาย 2 ตัว (เสี่ยง 1 คร้ัง) 10,000 2,000 

รวม 14,168 48,000,000 

หมายเหตุ: สลากกินแบงรัฐบาลประกอบดวยตัวเลข 6 หลัก 

 

 ในการออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลน้ัน ประชาชนมักม ี

ขอสงสัยเก่ียวกับผลการออกรางวัลวามีความบริสุทธ์ิยุติธรรมหรือไม 

มีการล็อกเลขรางวัลหรือไม ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เปดเผยผลสํารวจ 

ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “หวยล็อก” ทําการสํารวจระหวาง

วันท่ี 20-21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 จากประชาชนท่ัวประเทศ 

จํานวน 1,256 หนวยตัวอยาง กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา

และกลุมอาชีพ เก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อหวยของคนไทย และความ

คิดเห็นเก่ียวกับหวยล็อก พบวา ประชาชนรอยละ 50.24 เช่ือวามี

การล็อก เพราะมักจะออกเลขคูหรือเลขเบ้ิล และมีกระแสขาวพูดถึง

เรื่องการล็อกหวยอยูตลอด และรอยละ 49.76 เช่ือวาไมมีการล็อก 

เพราะมีการถายทอดสด นาจะมีการควบคุมเปนอยางดี และแสดงถึง

ความโปรงใสในการออกผลรางวัล และเมื่อวิเคราะหความคิดเห็น

ของประชาชนจําแนกตามพฤติกรรมการเลนหวย พบวา ประชาชนท่ี

เลนหวยรอยละ 61.79 เช่ือวามีการล็อกผลสลากกินแบงรัฐบาล 

ในขณะท่ีรอยละ 38.21 เช่ือวาไมมีการล็อก สําหรับกลุมท่ีไมไดเลน

หวย รอยละ 36.47 เช่ือวามีการล็อก ในขณะท่ีรอยละ 63.53 เช่ือวา

ไมมกีารล็อก [4] 

 ดังน้ันจึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจศึกษาการวิเคราะหเชิงสถิติของผล

การออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลดวยการทดสอบความสุม 

(randomness test) รวมท้ังคํานวณผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ

จากการซื้อสลากกินแบงรัฐบาลในปจจุบัน 

 

2. การวิเคราะหเชิงสถิติของผลการออกรางวัลสลาก 

กินแบงรัฐบาล 

 

2.1 ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาครั้งน้ีใชการทดสอบความสุมของผลการออกรางวัล

สลากกินแบงรัฐบาล รางวัลเลขทาย 2 ตัว และเลขทาย 2 ตัวของ

รางวัลท่ี 1 ระหวางงวดประจําวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 16 

กันยายน พ.ศ. 2564 รวม 110 งวด จากสํานักงานสลากกินแบง

รัฐบาล (https://www.glo.or.th/) 

 

2.2 สมมุติฐานของการศึกษา 

 สมมุติฐานของการศึกษา คือ ผลการออกรางวัลเลขทาย 2 ตัว 

และเลขทาย 2 ตัวของรางวัลท่ี 1 เปนไปอยางสุม 

 

2.3 สถิติท่ีใชในการศึกษา 

 การทดสอบรันส (runs test) [5] เปนการทดสอบวาผลการออก

รางวัลสลากกินแบงรัฐบาลเปนไปอยางสุมหรือไม มีหลักการ

พิจารณาจากจํานวนการสลับท่ีของสัญลักษณหรือเครื่องหมายท่ี

สนใจศึกษา 

 นิยามคําวา “รันส” (runs) วาเปนชุดเหตุการณเดียวกันท่ีเรียง

ตอเน่ืองกันโดยนําหนาดวยเหตุการณอ่ืนท่ีตางกัน และลงทายดวย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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เหตุการณ อ่ืนท่ีตางกัน ตัวอยางสมมุติในการโยนเหรียญ 1 อัน 

จํานวน 10 ครั้ง ไดลําดับเหตุการณดังน้ี (ให H แทนเหตุการณท่ี

เหรียญออกหัว และ T แทนเหตุการณท่ีเหรียญออกกอย) 

T  T  T  H  H  T  T  T  H  T 

จากลําดับเหตุการณตัวอยางขางตน T แรกนําดวยเหตุการณท่ีเปน 

“ไมมีเหตุการณ” (no event) และ T สุดทายในแถวตามหลังดวย 

“ไมมีเหตุการณ” เพราะฉะน้ัน จากผลการโยนเหรียญขางตน พบวา

มี 5 รันส คือ {T,T,T}, {H,H}, {T,T,T}, {H} และ {T}  

สมมตุิฐานของการทดสอบรันส คือ 

0 :H  ลําดับของเหตุการณเปนไปอยางสุม 

1 :H  ลําดับของเหตุการณไมเปนไปอยางสุม 

 ในกลุมตัวเลขจะมีลักษณะของรันส โดยตัวเลขอาจจะมีคาสูงกวา

หรือต่ํากวาคาเฉลี่ย น่ันคือ เครื่องหมาย “+” จะหมายถึงคาสูงกวา

คาเฉลี่ย และเครื่องหมาย “-” จะหมายถึงคาต่ํ ากวาคาเฉลี่ย 

ตัวอยางพิจารณากลุมตัวเลข 20 จํานวนของเลขตั้งแต 00 ถึง 99 

ตอไปน้ี 

45   87   73   21   15   98   65   83   40   68 

44   07   87   73   66   09   19   54   13   36 

ค าเฉลี่ ยของตั วเลข  00 ถึ ง 99 เท า กับ  (00+99)/2 = 49.5 

จากน้ันกําหนดเครื่องหมาย “+” และ “-” ไดดังน้ี 

-  +  +  -  -  +  +  +  -  +  -  -  +  +  +  -  -  +  -  - 

พบวามีจํานวนรันสท้ังหมดเทากับ 11 ครั้งเปนรันสท่ีมีคาสูงกวา

คาเฉลี่ยจํานวน 5 ครั้งและรันสท่ีมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยจํานวน 6 ครั้ง 

 สถิติท่ีใชในการทดสอบคือ 

1 2

1/ 2

1 2 1 2
2

1(2 / )
2

2 (2 )
( 1)

A n n N
Z

n n n n N
N N

− −
=
 −
 − 

 

เมื่อ A  แทน จํานวนรันสท้ังหมด 

 1n  แทน จํานวนรันสท่ีมีคาสูงกวาหรือเทากับคาเฉลี่ย 

 2n  แทน จํานวนรันสท่ีมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ย 

 N  แทน จํานวนคาสังเกต 

การทดสอบน้ีมีเกณฑการตัดสินใจคือ จะปฏเิสธสมมตุิฐาน 0H  ถา 

/ 2Z Zα>  โดยท่ี / 2Zα  คือคาควอนไทลดานบน (upper qunatile) 

ท่ี / 2α  ของการแจกแจงปรกติมาตรฐาน (standard normal 

distribution) หรือ p-value < α  

 

2.4 ผลการศึกษา 

 เมื่อพิจารณาแผนภาพจุด (dot plot) ของผลการออกรางวัลเลข

ทาย 2 ตัว และเลขทาย 2 ตัวของรางวัลท่ี 1 แสดงดังรูปท่ี 2 พบวา 

ผลการออกรางวัลมีบางหมายเลขมีความถ่ีในการออกรางวัลสูง และ

มีบางหมายเลขยังไมมีออกรางวัล 

 

988470564228140

988470564228140

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

2 ตัวท้ายของรางวัลที� 1

 
 

รูปท่ี 2 แผนภาพจุดของผลการออกรางวัลเลขทาย 2 ตัวและ 

เลขทาย 2 ตัวของรางวัลท่ี 1 

 

 เมื่อพิจารณากราฟอนุกรมเวลา (time series plot) ของผลการ

ออกรางวัลเลขทาย 2 ตัว และเลขทาย 2 ตัวของรางวัลท่ี 1 แสดงดัง

รูปท่ี 3 พบวา ไมมีรูปแบบ (no pattern) ของการออกรางวัลท้ังสอง

ประเภท อยางไรก็ตามเราไมสามารถสรุปผลจากการพิจารณากราฟ

อนุกรมเวลาเพียงอยางเดียววาผลการออกรางวัลเปนไปอยางสุม เรา

ตองทดสอบความสุมโดยใชการทดสอบรันส 
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รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 2 ตัวท้ายของรางวัลที� 1

 
 

รูปท่ี 3 กราฟอนุกรมเวลาแสดงผลการออกรางวัลเลขทาย 2 ตัว 

และเลขทาย 2 ตัวของรางวัลท่ี 1 

 

 ในท่ีน้ีไดแบงผลการศึกษาออกเปนการทดสอบความสุมของผล

การออกรางวัลเลขทาย 2 ตัว และเลขทาย 2 ตัวของรางวัลท่ี 1 โดย

เสนอผลการศึกษาตามลําดับ ดังน้ี 
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2.4.1 การทดสอบความสุมของผลการออกรางวัลเลขทาย 2 ตัว 

 ในการทดสอบความสุมของผลการออกรางวัลเลขทาย 2 ตัว มี

สมมตุิฐานของการทดสอบ คือ 

0 :H  ผลการออกรางวัลเลขทาย 2 ตัวเปนไปอยางสุม 

1 :H  ผลการออกรางวัลเลขทาย 2 ตัวไมเปนไปอยางสุม 

จากผลการออกรางวัลเลขทาย 2 ตัว พบวา คาเฉลี่ยของ

หมายเลขท่ีออกรางวัล เทากับ 56.00 จํานวนรันสท่ีมีคาสูงกวาหรือ

เทากับคาเฉลี่ย 1( )n  เทากับ 60 งวด จํานวนรันส ท่ีมีคาต่ํากวา

คาเฉลี่ย 2( )n  เทากับ 50 งวด และจํานวนรันสท้ังหมด ( )A  เทากับ 

56 ครั้ง 

 สถิตทิดสอบ Z = 0.088 และ p-value = 0.930 

เน่ืองจากคา Z  = 0.088 < 0.025Z  = 1.96 หรือ p-value > 0.05 

ดังน้ันจึงไมปฏิเสธสมมุติฐาน 0H  สรุปวา ผลการออกรางวัลเลขทาย 

2 ตัวเปนไปอยางสุม ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

2.4.2 การทดสอบความสุมของผลการออกเลขทาย 2 ตัวของ

รางวัลท่ี 1 

 ในการทดสอบความสุมของผลการออกเลขทาย 2 ตัวของรางวัล

ท่ี 1 มีสมมุติฐานของการทดสอบ คือ 

0 :H  ผลการออกเลขทาย 2 ตัวของรางวัลท่ี 1 เปนไปอยางสุม 

1 :H  ผลการออกเลขทาย 2 ตัวของรางวัลท่ี 1 ไมเปนไปอยางสุม 

 จากผลการออกเลขทาย 2 ตัวของรางวัลท่ี 1 พบวา คาเฉลี่ยของ

หมายเลขท่ีออกรางวัล เทากับ 47.16 จํานวนรันสท่ีมีคาสูงกวาหรอื

เทากับคาเฉลีย่ 1( )n  เทากับ 52 งวด จํานวนรันสท่ีมีคาต่ํากวา

คาเฉลี่ย 2( )n  เทากับ 58 งวด และจํานวนรันสท้ังหมด ( )A  เทากับ 

46 ครั้ง 

 สถิตทิดสอบ Z  = -1.890 หรือ p-value = 0.059 

 เน่ืองจากคา Z  = 1.890 < 0.025Z  = 1.96 หรือ p-value > 

0.05 ดังน้ันจึงไมปฏิเสธสมมตุิฐาน 0H  สรุปวา ผลการออกเลขทาย 

2 ตัวของรางวัลท่ี 1 เปนไปอยางสุม 

 

3. ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับจากการซ้ือสลากกินแบง

รัฐบาล 

 ในการวิจัยครั้งน้ีมีขอตกลงเบ้ืองตน คือ รางวัลของสลาก 

กินแบงรัฐบาล ในรางวัลเดียวกันคิดเปนเหตุการณท่ีแยกจากกันโดย

เด็ดขาด (mutually exclusive event) หมายความวา ในรางวัล

เดียวกันจะไมมีหมายเลขท่ีถูกรางวัลซ้ํากัน สําหรับการคํานวณ

ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับจากการซื้อสลากกินแบงรัฐบาลจะใช

หลักการของคาคาดหมาย (expected value) โดยจะตองทราบคา

ความนาจะเปนท่ีจะถูกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล แสดงดังตารางท่ี 

2 

 จากตารางท่ี 2 ถาซื้อสลากกินแบงรัฐบาลไว 1 ฉบับ ความนา 

จะเปนท่ีจะถูกรางวัลเลขทาย 2 ตัวมีคาสูงท่ีสุด คือเทากับ 1/100 

หรือ 0.01 สวนความนาจะเปนท่ีจะถูกรางวัลท่ี 1 มีคาต่ําท่ีสุด คือ

เทากับ 1/1,000,000 หรือ 0.000001 ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ

จากการซื้อสลากกินแบงรัฐบาล คํานวณไดดังน้ี 

 ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ เทากับ 

1 1 16,000,000 200,000 80,000
1,000,000 200,000 100,000
     

+ +     
     

 

1 1 140,000 20,000 100,000
20,000 10,000 500,000

     + + +     
     

 

1 1 14,000 4,000 2,000
500 500 100

     + + +     
     

 =  48  บาท 

หมายความวา เมื่อซื้อสลากกินแบงรัฐบาลไว 1 ฉบับ ฉบับละ 80 

บาท คาดวาจะเสียเงิน โดยเฉลี่ยประมาณ 80-48 = 32 บาท ถาคิด

เทียบเปนตอ 1 บาท คาดวาจะเสียเงิน โดยเฉลี่ยประมาณ 32/80 = 

0.4 บาท หรือ 40 สตางค 

 

ตารางท่ี 2 ความนาจะเปนท่ีจะถูกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล 

รางวัล ความนาจะเปนท่ีจะถกูรางวัล 

รางวัลท่ี 1 1/1,000,000 

รางวัลท่ี 2 1/200,000 

รางวัลท่ี 3 1/100,000 

รางวัลท่ี 4 1/20,000 

รางวัลท่ี 5 1/10,000 

รางวัลขางเคียงรางวัลท่ี 1 1/500,000 

รางวัลเลขหนา 3 ตัว 1/500 

รางวัลเลขทาย 3 ตัว 1/500 

รางวัลเลขทาย 2 ตัว 1/100 

 

4. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

จากการทดสอบความสุมของผลการออกรางวัลเลขทาย 2 ตัว 

และเลขทาย 2 ตัวของรางวัลท่ี 1 พบวา มีการสลับท่ีระหวางผลการ

ออกรางวัลท่ีมีคาสูงกวาคาเฉลี่ย และต่ํากวาคาเฉลี่ยเปนไปอยางสุม 

น่ันคือ ผลการออกรางวัลเลขทาย 2 ตัว และเลขทาย 2 ตัวของ

รางวัลท่ี 1 เปนไปอยางสุม ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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สําหรับผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับจากการซื้อสลากกินแบง

รัฐบาล มีคาเทากับ -0.40 บาท ตอราคาสลาก 1 บาท น่ันคือ เปน

การลงทุนท่ีทําใหผูซื้อขาดทุน 

สําหรับการนําผลการศึกษาครั้งน้ีไปใชประโยชน คือ สํานักงาน

สลากกินแบงรัฐบาลสามารถนําผลการศึกษาไปใช เปนขอมูล

สนับสนุนถึงกระบวนการในการออกรางวัลวามีความโปรงใส ไมมี

การล็อกเลขใหกับประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ นอกจากน้ีประชาชน

ท่ัวไปยังไดทราบถึงผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับจากการซื้อสลาก

กินแบงรัฐบาล ซึ่งอาจจะทําใหประชาชนลดปริมาณการซื้อสลากกิน

แบงรัฐบาลนอยลง รวมถึงการพนันประเภทอ่ืน ๆ อีกดวย 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยเร่ือง การศึกษาสมบัติทางกลของคอนกรีตผสมรวมหินเกล็ดเม่ือนํามาแทนท่ีมวลรวมหยาบ มีจุดมุงหมายเพ่ือ นําไป

ซอมแซมโครงสรางของอาคาร  โดยใชหินเกล็ดแทนการใชมวลรวมหยาบ พบวาคอนกรีตผสมหินเกร็ดสามารถรับกําลังอัดไดนอยกวา

คอนกรีตผสมมวลรวมหยาบประมาณรอยละ 10  เนื่องจากพ้ืนท่ีผิวสัมผัสของหินเกล็ดมีพ้ืนท่ีหนาผิวนอยกวามวลรวมหยาบท่ัวไป จึง

ทําใหหินเกร็ดไมสามารถยึดเหนี่ยววัสดุมวลรวมไดดีเทามวลรวมหยาบท่ัวไป คากําลังอัดของคอนกรีตจึงลดลงและนอยกวามวลรวม

หยาบท่ัวไป ดังนั้นถือไดวาหินเกล็ดไมควรนําไปใชในงานโครงสรางใหญๆแตเหมาะกับงานซอมแซมขนาดเล็ก เชน ลานหนาบาน 

ทางเดินในสวน ลานซักลาง  เปนตน 

คําสําคัญ : หินเกล็ด, กําลังอัดของคอนกรีต, วัสดุมวลหยาบ 

Abstract 

The research “The Study on the Mechanical Properties of Scale Stone Joint Mixed Concrete when 

Substituting Gross Roughness” on the purpose of this study was to repair the structure of the building using flake 

stone instead of gross roughness. It was found that gravel-mixed concrete can receive about 10 percent less 

compressive power than gross roughness-mixed concrete. Since the contact surface area of the flake stone has 

less surface area than the general roughness mass, it is not as good as the general roughness mass material, the 

compressive power of concrete is reduced and less than the general roughness mass, so it is considered that flake 

stone should not be used for large structural tasks but suitable for small repair tasks such as front yard, garden 

walkways, wash yard, etc. 

Keywords: stone flakes, compressive strength of concrete, coarse aggregate 
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1.บทนาํ 

ปจจุบันการซอมแซมโครงสรางอาคารมีความสําคัญ
อยางมาก เนื่องจากโครงสรางอาคารมีความสําคัญตอชีวิตและ
ทรัพยสินของผูใชอาคาร ความเสียหายของอาคารเกิดข้ึนจาก
หลายสาเหตุ อาทิ ภัยพิบัติจากแผนดินไหว การกอสรางไมได
มาตรฐาน การเสื่อมสภาพและอายุการใชงานของอาคาร การ
ใชงานอาคารผิดประเภท เปนตน จะเห็นวาจากสาเหตุขางตน
เปนสาเหตุท่ีจะทําใหโครงสรางอาคารเสียหาย เกิดความไม
แข็งแรงจนเกิดการพังทลายของอาคารได แตอยางไรก็ตาม
กอนมีการซอมแซมโครงสรางอาคารจะตองมีการตรวจสอบ
อาคารเพ่ือประเมินประสิทธิภาพความม่ันคงและแข็งแรงของ
อาคาร รวมถึงการหาแนวทางการซอมแซมโครงสรางของ
อาคาร ภัยพิบั ติจากแผนดินไหว ท่ี เคยเกิด ข้ึนโดยมีจุด
ศูนยกลางในประเทศและไดมีการทําใหเกิดความเสียหายแก
อาคาร (สวนท่ีเปนสวนโครงสราง) นับต้ังแต พ.ศ. 2510 ท่ี
สําคัญ ไดแก แผนดินไหวขนาด 5.9 ริกเตอร ท่ี  อ.ศรีสวัสด์ิ จ.
กาญจนบุรี เม่ือ 22 เมษายน 2526 ขนาด 5.1 ริกเตอร ท่ี อ.
พาน จ.เชียงราย 11 กันยายน 2537 ขนาด 5.1 ริกเตอร ท่ี อ.
แมริม จ.เชียงใหม 13 ธันวาคม 2549 และขนาด 6.3 ริกเตอร 
ท่ี อ.พาน จ.เชียงราย 5 พฤษภาคม 2557 ความเสียหายท่ีพบ
จากเหตุการณไดแก การแตกราวแบบทแยงในผนังอิฐกอ ซ่ึง
สงแรงไปทําใหเสาคอนกรีตเสริมเหล็กแตกราวรุนแรงจนเหล็ก
ยืนดุง และความเสียหายจากปรากฏการณทรายเดือดท่ีนําดิน
และน้ําข้ึนมาบนผิวดินจนทําใหอาคารเกิดการทรุดตัวและ
แตกราว สาเหตุของการแตกราวหรือวิบัติของอาคารอาจจะ
แบงไดหลายกรณีเชนการกอสรางไมไดมาตรฐาน ปจจุบัน
กฎกระทรวงมหาดไทยป 2550 เกี่ยวกับการออกแบบอาคาร
ตานแรงแผนดินไหว และกรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดทํา
มาตรฐานในการคํานวณและออกแบบโครงสรางตานแรง
แผนดินไหวขึ้นมา แตอยางไรก็ตามในการกอสรางอาคารท่ีตอง
ตานแรงแผนดินไหวนั้นมีรายละเอียดในการเสริมเหล็กตรง
บริเวณจุดรอยตอเปนจํานวนมาก เชน รอยตอระหวางเสากับ
คาน หรือการออกแบบปริมาณเหล็กเสริมในคอนกรีตมากเกิน 
ซ่ึงโดยปกติแลววิศวกรคํานวณโครงสรางจะคํานึงถึงเฉพาะใน
สวนของกําลังของคอนกรีตและเหล็กเสริมกําลังมากกวาการ
คํานึงถึงข้ึนตอนการทํางานกอสราง การเสื่อมสภาพและอายุ
การใชงานของอาคาร อาคารเม่ือมีการใชงานไปจนถึงระยะ
หนึ่งก็อาจจะเกิดการเสื่อมสภาพได โดยท่ัวไปท่ีพบเปน
ลักษณะการแตกของคอนกรีต หรือการเกิดสนิมของเหล็ก
โครงสรางงานวิจัยท่ีมีการศึกษาพบวาไดมีการนําวัสดุตางๆ มา
แทนท่ีวัสดุมวลรวมท่ัวไป เชน หินบะซอลต  เถาหนัก  มวล
รวมท่ีนํากลับมาใชใหม และหินเกล็ด เพ่ือศึกษาคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมในหองปฏิบัติการ แตยังไมมีการนําไปใชจริง ยกเวน 
คอนกรีตผสมหินเกล็ดท่ีนําไปสรางโครงสรางท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กบันไดชานพักลอยแบบยอสวน จึงมีความเปนไปไดในการ

ใชงานจริง ซ่ึงจะเห็นวาการนําวัสดุทดแทนตามท่ีกลาวมา
ขางตนมีคาใชจายแอบแฝงท่ีงานวิจัยไมไดกลาวถึง ซ่ึงทําให
ตนทุนการผลิตคอนกรีตสูงกวาคอนกรีตท่ัวไป ดังนั้นขณะ
ผูวิจัยจึงตองการจะหาวัสดุมวลรวมหยาบท่ีมีขนาดเล็กกวาท่ีใช
ในปจจุบัน ซ่ึงสามารถหาไดงาย มาศึกษาผลกระทบตอการรับ
กําลังของคอนกรีตและหาความสัมพันธของวัสดุมวลหยาบเพ่ือ
การประยุกตใชงานและเปนแนวทางใหวิศวกรพิจารณาสําหรับ
การกอสรางบริเวณท่ีมีปญหาในการเทคอนกรีตตอไป 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
   1. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติการรับกําลังอัดของคอนกรีต
เม่ือมีการเปลี่ยนวัสดุมวลรวมหยาบ 
   2. เพ่ือศึกษากําลังอัดของคอนกรีตผสมระหวางมวลรวม
หยาบท่ัวไปกับหินเกล็ด ตามกรณีอัตราสวนผสมท่ีแตกตางกัน 
 3. เพ่ือหาคาสัมประสิทธ์ิของกําลังอัดคอนกรีตระหวาง
มวลรวมหยาบท่ัวไปกับหินเกล็ด 
 
2.1 แนวคิดในการวิจัย 

งานวิจัยนี้ ผู วิ จัยตองการ ท่ีจะหากําลั ง อัดของ

คอนกรีตผสมระหวางมวลรวมหยาบท่ัวไปกับหินเกล็ด ตาม

อัตราสวนผสมท่ีแตกตางกันและหาคาสัมประสิทธิ์ของกําลังอัด

คอนกรีตระหวางมวลรวมหยาบท่ัวไปกับหินเกล็ด จึงนํามา

วิ เคราะหและสั ง เคราะห เ พ่ือนํ ามากํ าหนดเปนกรอบ

แนวความคิดของโครงการวิจัย 

3. ขั้นตอนการดําเนินการและการทดสอบ 

3.1 หาสวนขนาดคละของมวลรวมดวยตะแกรง 

(Gradation of Aggregates by Sieve Analysis) 

3.1.1 วัสดุและเครื่องมือที่ใชในการทดสอบ  

ทรายและหินโม (หรือกรวด) ท่ีตองการทดสอบ และ 

ชุดทดสอบหาหนวยน้ําหนักของมวลรวม 

3.1.2 วิธีการทดสอบ  

แบงทรายท่ีตองการทดสอบจากท่ีเก็บมาประมาณ 

500 กรัม นําตะแกรงเบอร 4, 8, 16, 30, 50, 100 และถาด 

มาวางซอนกันเปนชุด เททรายลงบนตะแกรงท่ีอยูขางบนสุด 

ปดฝาใหแนนนําเขาเคร่ืองรอน (Mechanical Shaker) เวลา 

ประมาณ 10 นาที จากนั้นชั่งน้ําหนักของทรายท่ีคางบน 

ตะแกรงแตละเบอร นําเอาคารอยละสะสมท่ีคางบนตะแกรง 

แตละขนาดและขนาดตะแกรงมาตรฐาน มาเขียนกราฟบันทึก 

ไวจากนั้นนําเอามวลรวมหยาบ (แหง) ท่ีตองการทดสอบจาก 

ท่ีเก็บมาประมาณเทาท่ีกําหนด มารอนเชนเดียวกันกับทราย 
[1] [2] [3]  
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3.2 การทดสอบหาคาความถวงจําเพาะและการดูดซึมของ

มวลรวม (Test of Specific Gravity and Absorption of 

Aggregate) 

3.2.1 วัสดุและเครื่องมือที่ใชในการทดสอบ 

มวลรวมละเอียดท่ีตองการทดสอบน้ําหนักประมาณ 

1,000 กรัม และชุดทดสอบการหาความถวงจําเพาะและการ

ดูดซึมของมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด  

3.2.2 วิธีการทดสอบหาคาความถวงจําเพาะและการดูดซึม 

ของมวลรวมละเอียด  

นําเอามวลรวมละเอียดจากท่ีเก็บมาประมาณ 1000 

กรัม ทําใหแหงโดยใชเคร่ืองเปาผมเปามวลรวมละเอียดใหท่ัว 

จนแหงสมํ่าเสมอและอยูในสภาวะของการไหลอิสระ (Free 

Flowing) เทมวลรวมละเอียดนั้นลงในกรวยโลหะจนเต็ม แลว 

กระทุงเบา ๆ ดวยเหล็กกระทุง เปนจํานวน 25 ครั้ง จากนั้น 

ยกกรวยข้ึนตรง ๆ ในแนวด่ิง จากนั้นใหเทมวลรวมละเอียด 

จํานวน 500 กรัม ลงไปในกระบอกตวง แลวเติมน้ําจนถึงขีด 

ระดับประมาณ 450 มล.เขยากระบอกตวงเพ่ือไลฟองอากาศ

ออก เติมน้ําจนถึงระดับ 500 มิลลิลิตร แลวนําไปอบในเตาอบ 

ท่ีอุณหภูมิ 100-110 เซลเซียส (อบประมาณ 24 ชั่วโมง) 

จากนั้นท้ิงไวใหเย็นประมาณ 1 – 1 ½ ชั่วโมง แลวชั่งหา

น้ําหนักของมวลรวมละเอียดท่ีแหง การทดสอบหาคาความ

ถวงจําเพาะและการดูดซึมของมวลรวมหยาบนํามวลรวม

หยาบจากท่ีเก็บมาประมาณเทาท่ีตองการรอนเอาสวนท่ีผาน

ตะแกรงเบอร 4 ท้ิงไป ลางมวลรวมหยาบดวยน้ําแลวซับใหน้ํา

ท่ีเกาะตามผิวของมวลรวมหยาบถูกดูดซับไปโดยท่ีผิวของมวล

รวมหยาบยังชื้นอยู ชั่งน้ําหนักของมวลรวมหยาบ ในสภาวะ

อ่ิมตัวผิวแหงเทมวลรวมหยาบในสภาวะอ่ิมตัวผิวแหงนี้ไปอบ

ในเตาอบอุณหภูมิประมาณ 100-110 องศาเซลเซียส จนได

น้ําหนักคงท่ีแลวท้ิงไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิหอง ประมาณ 1-3 

ชั่วโมง จากนั้นจึงนําไปชั่งและจดบันทึก [1] [2] [3] 

3.3 การทดสอบความตานทานแรงอัดของคอนกรีต (Test 

for Compressive strength of Concrete) 

3.3.1 วัสดุและเครื่องมือที่ใชในการทดสอบ 

ชิ้นตัวอยางคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. จํานวน 6 ตัวอยาง (ออกแบบให

รับกําลังอัดได 210,240,280,320 ksc. และทดสอบท่ีอายุ 14 

วัน) และชุดทดสอบหากําลังอัดคอนกรีต 

 

3.3.2 วิธีการทดสอบ 

วัดขนาดและชั่งน้ําหนักของชิ้นตัวอยางทดสอบ วาง

ชิ้นตัวอยางทดสอบใหอยูในแนวศูนยกลางของน้ําหนักกดแลว

เลื่อนหรือหมุนผิวแทนน้ําหนักกดใหสัมผัสกับชิ้นตัวอยาง

ทดสอบใหสนิทเปดเคร่ืองทดสอบใหน้ําหนักกดเปนไปอยาง

สมํ่าเสมอดวยอัตราคงท่ีใหน้ําหนักกดบนชิ้นตัวอยางทดสอบ

จนกระท่ังชิ้นตัวอยางทดสอบถึงจุดประลัยบันทึกคาน้ําหนักกด

สูงสุดท่ีชิ้นตัวอยางทดสอบสามารถรับไดพรอมท้ังบันทึก

รูปลักษณะการแตกของชิ้นตัวอยางทดสอบนั้นดวย [1] [2] [3] 

4. ผลการทดสอบและวิเคราะหผล 

4.1 การวิเคราะหหาสวนขนาดคละของมวลรวมดวย

ตะแกรง Gradation of Aggregates by Sieve Analysis 

4.1.2 การวิเคราะหหาสวนขนาดคละของมวลรวมละเอียด 

จากการทดสอบขนาดคละของมวลรวมละเอียด 

พบวา ไดคาโมดูลัสความละเอียด 3.22 

4.1.3 การวิเคราะหหาสวนขนาดคละของมวลรวมหยาบ 

จากการทดสอบขนาดคละของมวลรวมหยาบพบวา 

ไดคาโมดูลัสความละเอียด 2.59 

4.2 การทดสอบหาคาความถวงจําเพาะและการดูดซึมของ

มวลรวม (Test of Specific Gravity and Absorption of 

Aggregate) 

4.2.1 การทดสอบหาคาความถวงจําเพาะและการดูดซึมของ

มวลรวมหยาบ ชนิดหินเกร็ดไดคาความถวงจําเพาะ 2.78  

การทดสอบหาคาความถวงจําเพาะและการดูดซึมของมวลรวม

หยาบ ไดคาความถวงจําเพาะ 2.65  

4.2.2 การทดสอบหาคาความถวงจําเพาะและการดูดซึมของ

มวลรวมละเอียด ไดคาความถวงจําเพาะ 3.69 

 

4.3 การทดสอบความตานทานแรงอัดของคอนกรีต (Test 

for Compressive strength of Concrete) 

4.3.1 ผลการทดสอบความตานทานแรงอัดของคอนกรีต

รูปทรง Clylinder 210 ksc ชนิดหินท่ัวไป สามารถรับกําลัง

อัดไดเฉลี่ย 156.75 ksc. 

4.3.2 ผลการทดสอบความตานทานแรงอัดของคอนกรีต
รูปทรง Clylinder 210 ksc ชนิดหินเกร็ด สามารถรับกําลังอัด
ไดเฉลี่ย 144.89 ksc. 
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4.3.3 ผลการทดสอบความตานทานแรงอัดของคอนกรีต
รูปทรง Clylinder 240 ksc ชนิดหินท่ัวไป สามารถรับกําลัง
อัดไดเฉลี่ย 176.8 ksc. 

4.3.4 ผลการทดสอบความตานทานแรงอัดของคอนกรีต
รูปทรง Clylinder 240 ksc ชนิดหินเกร็ด สามารถรับกําลังอัด
ไดเฉลี่ย 164.57 ksc. 

4.3.5 ผลการทดสอบความตานทานแรงอัดของคอนกรีต
รูปทรง Clylinder 280 ksc ชนิดหินท่ัวไป สามารถรับกําลัง
อัดไดเฉลี่ย 221.5 ksc. 

4.3.6 ผลการทดสอบความตานทานแรงอัดของคอนกรีต
รูปทรง Clylinder 280 ksc ชนิดหินเกร็ด สามารถรับกําลังอัด
ไดเฉลี่ย 205.4 ksc. 

4.3.7 ผลการทดสอบความตานทานแรงอัดของคอนกรีต
รูปทรง Clylinder 320 ksc ชนิดหินท่ัวไป สามารถรับกําลัง
อัดไดเฉลี่ย 247.74 ksc. 

4.3.8 ผลการทดสอบความตานทานแรงอัดของคอนกรีต
รูปทรง Clylinder 320 ksc ชนิดหินเกร็ด สามารถรับกําลังอัด
ไดเฉลี่ย 229.84 ksc. 
 

5. สรุปผลการวิจัย  

จากการทดสอบการศึกษาผลกระทบจากการรับ 

กําลังอัดของคอนกรีตระหวางวัสดุมวลหยาบท่ัวไปกับหินเกล็ด 

ท่ีคากําลังคอนกรีต 210,240,280,320ksc บมน้ําท่ี 14 วัน 

พบวาคอนกรีตท่ีผสมวัสดุมวลรวมหยาบท่ัวไปมีคากําลังอัด 

ของคอนกรีตมากกวาคากําลังของหินเกล็ดประมาณรอยละ 

10 ของค ากํ าลั ง อัดของคอนก รีตแต ละค าตามลํ า ดับ 

เนื่องมาจากพ้ืนท่ีผิวสัมผัสของหินเกล็ดมีพ้ืนท่ีหนาผิวนอยกวา 

หินท่ัวไป จึงไมคอยสามารถยึดเหนี่ยววัสดุมวลรวมไดดีเทาหิน

ท่ัวไปคากําลังอัดของคอนกรีตจึงลดลงและนอยกวาหินท่ัวไป 

ดังนั้นจึงถือไดวาหินเกล็ดไมควรนําไปใชในงานโครงสราง 

ใหญๆแตเหมาะกับงานซอมแซมโครงสรางหรืองานเทพ้ืน เชน 

ถนนหนาบาน ลานหนาบาน เปนตน 

 

6. อภิปรายผล  

จากการวิจัยศึกษาผลกระทบจากการรับกําลังอัด 

ของคอนกรีตระหวางวัสดุมวลหยาบท่ัวไปกับหินเกล็ดนั้น 

พบวาวัสดุมวลรวมหยาบท่ัวไปมีคากําลังอัดท่ีมากกวาหินเกล็ด 

ท่ีบมระยะเวลาบมน้ําท่ี 14 วัน ประมาณรอยละ 10 

7. ขอเสนอแนะ  

ควรนําคอนกรีตท่ีผสมวัสดุมวลรวมหยาบหินเกล็ด 

ไปใชในงานซอมแซมหรืองานโครงสรางเล็กๆ ดีกวางาน 

โครงสรางท่ีมีขนาดใหญ เชน งานถนนทางเดิน ลานหนาบาน 

เปนตน 

 

8. เอกสารอางอิง  

[1] สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวง 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม , STANDARD TEST METHOD FOR 

CEMENT, พิมพค รั้ ง ท่ี2, สมอ./กว .รายสาขา8/CDV, 

2560.  

[2] สุภิชาติ เจนจิระปญญา, เทคโนโลยีคอนกรีต, พิมพคร้ังท่ี2 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม, 2561.  

[3] วีรเดช ธนพลังกร , คุณสมบั ติของวัสดุ , พิมพค ร้ัง ท่ี1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2559. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

403
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



การสกัดโปรตีนในส่วนที่ไม่ใชเ่นื้อยางจากยางพาราสเตบิไลซ์สายพันธุ์ RRIM600   
Extraction of protein in non-rubber content  

from rubber stabilize RRIM600 

 

นีรนารา ปานเด1 และสุดาทิพย์ จันทร2  
 

1นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                          

1Email: indianeeranara@hotmail.com ; 2Email: csudatip1@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ในงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาวิธีการสกัดสารจากส่วนท่ีไม่ใช่เนื้อยางจากน้ำยางสเตบิไลซ์สายพันธุ์ RRIM600 ด้วยวิธีสกัด 4 วิธี 
ได้แก่ วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอล วิธีการสกัดด้วยเครื่องอัลตราเซนทริฟิวจ์ วิธีการสกัดด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีนและ
วิธีการสกัดด้วยเครื่องไมโครเวฟในครัวเรือน จากนั้นวิเคราะห์สารที่สกัดได้โดยการตรวจสอบปริมาณโปรตีนด้วยวิธีลาวรี พบว่าวิธีการสกัด    
น้ำยางสเตบิไลซ์ด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีนได้ปริมาณโปรตีนสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการสกัดวิธีอ่ืน ๆ โดยเมื่อใช้สารละลาย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีนที่ความเข้มข้น 10.0 เท่า นาน 2 ช่ัวโมง จะให้ปริมาณโปรตีนสูงสุดเท่ากับ 23.37±0.29 มิลลิกรัม อย่างไรก็ตามการ
สกัดน้ำยางสเตบิไลซ์ด้วยวิธีการสกัดด้วยไมโครเวฟในครัวเรือนที่กำลังไฟฟ้า 560 วัตต์ ร่วมกับการสกัดด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีน
ที่ความเข้มข้น 7.5 เท่า นาน 15 นาทีจะได้ปริมาณโปรตีนเท่ากับ 23.35±2.55 มิลลิกรัม ดังนั้นจะเห็นว่าวิธีการสกัดด้วยไมโครเวฟในครัวเรือน
ร่วมกับการสกัดด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีนเป็นวิธีท่ีน่าสนใจในการนำไปใช้สกัดโปรตีนในน้ำยางสเตบิไลซ์ เนื่องจากใช้เวลาสั้นกว่า
วิธีการสกัดอื่นและได้ปริมาณสารที่ต้องการสูง 
 
คำสำคัญ: : น้ำยางสเตบิไลซ์, โปรตีนในน้ำยางสเตบิไลซ์, ไมโครเวฟในครัวเรือน 
 

Abstract 
The aims of this research were to study the methods for extraction substances in non-rubber content from 

rubber stabilized RRIM600 by four extraction methods including ethanol extraction, ultracentrifuge, phosphate buffer 
saline (PBS) solution and household microwave machine with phosphate buffer saline solution. The protein contents of 
extracted substances were then analyzed by Lowry method. The results showed that PBS extraction method gave the 
maximum protein content when compared with the other methods. The 10X of PBS extractions for 2 hours presented 
the highest protein content of 23.37±0.29 mg. However, the extraction of rubber sterilized by using the household 
microwave machine with 7.5X PBS at 560 watts for 15 minutes was found the protein content of 23.35±2.55 mg. 
Therefore, the household microwave machine with PBS method is interesting method for extraction protein in rubber 
stabilized because it is a fast method and gives a high amount of desired substance. 
 
Keywords: latex stabilized, protein in latex stabilized, house-hold microwave machine 
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1. บทนำ 
 ยางพาราจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกยางพารา
และผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยในปี พ.ศ. 
2558 ประเทศไทยมีการส่งออกยางพารามากสุดถึง 3,653,496.51 
เมตริกตัน [1] รูปแบบของผลิตภัณฑ์จากยางพารา เช่น ถุงมือยาง
ทางการแพทย์ ถุงยางอนามัย ผลิตภัณฑ์สายยางยืด หรือลูกโป่ง [2] 
อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมาราคาของยางพาราทั่วโลกและ
ราคาน้ำยางในประเทศไทยมีราคาต่ำลงอย่างมากโดยพบว่าราคา
ยางพาราในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ในปี 2563 ได้ลดลงต่ำสุด
ประมาณ 43.75 บาท [3] และยังประสบปัญหาน้ำยางล้นตลาดอีก
ด้วย จึงมีแนวคิดที่จะนำยางพาราที่ล้นตลาดมาใช้ประโยชน์ โดยน้ำ
ยางจากธรรมชาติประกอบด้วย ปริมาณของแข็งทั้งหมด (ส่วนที่เป็น
เนื้อยางและไม่ใช่เนื้อยาง) 36 เปอร์เซ็นต์ สารจำพวกโปรตีน 1-1.5 
เปอร์เซ็นต์ คาร์โบไฮเดรต 1 เปอร์เซ็นต์ เรซิน 1-2.5 เปอร์เซ็นต์ 
ขี้เถ้า 1 เปอร์เซ็นต์ และน้ำ ส่วนที่เหลือจนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ [4] 
จากงานวิจัยเมื่อนำน้ำยางธรรมชาติมาปั่นด้วยด้วยเครื่องอัลตรา    
เซนทริฟิวจ์ พบว่าน้ำยางจะแยกออกเป็นส่วน ๆ คือ ส่วนที่เป็นเนื้อ
ยาง (Dry rubber content, DRC) ประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ และ
ส่วนท่ีไม่ใช่เนื้อยาง (Non rubber content) ประมา 65 เปอร์เซ็นต์   
ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นน้ำหรือเซรั่ม (C-serum) ประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ 
ประกอบด้วย โปรตีน กรดอะมิโนและคาร์โบไฮเดรต ในส่วนของ
คาร์โบไฮเดรตจะเป็นสารจำพวกแป้งและน้ำตาล โดยน้ำตาลส่วน
ใหญ่เป็นชนิดคิวบราซิทอลและมีน้ำตาลชนิดกลูโคส ซูโคส ฟรุกโตส 
ซึ่งน้ำตาลที่สกัดได้จากยางพารามักมีสารที่ทำหน้าท่ีช่วยในการบำรุง
ผิว นอกจากนั้นจากการศึกษาของ [5] รายงานการแยกโปรตีนในน้ำ
ยางในน้ำยางพาราด้วยเครื่องอัลตราเซนทริฟิวจ์และตรวจสอบ
น้ำหนักโมเลกุลของโปรตีนที่สกัดได้ด้วยเทคนิค SDS-PAGE สามารถ
แบ่งโปรตีนในน้ำยางพาราได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1) โปรตีนกลุ่มที่สร้าง
น้ำยาง (Biosynthesis of polyisoprene) 2) โปรตีนกลุ่มที่เกี่ยวกับ
การจับตัวกันของอนุภาคในน้ำยาง 3) โปรตีนในกลุ่มแอนติออกซิ -
เดนซ์ 4) โปรตีนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานเชื้อก่อโรคต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไคติเนสชนิดที่เกี่ยวข้องกับการต้านเช้ือราก่อโรค
ในพืชต่าง ๆ โดยในงานวิจัยได้ใช้น้ำยางสเตบิไลซ์ คือ น้ำยางสดที่มี
การเติมแอมโมเนีย (ammonia) ลงไป เพื่อป้องกันการรวมตัวหรือ
จับตัวเป็นก้อนของอนุภาคยางอีกทั้งยังเป็นการรักษาสภาพน้ำยาง
ไม่ให้เกิดการสูญเสียสภาพ เนื่องจากน้ำยางสดที่กรีดได้จากต้นยาง
จะคงสภาพความเป็นน้ำยาง อยู่ได้ไม่เกิน 6 ช่ัวโมง โดยแอมโมเนียที่
ใส่ในน้ำยางจำเป็นต้องใส่ในปริมาณ 0.1 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เนื่องจาก

หากใส่ต่ำกว่า 0.05 เปอร์เซ็นต์ จะมีผลทำให้อัตราการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากแอมโมเนียในปริมาณน้อย   
ทำให้น้ำยางมีค่าพีเอชเพิ่มขึ้นจาก 6.5 เป็นประมาณ 8 ซึ่งเป็นช่วงที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย [6] ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็น
ความสำคัญในส่วนนี้ที่จะศึกษาวิธีการสกัดโปรตีนจากส่วนที่ไม่ใช่
เนื้อยางจากยางพาราสเตบิไลซ์สายพันธุ์ RRIM600 เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการประยุกต์ใช้สารสกัดที่ได้จากน้ำยางสเตบิไลซ์ 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพื่อศึกษาวิธีการสกัดสารในส่วนที่ไม่ใช่เนื้อยางจากยางพารา  
สเตบิไลซ์สายพันธุ์ RRIM600 ด้วยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย     
เอทานอล เครื่องอัลตราเซนทริฟิวจ์ การสกัดด้วยสารละลาย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีนและการสกัดด้วยไมโครเวฟในครัวเรือน
ร่วมกับสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีน โดยในงานวิจัยคาดการณ์
ว่าต้องการสารสกัดโปรตีนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานเชื้อก่อ
โรคต่าง ๆ ซึ่งหาปริมาณโปรตีนเพื่อนำไปทดสอบผลต่อการเจรญิของ
เช้ือจุลินทรีย์ต่อไปและเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประยุกต์ใช้
สารสกัดที่ได้จากน้ำยางสเตบิไลซ์ 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 วัตถุดิบ 
 น้ ำยางส เตบิ ไลซ์ ในการวิจั ย ได้ รับความอนุ เคราะห์ จาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวัตถุดิบท่ี
ใช้ทดลองจะเตรียมเพียงครั้งเดียวเพื่อใช้ตลอดการทดลอง ควบคุม
ค่าพีเอชของน้ำยางสเตบิไลซ์ให้อยู่ในช่วงพีเอช 11-12 
3.2 การสกัดโปรตีนจากน้ำยางสเตบิไลซ์ 
 3.2.1 การสกัดโปรตีนจากน้ำยางสเตบิไลซ์ด้วยเอทานอล  
   การสกัดโปรตีนจากน้ำยางสเตบิไลซ์ด้วยเอทานอล
ดัดแปลงวิธีการสกัดจาก [7] โดยนำน้ำยางสเตบิไลซ์ปริมาตร 150 
มิลลิลิตร เติมด้วยตัวทำละลายเอทานอลบริสุทธิ์ 99 เปอร์เซ็นต์ ใน
อัตราส่วนน้ำยางสเตบิไลซ์ต่อเอทานอลเท่ากับ 1:1 1:2 และ 1:3 
โดยควบคุมให้ปริมาตรสุดท้ายเท่ากันในทุกการทดลองเท่ากับ 50 
มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิห้องในเครื่องเขย่าที่ความเร็วรอบ 200 รอบ
ต่อนาที นาน 24 ช่ัวโมง จากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปเข้าเครื่องกลั่น
ระเหยแบบหมุนภายใต้สุญญากาศเป็นเวลา 30 นาทีหรือจนกว่าตัว
ทำละลายเอทานอลหมด เก็บสารละลายที่ได้ไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป 
 3.2.2 การสกัดโปรตีนจากน้ำยางสเตบิไลซ์โดยใช้ เคร่ือง   
อัลตราเซนทริฟิวจ์  
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    การสกัดโปรตีนจากน้ำยางสเตบิไลซ์โดยเครื่องอัลตรา     
เ ซ น ท ริ ฟิ ว จ์ (Ultracentrifuge Beckman รุ่ น Optima XPN) 
ดัดแปลงวิธีการสกัดจาก [8] โดยนำน้ำยางสเตบิไลซ์เติมลงในหลอด
เซนตริฟิวจ์สำหรับเครื่องอัลตราเซนทริฟิวจ์ปริมาตร 6 มิลลิลิตร 
จากนั้นนำเข้าเครื่องอัลตราเซนทริฟิวจ์ที่ความเร็ว 30,000 รอบ 
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้วเก็บสารละลาย
ส่วนใสที่อยู่ในช้ัน C-serum และเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป 
 3.2.3 การสกัดโปรตีนจากน้ำยางสเตบิไลซ์ด้วยสารละลาย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีน  
   การสกัดด้ วยสารละลายฟอสเฟตบัฟ เฟอร์ซาลีน 
(Phosphate buffer saline, PBS) ดัดแปลงวิธีการสกัดจาก [8] 
โดยเตรียมตัวอย่างน้ำยางสเตบิไลซ์ปริมาตร 0.55 มิลลิลิตร เติม
สารละลาย PBS ที่ความเข้มข้น 1.0, 1.5, 2.5, 5.0, 7.5 และ 10.0 
เท่า ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลงในแต่ละหลอดทดลอง ผสมให้เข้ากัน
และตั้งทิ้งไว้ 1, 2 และ 3 ช่ัวโมง จากนั้นนำเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยง 
(Beckman Coulter, รุ่น Allegra X-30R) ที่ความเร็ว 10,000 รอบ 
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นเก็บสารละลาย
ส่วนใสที่ได้จากการสกัดไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อนำไป
วิเคราะห์ต่อไป 
 3.2.4 การสกัดโปรตีนจากน้ำยางสเตบิไลซ์โดยใช้เทคนิค
ไมโครเวฟในครัวเรือนร่วมกับสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีน  
  การสกัดโปรตีนจากน้ำยางสเตบิ ไลซ์ โดยใช้เทคนิค
ไมโครเวฟในครัวเรือนร่วมกับสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีน 
ดัดแปลงวิธีการสกัดจาก [9] โดยศึกษา 3 ปัจจัย คือ การศึกษาความ
เข้มข้นที่เหมาะสมของสารละลาย PBS การศึกษากำลังไฟฟ้าที่
เหมาะสมและการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการสกัดโปรตีนจาก
น้ำยางสเตบิไลซ์ 
  3.2 .4 .1 การศึกษาความเข้มข้นที่ เหมาะสมของ
สารละลาย PBS โดยการใช้เทคนิคไมโครเวฟในครัวเรือนร่วมกับ
สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีน 
   การสกัดโปรตีนจากน้ำยางสเตบิไลซ์โดยใช้
เทคนิคไมโครเวฟในครัวเรือน ในการศึกษาความเข้มข้นของ
สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีน โดยเตรียมตัวอย่างน้ำยาง     
สเตบิไลซ์ปริมาตร 0.55 มิลลิลิตร ในหลอดเซนตริฟิวจ์พลาสติก
ปริมาตร 15 มิลลิลิตร เติมสารละลาย PBS ที่ความเข้มข้น 1.0, 1.5, 
2.5, 5.0, 7.5 และ 10.0 เท่า ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลงในแต่ละหลอด
ทดลอง เขย่าให้เข้ากัน จากนั้นนำไปใส่ในบีกเกอร์ที่มีน้ำโดยใส่น้ำให้
สูงกว่าสารละลายที่อยู่ในหลอด (คล้ายกับการทำ water bath 

จำลอง) นำเข้าเครื่องไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 560 วัตต์ หรือไฟแรง
ปานกลาง ด้วยไมโครเวฟยี่ห้อ Sharp รุ่น R-220 เป็นเวลา 15 นาที 
จากนั้นเก็บสารละลายส่วนใสที่ได้จากการสกัดไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป 
  3.2.4.2 การศึกษากำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมในการสกัด
โปรตีนจากน้ำยางสเตบิไลซ์โดยการใช้ เทคนิคไมโครเวฟใน
ครัวเรือนร่วมกับสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีน  
   การศึกษากำลังไฟฟ้าที่เหมาะสม โดยเตรียม
ตัวอย่างน้ำยางสเตบิไลซ์ปริมาตร 0.55 มิลลิลิตร ลงในหลอด       
เซนทริฟิวจ์พลาสติกปริมาตร 15 มิลลิลิตร เติมสารละลาย PBS ที่
ความเข้มข้นที่ดีที่สุดจากข้อ 3.2.4.1 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลงในแต่
ละหลอดทดลอง ทำการเขย่าให้ เข้ากัน จากนั้นนำเข้าเครื่อง
ไมโครเวฟกำลังไฟฟ้าดังนี้ ไฟอ่อน = 80 วัตต์ ไฟอ่อนปานกลาง = 
240 วัตต์ ไฟปานกลาง = 400 วัตต์ ไฟแรงปานกลาง = 560 วัตต์ 
ไฟแรง = 800 วัตต์ เป็นเวลา 15 นาที จากน้ันเก็บสารละลายส่วนใส
ที่ได้จากการสกัดไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อนำไปวิเคราะห์
ต่อไป 
  3.2.4.3 การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการสกัด
โปรตีนจากน้ำยางสเตบิไลซ์โดยการใช้ เทคนิคไมโครเวฟใน
ครัวเรือนร่วมกับสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีน  
   การศึกษาระยะเวลา โดยเตรียมตัวอย่างน้ำยาง 
สเตบิไลซ์ปริมาตร 0.55 มิลลิลิตร ลงในหลอดเซนตริฟิวจ์พลาสติก
ปริมาตร 15 มิลลิลิตร เติมสารละลาย PBS ที่ความเข้มข้นที่ดีที่สุด
จากข้อ 3.2.4.2 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลงในแต่ละหลอดทดลองและ
ทำการเขย่าให้เข้ากัน จากนั้นนำเข้าเครื่องไมโครเวฟกำลังไฟฟ้าที่ดี
ที่สุด โดยนาน 10, 15, 30 และ 45 นาที ตามลำดับ จากนั้นเก็บ
สารละลายส่วนใสที่ได้จากการสกัดไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป 
3.3 การวิเคราะหป์ริมาณโปรตีน  
  นำสารตัวอย่างที่สกัดได้จากวิธีต่าง ๆ ในข้อ 3.2 มาวิเคราะห์หา
ปริมาณโปรตีนด้วยวิธีลาวรี [10] โดยใช้ Bovine serum albumin 
เป็นสารละลายโปรตีนมาตรฐาน  
3.4 การประเมินผลทางสถิติ 
  ในทุกการทดลองทำทั้งหมด 3 ซ้ำ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจากการ
ทดลองเข้าประมวลผลและเปรียบเทียบทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติ (One-Way Anova) และเปรียบเทียบ
ความต่างด้วยวิธี Turkey’s-b ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
(p≤0.05) ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ IBM SPSS® เวอร์ช่ัน 
25.0 
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4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยวิธีเอทานอล 
 ผลการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์จาก
การสกัดน้ำยางสเตบิไลซ์ด้วยเอทานอลบริสุทธิ์ 99.9 เปอร์เซ็นต์ ใน
อัตราส่วนน้ำยางสเตบิไลซ์ต่อเอทานอล 1:1 1:2 และ 1:3 เมื่อนำ
สารละลายส่วนใสที ่ได้ไปเข้าเครื ่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใต้
สุญญากาศ วิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนมีค่าเท่ากับ 4.47±0.12, 
6.52±0.27 และ 9.06±0.43 มิลลิกรัมตามลำดับ ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 โดยที่อัตราส่วนน้ำยางสเตบิไลซ์ต่อเอทานอล 1:3 ลักษณะของ
สารละลายที่สกัดได้ก่อนเข้าเครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใต้
สุญญากาศที่มีความขุ่นของสารละลายมากที่สุด จึงทำให้อัตราส่วน
น้ำยางสเตบิไลซ์ต่อเอทานอล 1:3 ให้ปริมาณโปรตีนสูงที่สุด 
ตารางที่  1 ปริมาณโปรตีนสกัดได้จากการสกัดด้วยเอทานอล 
บริสุทธ์ิ 99 เปอร์เซ็นต์ 

อัตราส่วนเอทานอล
(ปริมาณน้ำยาง         

สเตบิไลซ์ : เอทานอล) 
ปริมาณโปรตีน (มิลลิกรัม) 

1:1 4.47±0.12a 
1:2 6.52±0.27b 
1:3 9.06±0.43c 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±SD จากการทดลองจำนวน 3 ซ้ำ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษร
แตกต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) 

4.2 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยเคร่ืองอัลตราเซนทริ
ฟิวจ์ 
  ผลการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน จากการสกัดน้ำยางสเตบิไลซ์
ด้วยเครื่องอัลตราเซนทริฟิวจ์ พบว่าได้ปริมาณโปรตีนเท่ากับ 
2.92±0.09 มิลลิกรัม ซึ่งจะเห็นว่าปริมาณโปรตีนที่ได้ค่อนข้างน้อย 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากการสกัดโปรตีนด้วยเทคนิคเซนทริฟิวจ์ สารส่วนที่
สกัดได้จะเป็นส่วนของ c-serum ซึ่งมีปริมาณเพียง 55 เปอร์เซ็นต์ 
ของส่วนที่ไม่ใช่เนื้อยาง นอกจากนั้นส่วนของ c-serum ยังมีสาร   
ชีวโมเลกุลอื่น เช่น คาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโน จึงทำให้เมื่อ
วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนของสารที่สกัดได้น้อยตามไปด้วย [8] 
4.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยสารละลายฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ซาลีน (PBS) 
  ผลการสกัดน้ำยางสเตบิไลซ์ด้วยสารละลาย PBS พบว่าการสกดั
น้ำยางสเตบิไลซ์ด้วยสารละลาย PBS ความเข้มข้น 1.0 และ 1.5 
เท่า ไม่สามารถสกัดสารออกมาจากน้ำยางได้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ความเข้มข้นของสารละลาย PBS ต่ำเกินไปจึงไม่สามารถสกัดโปรตีน
ได้ ในขณะที่การสกัดด้วยสารละลาย PBS ความเข้มข้น 5.0 เท่า 

ระยะเวลาในการสกัดนาน 1 ช่ัวโมง จะทำให้ได้ปริมาณโปรตีนสูง
ที่สุดเท่ากับ 21.06±1.23 มิลลิกรัม และมีค่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญ (p≤0.05) กับปริมาณโปรตีนที่สกัดด้วยสารละลาย PBS 
ความเข้มข้น 2.5 และ 10.0 เท่า แต่มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญ (p≥0.05) กับปริมาณโปรตีนที่สกัดด้วยสารละลาย PBS 
7.5 เท่า ในขณะที่การสกัดน้ำยางสเตบิไลซ์นาน 2 ช่ัวโมงด้วย
สารละลาย PBS ความเข้มข้น 10.0 เท่าได้ปริมาณโปรตีนสูงที่สุด
เท่ากับ 23.37±0.29 มิลลิกรัม โดยมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
(p≤0.05) กับปริมาณโปรตีนที่สกัดด้วยสารละลาย PBS ความ
เข้มข้น 5.0 เท่า แต่มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p≥0.05) 
กับปริมาณโปรตีนที่สกัดด้วยสารละลาย PBS ความเข้มข้น 2.5 และ 
7.5 เท่า นอกจากนั้นการสกัดน้ำยางสเตบิไลซ์นาน 3 ช่ัวโมงด้วย
สารละลาย PBS ความเข้มข้น 2.5 เท่ามีปริมาณโปรตีนสูงที่สุด
เท่ากับ 21.92±0.52 มิลลิกรัม ซึ่งมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
(p≤0.05) กับปริมาณโปรตีนที่สกัดด้วยสารละลาย PBS ความ
เข้มข้น 5.0 เท่า แต่มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p≥0.05) 
กับปริมาณโปรตีนที่สกัดด้วยสารละลาย PBS ความเข้มข้น 7.5 และ 
10.0 เท่า ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยที่สารละลาย PBS ความเข้มข้น 
10.0 เท่า เป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดต่อการสกัดโปรตีนที่
ระยะเวลาในการสกัดนาน 2 ช่ัวโมง โดยให้ปริมาณโปรตีนสูงที่สุด
ทั้ งนี้ เนื่องจากโปรตีนเป็นสารละลายที่มีขั้วจึงถูกสกัดได้ด้วย
สารละลายเกลือฟอสเฟตบัฟเฟอร์หรือสารละลาย PBS และทีค่วาม
เข้มข้น 10.0 เท่าของสารละลาย PBS เป็นความเข้มข้นที่เหมาะสม
ต่อการละลายได้ของโปรตีนในน้ำยางสเตบิไลซ์จึงทำให้ได้ปริมาณ
โปรตีนสูงที่สุดนั่นเอง  
ตารางที่ 2 ปริมาณโปรตีนที่สกัดได้จากการสกัดด้วยสารละลาย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีน 

ความเข้มขน้
สารละลายฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ซาลีน (เท่า) 

ระยะเวลาที่ใช้แช่
น้ำยางสเตบิไลซ์ 

(ชั่วโมง) 

ปริมาณโปรตีน 
(มิลลิกรัม) 

1.0  
 
1 

- 
1.5 - 
2.5 17.07±1.00a 
5.0 21.06±1.23c 
7.5 19.72±0.99bc 
10.0 18.30±0.61ab 
1.0  

 
2 

- 
1.5 - 
2.5 21.13±1.03ab 
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5.0 19.78±0.36a 
7.5 20.87±1.55ab 
10.0 23.37±0.29b 
1.0  - 
1.5  - 
2.5 3 21.92±0.52b 
5.0  16.89±2.62a 
7.5  19.46±1.38ab 
10.0  21.74±1.57b 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±SD จากการทดลองจำนวน 3 ซ้ำ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษร
แตกต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) 

4.4 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารที่การสกัดได้โดยใช้ เทคนิค
ไมโครเวฟในครัวเรือนร่วมกับสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีน 
  การสกัดสารจากน้ำยางสเตบิไลซ์ด้วยเทคนิคไมโครเวฟใน
ครัวเรือนจะศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลาย PBS 
กำลังไฟฟ้า และระยะเวลาในการสกัด โดยวัตถุประสงค์ที่ประยุกต์
ทั้งสองวิธีเข้าด้วยกันเพื่อจะหาวิธีที่ทำให้ได้ปริมาณโปรตีนสูงที่สุด
และใช้เวลาสั้นที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประโยชน์ใน
อนาคต 
 4.4.1 ผลการศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารละลาย 
PBS โดยการใช้เทคนิคไมโครเวฟในครัวเรือนร่วมกับสารละลาย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีน 
  จากการสกัดน้ำยางสเตบิไลซ์โดยใช้เทคนิคไมโครเวฟใน
ครัวเรือนร่วมกับสารละลาย PBS พบว่า สารละลาย PBS ความ
เข้มข้น 5.0, 7.5 และ 10.0 เท่า ให้ปริมาณโปรตีนไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญ (p≥0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนั้นจึงเลือกใช้
สารละลาย PBS ความเข้มข้น 7.5 เท่า เนื่องจากให้ปริมาณโปรตีน
เท่ากับ 23.35±2.55 มิลลิกรัม 
ตารางที่ 3 ความเข้มข้นของสารละลาย PBS ที่เหมาะสมในการสกัด
โปรตีนจากน้ำยางสเตบิไลซ์ด้วยไมโครเวฟในครัวเรือน 
ความเข้มขน้สารละลายฟอสเฟต

บัฟเฟอร์ซาลีน (เท่า) 
ปริมาณโปรตีน  

(มิลลิกรัม) 
1.0 - 
1.5 - 
2.5 - 
5.0 20.42±2.60a 
7.5 23.35±2.55a 
10.0 22.11±1.27a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±SD จากการทดลองจำนวน 3 ซ้ำ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษร
แตกต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) 

 4.4.2 ผลการศึกษากำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมในการสกัดโปรตีน
จากน้ำยางสเตบิไลซ์โดยการใช้เทคนิคไมโครเวฟในครัวเรือน
ร่วมกับสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีน 
        เมื่อทราบความเข้มข้นของสารละลาย PBS ที่เหมาะสมต่อ
การสกัดสารในน้ำยางสเตบิไลซ์คือสารละลาย PBS ความเข้มข้น 7.5 
เท่า นาน 15 นาที จะทำให้ได้ปริมาณโปรตีนสูงที่สุด จากนั้นศึกษา
กำลังไฟฟ้าของไมโครเวฟในครัวเรือนที่เหมาะสมต่อการสกัด พบว่า 
เครื่องไมโครเวฟในครัวเรือนกำลังไฟฟ้า 560 วัตต์สามารถสกัด
โปรตีนจากน้ำยางสเตบิไลซ์ได้สูงทีสุ่ดเท่ากับ 23.35±2.55 มิลลิกรัม
และเมื่อพิจารณาการสกัดโปรตีนด้วยกำลังไฟฟ้าที่ 240 วัตต์ ซึ่งเป็น
กำลังไฟฟ้าที่ต่ำ และทำให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย จึงส่งผล
ให้ประสิทธิภาพในการสกัดโปรตีนออกจากน้ำยางสเตบิไลซ์ได้น้อย 
ในขณะที่ที่กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ ทำให้เกิดอุณหภูมิที่สูงมาก จึงทำ
ให้เกิดการสูญเสียสารที่ต้องการ จนทำให้ได้ปริมาณโปรตีนท่ีสกัดได้
น้อยที่สุดอีกด้วย จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าปัจจัยเรื่องของ
อุณหภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะส่งผลต่อปริมาณ
โปรตีนที่สกัดได้จากน้ำยางสเตบิไลซ์ ผลการทดลองที่ได้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ [9] ที่ได้รายงานผลของกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมใน
การสกัดโปรตีนจากน้ำยางข้นด้วยเทคนิคไมโครเวฟในครัวเรือน 
พบว่า กำลังไฟฟ้าที่ 560 วัตต์ เหมาะสมต่อการสกัดโปรตีน โดยให้
ปริมาณโปรตีนเท่ากับ 2.59±0.01 มิลลิกรัมต่อกรัม ดังนั้นจึงอาจ
กล่าวได้ว่าพลังงานไมโครเวฟความถี่ 560 วัตต์เป็นสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าที่เหมาะสมและมีผลทำให้โมเลกุลที่มีขั้วในน้ำยางหมุนตัวตาม
การสลับขั้วสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดความร้อนอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในการสกัดโปรตีนออกจากน้ำยางสเตบิไลซ์ได้ [11]  
ดังนั้นเทคนิคการใช้เครื่องไมโครเวฟในครัวเรือนกำลังไฟฟ้าที่ 560 
วัตต์ จึงเหมาะสมต่อการสกัดโปรตีนจากน้ำยางสเตบิไลซ์ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4   
ตารางที่ 4 กำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมที่ในการสกัดโปรตีนจากน้ำยาง 
สเตบิไลซ์ด้วยไมโครเวฟในครัวเรือน 

กำลังไฟฟ้า  
(วัตต์) 

ปริมาณโปรตีน  
(มิลลิกรัม) 

80 - 
240 17.75±0.42ab 
400 21.01±0.72ab 
560 23.35±2.55a 
800 15.96±4.17b 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±SD จากการทดลองจำนวน 3 ซ้ำ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษร
แตกต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) 
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 4.4.3 ผลการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการสกัดโปรตีน
จากน้ำยางสเตบิไลซ์โดยการใช้เทคนิคไมโครเวฟในครัวเรือน
ร่วมกับสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีน 
  เมื่อทำการสกัดโปรตีนจากน้ำยางสเตบิไลซ์โดยเครื่อง
ไมโครเวฟในครัวเรือนด้วยสารละลาย PBS ที่ความเข้มข้น 7.5 เท่า 
ด้วยกำลังไฟฟ้า 560 วัตต์ และศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสม พบว่าที่
ระยะเวลา 15 และ 30 นาที สามารถสกัดโปรตีนออกจากน้ำยาง 
สเตบิไลซ์ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p≥0.05) โดยที่ 15 นาที 
ให้ปริมาณโปรตีนสูงที่สุดเท่ากับ 23.35±2.55 มิลลิกรัม และที่ 30 
นาที มีปริมาณโปรตีนเท่ากับ 19.93±1.48 มิลลิกรัม ขณะที่เวลา 10 
นาที ไม่สามารถสกัดโปรตีนได้อาจเกิดจากระยะเวลาในการสกัดสั้น
เกินไป จึงไม่สามารถสกัดสารออกมาจากน้ำยางสเตบิไลซ์ได้ ทำให้
สารละลายมีลักษณะขุ่นขาวเช่นเดิม นอกจากนั้นระยะเวลาที่ 45 
นาทีจะทำให้สารละลายแห้งติดภาชนะไม่สามารถสกัดสารมา
วิเคราะห์ได้นั่นเอง ดังนั้นระยะเวลาในการสกัดโปรตีนที่เหมาะสม 
คือ 15 นาที ดังแสดงในตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการสกัดโปรตีนจากน้ำยาง   
สเตบิไลซ์ด้วยไมโครเวฟในครัวเรือน 

เวลา  
(นาที) 

ปริมาณโปรตีน  
(มิลลิกรัม) 

10 - 
15 23.35±2.55a 
30 19.93±1.48a 
45 สารละลายแห้ง 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±SD จากการทดลองจำนวน 3 ซ้ำ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษร
แตกต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
 สารสกัดที่ได้จากวิธีการสกัดน้ำยางสเตบิไลซ์ด้วยสารละลาย 
PBS ความเข้มข้น 10.0 เท่า นาน 2 ช่ัวโมง จะได้ปริมาณโปรตีนสูง
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการสกัดวิธีอื่น อย่างไรก็ตามการสกัดน้ำ
ยางสเตบิไลซ์ด้วยเทคนิคไมโครเวฟในครัวเรือนร่วมกับการสกัดด้วย
สารละลาย PBS ความเข้มข้น 7.5 เท่า กำลังไฟฟ้า 560 วัตต์ นาน 
15 นาทีจะได้ปริมาณโปรตีนเท่ากับ 23.35±2.55 มิลลิกรัม จะเห็น
ว่าวิธีการสกัดด้วยเทคนิคไมโครเวฟในครัวเรือนร่วมกับการสกัดด้วย
สารละลาย PBS เป็นวิธีท่ีน่าสนใจในการนำไปใช้เนื่องจากใช้เวลาสั้น
กว่าวิธีการสกัดอื่น และได้ปริมาณสารที่ต้องการค่อนข้างสูง ดังนั้น
ผลการวิจัยนี้จึงถือว่าเป็นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูล

สำหรับการตัดสินใจออกแบบการสกัดโปรตีนจากน้ำยางสเตบิไลซ์ได้
เป็นอย่างดี 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
  สามารถนำข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการสกัด
น้ำยางสเตบิไลซ์ในปริมาณมากเพื่อได้ปริมาณโปรตีนสูงและใช้เวลา
ในการสกัดสั้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยในงานศึกษาขั้นต่อไปผู้วิจัย
สนใจศึกษาสมบัติและชนิดของสารสกัดโปรตีนที่ได้จากการสกัดน้ำ
ยางสเตบิไลซ์ 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 ข อ ข อ บ คุ ณ ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า แ ห่ ง
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การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ : กรณีศึกษาห้องชุบชิ้นงานโรเดียม  
สำหรับจิวเวอร์รี ่

DESIGN LOCAL EXHAUST VENTILATION SYSTEM: A CASE STUDY OF RHODIUM 
PLATING ROOM FOR JEWELRY 

นายวสุรัตน์  บุญเพ็ง1 นายอานนท์  อุ้นวุ้น2 นายสุรวุฒ ิ ยอดรัก3 
นางสาวจงกล  สังข์อ่วม4  นางสาวสกุลรัตน์ สุทธิประภา5 และ นางสาวธารทิพย์ ทองมี6 

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 
1Email: wasurat.bug@svit.ac.th; 2Email: anonxza@hotmail.com; 3Email: tor_putcha@hotmail.com 

4Email: chongkol.sum@svit.ac.th; 5Email: sakulrat.sua@svit.ac.th; 6Email: tarntip.toe@svit.ac.th 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบระบายอากาศภายในห้องชุบโรเดียม ซึ่งภายในพื้นที่พบสาร

ฟอร์มาดีไฮด์และกรดซัลฟูริกในกระบวนการชุบโรเดียมที่สะสมภายในห้อง การประเมินประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศใช้การออกแบบ
เพื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตาม American Conference of Governmental Industrial Hygienists: Threshold Limit Values 
(TLVs®) and Biological Exposure Indices (BEIs®), ACGIH, 2019: ACGIH (2019) และเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบาย
อากาศว่าสามารถดูดสารฟอร์มาดีไฮด์และกรดซัลฟูริกในอากาศได้ รวมถึงมีการเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศทั้งก่อนการปรับปรุงและหลังการ
ปรับปรุงเพื่อเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของสาร ซึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศจึงต้องทำการเพิ่มแรงดูดของฮูด 
(Hood) ให้สามารถดูดสารฟอร์มาดีไฮด์และกรดซัลฟูริกภายในห้องชุบโรเดียม จากผลการศึกษาพบว่าระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ท่ีสร้าง
ขึ้นสามารถมีอัตราการไหลของอากาศ 929.10 ft3/m เพิ่มฮูด (Hood) เป็น 8 เครื่อง เท่ากับจำนวนของบ่อชุบที่ใช้ในกระบวนการชุบ เพิ่ม
อัตราความเร็วลมในการจับสารของฮูด 431.16,515, 527.28, 697.11, 683.72, 543.56, 507.44 และ 447.39 ft/m ตามลำดับ สามารถลด
ค่าความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศภายในห้องชุบงานโรเดียมจากเดิม ค่าฟอร์มาลดีไฮด์ 1.54 ppm ลดลงเหลือ 0.002 ppm และลดค่า
กรดซัลฟูริก 0.89 mg/m3 ลดลงเหลือ 0.015 mg/m3 ใช้แรงม้าพัดลม (Horse Power, HP) เท่ากับ 4.97 HP ผลจากการทดลองช้ีให้เห็นว่า
ระบบระบายอากาศท่ีออกแบบตามคำแนะนำ ACGIH: Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design, 23rd 
Edition, 1998: ACGIH (1998) สามารถใช้การลดการสะสมของสารฟอร์มาดีไฮด์และกรดซัลฟูริกภายในห้องชุบโรเดียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำสำคัญ: ระบบระบายอากาศเฉพาะที่, ห้องชุบโรเดียม, จิวเวอร์รี่ 

Abstract 
This research is an experimental study and improvement of the ventilation system in the rhodium plated 

room. The objectives of this study, to compare, Formaldehyde and sulfuric acid were found in the rhodium plating 
process that accumulated in the room. The ventilation system performance assessment uses the design with American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists: Threshold Limit Values (TLVs®) and Biological Exposure Indices 
(BEIs®), ACGIH, 2019: ACGIH (2019) to determine the efficiency of the ventilation system for fully absorb formaldehyde 
and sulfuric acid. This study starts at collecting air samples were analyzed both before and after the improvement to 
compare the concentrations. In order to improve the efficiency of the ventilation system, the suction power of the 
hood must be increased to be able to absorb formaldehyde and sulfuric acid in the rhodium plating chamber. 
According to the results of the study, the built-in local ventilation system has an air flow rate of 929.10 ft3/m, increasing 
the hood to 8 units, equal to the number of plating ponds used in the plating process. Increased the air velocity of the 
hood 431.16,515, 527.28, 697.11, 683.72, 543.56, 507.44 and 447.39 ft/m, respectively, was able to reduce the 
concentration of chemicals in the air in the rhodium plating room from the original. Formaldehyde value of 1.54 ppm 
was reduced to 0.002 ppm and sulfuric acid value of 0.89 mg/m3 was reduced to 0.015 mg/m3 . Fan horsepower (HP) 
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was 4.97 HP. Designed in accordance with ACGIH: Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design, 
23 rd Edition, 1998 : ACGIH (1998) recommendations, the reduction of formaldehyde and sulfuric acid deposits in the 
rhodium plating chamber can be effectively used.   
 
Keywords: Local exhaust ventilation, Rhodium Plating Room, Jewelry 
 
1. บทนำ 
    1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย 
 กระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะมีค่าด้วยไฟฟ้าเป็นจุด
กำเนิดของสารพิษในบรรยากาศการทำงาน ซึ่งอยู่ในรูปของ ไอ 
ฟูม ฝุ่น และก๊าซ สิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุของการเกิดอันตรายและ
โรคหลายชนิดที่มีผลต่อร่างกาย ทำให้อุปกรณ์เครื่องมือเกิดการผุ
กร่อนได้เร็วขึ้นหรืออาจเป็นสาเหตุของการระเบิดและการเกิด
อัคคีภัยในสถานประกอบการ [1] การควบคุมไม่ให้สารพิษที่
เกิดขึ้น แพร่กระจายสู่บรรยากาศการทำงาน ซึ่งทำได้ด้วยวิธีการ
ระบายอากาศ (Ventilation) และการระบายอากาศในโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นวิธีป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจาก
มลพิษทางอากาศ หรือสารไวไฟในอากาศ [2] โดยระบายอากาศท่ี
ปนเปื้อนออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานและนำอากาศที่สะอาดเข้ามา
ทดแทนการระบายอากาศถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะป้องกันอันตราย
เท่านั้น เพราะสามารถใช้วิธีอื่นทดแทนได้ เช่น การเลิกใช้สารเคมี
ที่เป็นอันตราย หรือการเปลี่ยนกระบวนการผลิต เพื่อให้ความ
เป็นอยู่และชีวิตของผู้ปฏิบัติงานดีขึ้น [3] 
 จากปัญหาข้างต้นทาง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบ
ระบบระบายอากาศภายในห้องชุบโรเดียมขึ้น โดยใช้แนวทางจาก
ผู้วิจัยเรื่อง การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ในแผนก
ทอดอาหารปลา [3] มาเป็นแนวทางในการออกแบบ โดยมุ่งเน้น
เรื่องการลดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ
ของสถานที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนด เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานในห้องชุบโรเดียมและลด
ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในห้อง
ชุบโรเดียมในระยะยาว และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน อื่น ๆ 
 
 1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1.2.1กกเพื่อออกแบบระบบระบายอากาศบริเวณบ่อชุบ
โรเดียมภายในห้องชุบโรเดียม ให้สามารถดูดสารฟอร์มาดีไฮด์และ
กรดซัลฟูริกได้ดี และเป็นไปตามคำแนะนำของ ACGIH (1998) [4]  
 1.2.2กกเพื่อลดปัญหาปริมาณความเข้มข้นของสาร
ฟอร์มาดีไฮด์และกรดซัลฟูริก บริเวณบ่อชุบโรเดียมภายในห้องชุบ
โรเดียม ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามมาตรฐาน ACGIH (2019) 
[5] 
 
 
 
 

 1.3  ขอบเขตของโครงการ 
  1.3.1กกการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่
ภายใต้มาตรฐาน ACGIH (1998) บริเวณบ่อชุบโรเดียมภายในห้อง
ชุบโรเดียมเท่าน้ัน   
  1.3.2กกข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ในการทำวิจัยครั้งนี้ จะอยู่
ในรูปแบบของผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารฟอร์มาดีไฮด์
และกรดซัลฟูริกในอากาศบริเวณบ่อชุบโรเดียมภายในห้องชุบ
โรเดียมโดยการเปรียบเทียบค่าก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ
ตามมาตรฐาน ACGIH (2019) 
 
 1.4  กรอบแนวคิด 
 

 
 

จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีกรอบแนวความคิดดังนี้ 
ตัวแปรต้น คือ ความเข้มข้นของสารเคมีในบริเวณบ่อชุบโรเดียม
ภายในห้องชุบโรเดียม ซึ่ งมีสารได้แก่ ฟอร์มาลดีไฮด์  และ   
กรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นสารที่เกิดขึ้นภายในห้องชุบโรเดียมก่อนการ
ปรับปรุงระบบระบายอาการและความเร็วในการไหลของอากาศ
ก่อนการปรับปรุง โดยมีตัวแปรตามคือความเข้มข้นของสารเคมีใน
บริเวณบ่อชุบโรเดียมภายในห้องชุบโรเดียม และความเร็วในการ
ไหลของอากาศหลังการปรับปรุงระบบระบายอากาศลดลง และ
ความเร็วในการไหลของอากาศหลังการปรับปรุงดีขึ้นซึ่งตัวแปร
ควบคุม คือ การออกแบบระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานของ ACGIH (1998) ประกอบด้วย ชนิดของ
ฮูดดูดอากาศ ,ขนาดของท่อดูดอากาศ,กำลังพัดลมดูดอากาศ และ 
อุปกรณ์กรองสารเคมี 
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2. วิธีการดำเนินโครงการ 
2.1กกเคร่ืองมอืและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำวิจัย 

 2.1.1กกเครื่องวัดความเร็วลม (Air velocity meter) 
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่มีช่ือว่า Anemometer แบบ Hot wire ซึ่งให้
การตอบสนองอย่างรวดเร็วแบบดิจิตอล ใช้วัดปริมาตรความเร็ว
ลมที่ไหลผ่านช่องระบายอากาศ (Air flow velocity) [6] 
 2.1.2กกเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ (Abatement air 
sampler) ปั๊มดูดอากาศ (Air sampling sump) ทำงานด้วยอัตรา
การไหลคงที่แปรผันในขณะเก็บตัวอย่างไม่เกิน "±0.5%" [3, 7] 
 2.1.3กกชุดเครื่องเก็บตัวอย่างจากปล่องระบายอากาศ 
( Isokinetic Source Sampling) ต า ม ม า ต ร ฐ า น  US.EPA. 
Method 5 

2.2กกวิธีทำการวิจัย 
 2 .2.1กกทำการศึกษาค้นคว้าระบบระบายอากาศ

เฉพาะที ่
 2.2.2กกดำเนินการสำรวจพื้นที่และประเมินปัญหาของ

บ่อชุบโรเดียมภายในห้องชุบโรเดียม [8] 
 2.2.3กกผู้วิจัยดำเนินการประเมินความเข้มข้นของ

สารเคมีในอากาศ โดยให้บริษัทตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเข้าดำเนินการ
เก็บวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ (บ่อชุบโรเดียมภายในห้องชุบโรเดียม
ก่อนการปรับปรุง) 

  2.2.3.1กกการติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ 
(Abatement air sampler) เพื่อเก็บตัวอย่างอากาศไปหาค่า
ความเข้มข้นสารอันตรายในอากาศ 

  2.2.3.2   ทำการตรวจวัดความเร็วลมบริเวณ
ปากฮูด (Face velocity) โดยใช้อุปกรณ์เครื่องวัดความเร็วลม 
(Air velocity meter) ทำการแบ่งปากฮูดเป็น 7 จุด จากนั้นนำมา
หาค่าเฉลี่ยของการตรวจวัดค่าความเร็วลม 

  2.2.3.3   ทำการตรวจวัดความเร็วลมในท่อ 
โดยใช้อุปกรณ์เครื่องวัดความเร็วลม (Air Velocity Meter)   แบ่ง
จุดตรวจวัด 2 จุด จากนั้นนำมาหาค่าเฉลี่ยของการตรวจวัดค่า
ความเร็วลม 

  2.2 .3 .4    การใช้ เครื่ อ งวัดความ เร็ วลม      
(Air velocity meter) วัดความเร็วลมที่ ช่องอากาศที่บ่ อชุบ
โรเดียม [8] 

 2.2.4กกผู้วิจัยทำการออกแบบบ่อชุบโรเดียมวิเคราะห์
เลือกใช้วัสดุ [9] 

  2.2.4.1กกผู้วิจัยเลือกใช้วัสดุโพลิโพรไพลีน 
(Polypropylene) ที่มีคุณสมบัติ ทนต่อการความร้อนและการกัด
กร่อนของสารเคมี จุดหลอมเหลวที่สูง 160-170 °C ง่ายต่อการ
เชื่อมตัดขึ้นรูป  

  2.2.4.2กกผู้ วิจัยทำการออกแบบบ่อ ชุบ
โรเดียมโดยโปรแกรมเขียนแบบ Auto CAD ซึ่งออกแบบบ่อชุบ
โรเดียมให้เป็นฮูดแบบปีกมีสล็อต 3 ช่องทั้งด้านซ้ายขาวบริเวณ
ปากบ่อน้ำยาพร้อมทำฝาปิดที่บ่อน้ำยาให้ระบบการชุบเป็นแบบ

ระบบปิด ออกแบบชุดพัดลมทั้งตัวเครื่องกับใบพัดขึ้นรูปโดยโพลิ
โพรไพลีน เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากไอกรดของสารเคมีทำให้
ชุดพัดลมนี้มีอายุการใช้งานได้นานกว่าชุดพัดลมที่ขึ้นด้วยเหล็ก
แบบเก่า และออกแบบชุดพัดลมดูดอากาศและถังสครับเบอร์โดย
ให้ตัวถังขึ้นรูปโดยโพลิโพรไพลีนเพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากไอ
กรดของสารเคมี ระบบภายในถังทั้ง 2 ช้ันมีหัวฉีดน้ำ ตัวกรอง 2 
อย่างใช้เม็ดไบโอบอลและใยแก้วละเอียดที่ใช้ในการดักกรอง
อากาศที่ปนเปื้อนสารเคมีที่ดูดมาจากห้องชุบ และใช้จำลองภาพ
ช้ินงานเพื่อใช้ในการขึ้นช้ินงานจริงให้กับบริษัทขึ้นรูปโพลิโพรไพ
ลนี (Polypropylene) 

 2.2.5กกเริ่มดำเนินวางโครงสร้างระบบระบายอากาศ
ของห้องชุบงานโรเดียมใหม่ทั้งระบบ เช่น การเคลื่อนย้ายจัดเรียง
บ่อชุบโรเดียมตามกระบวนการชุบงานโรเดียม การประกอบชุด
บำบัดอากาศ การวางท่ออากาศภายในห้องชุบงานโรเดียมและ
นอกอาคาร จนห้องชุบงานโรเดียมและระบบระบายอากาศเสร็จ
สมบูรณ์ 

 2.2.6กกหลังจากการตรวจความสมบูรณ์ของบ่อชุบ
โรเดียมและระบบดูดอากาศผู้วิจัยดำเนินการนัดหมายให้บริษัท
ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเข้ามาดำเนินการเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ 
(ห้องชุบโรเดียมหลังการปรับปรุง) จากเครื่องมือต่างๆ ดังน้ี 

  2.2.6.1กกการติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ 
(Abatement air sampler) เพื่อเก็บตัวอย่างอากาศไปหาค่า
ความเข้มข้นสารอันตรายในอากาศ 

  2.2.6.2   ทำการตรวจวัดความเร็วลมบริเวณ
ปากฮูด (Face velocity) โดยใช้อุปกรณ์เครื่องวัดความเร็วลม 
(Air velocity meter)   ทำการแบ่งปากฮูดเป็น 9 จุด จากนั้น
นำมาหาค่าเฉลี่ยของการตรวจวัดค่าความเร็วลม 

  2.2.6.3   ทำการตรวจวัดความเร็วลมในท่อ 
โดยใช้อุปกรณ์เครื่องวัดความเร็วลม (Air velocity meter)   แบ่ง
จุดตรวจวัด 2 จุด จากนั้นนำมาหาค่าเฉลี่ยของการตรวจวัดค่า
ความเร็วลม 

  2.2.6.4กกการใช้เครื่องวัดความเร็วลม (Air 
velocity meter) วัดความเร็วลมที่ช่องอากาศที่บ่อชุบโรเดียม
ใหม่  

  2.2.6.5กกการติดตั้งชุดเครื่องเก็บตัวอย่างจาก
ปล่องระบายอากาศ (Isokinetic source sampling) เพื่อวัดค่า
ของอากาศหาค่าความเข้มข้นสารอันตรายหลังจากผ่านระบบ
บำบัด 

 2.2.7   รวบรวมข้อมูลและผลการประเมิน มาวิเคราะห์
ประสิทธิภาพระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน ACGIH (2019) 

 
3. ผลการวิจัย 
 ACGIH (2019) กำหนดให้มีค่าความเข้มข้นของสารเคมี
ที่ปนเปื้อนในอากาศโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ 8 
ช่ัวโมงการทำงานโดยระยะเวลาการทำงานปกติ 8 ช่ัวโมงการ
ทำงาน (Threshold Limit Value - Time Weighted Average 
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:TLV-TWA) ของ ACGIH (2019) กำหนดให้มีค่าความเข้มข้นของ
สารเคมีที่ปนเปื้อนในอากาศโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน
ปกติ 8 ช่ัวโมงการทำงาน ค่าความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายที่
สูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ (Formaldehyde) เฉลี่ย 0.1 
ppm TWA และค่าความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายที่สูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้  (Sulfuric acid) เฉลี่ ย  0.2  mg/m3      
[5, 10] โดยไม่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
 จากการตรวจวัดแสดงให้เห็นว่าอากาศภายในห้องชุบ
งานโรเดียมก่อนการปรับปรุงนั้น มีค่าความเข้มข้นของสารเคมีเกิน
ค่ามาตรฐานกำหนด จากการเก็บตัวอย่างอากาศไปตรวจวัดผล 
โดยผลคุณภาพอากาศบริเวณบ่อชุบโรเดียมภายในห้องชุบโรเดียม
ก่อนการปรับปรุงพบว่า ค่าความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายที่สูด
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ของสาร Formaldehyde เฉลี่ย 
1 .5 492  ppm และ  Sulfuric acid เฉ ลี่ ย  0 .8975  mg/m3 
ตามลำดับซึ่งค่าผลตรวจวัดแสดงให้เหน็ว่าระบบระบายอากาศท่ีใช้
กับบ่อชุบงานโรเดียมในห้องนี้มีประสิทธิภาพต่ำ ส่งผลต่อคุณภาพ
ของอากาศภายในห้องชุบงานโรเดียมนี้ และเป็นอันตราย
ผู้ปฏิบัติงาน  

 
รูปที่ 1 ติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ (Abatement air 

sampler) 
 

3.1กกผลการตรวจวัดความเร็วลมหน้าฮูด พบว่าค่าเฉลี่ยของ
หน้าฮูดมีค่า 103.14 ft/m 109.28 ft/m และ 115.42 ft/m 
ตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่ามาตรฐาน 
ACGIH (2019) แล้วพบว่าค่าความเร็วลมหน้าฮูดมีค่าต่ ำกว่า
มาตรฐานกำหนดระหว่าง 200-500 ft/m และความเร็วลมในท่อ
นำอากาศของระบบระบายอากาศท่ีวัดได้มีค่า 650 ft/m ดังแสดง
ในรูปที่ 3 มีค่าต่ำกว่ามาตรฐาน ACGIH (2019) ท่ีระบุไว้ที่ 1,000 
– 2,000 ft/m เช่นกัน 

 

 
รูปที่ 2 แสดงตำแหน่งการตรวจวดัความเร็วลมหน้าฮดู (ห้องชุบ

โรเดยีมก่อนการปรับปรุง) 
 

 
รูปที ่3 แสดงตำแหน่งการตรวจวดัความเร็วลมบริเวณในท่อนำ 

 
3.2กกผลการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ

ภายในภายในห้องชุบงานโรเดียม จากผลพบว่าภายในภายในห้อง
ชุบงานโรเดียม ควรมีการติดตั้งระบบการระบายอากาศแบบ
เฉพาะที่  (Local exhaust ventilation) ชนิ ด  Slot hood ที่
บริเวณปากบ่อชุบโรเดียมทั้งฝั่งซ้ายและขวาเพื่อให้มีความสามารถ
ในการดูดจับไอระเหยและสารเคมีภายในห้องได้ดียิ่งข้ึน  

3.3กกผลการคำนวณระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ในการ
ควบคุมควันดังแสดงในตารางที่ 1 [4, 11] พบว่าการออกแบบ
ระบบระบายอากาศและติดตั้งระบบระบายอากาศทั้งใหม่ ตามรูป
ที่ 4 และรูปที่ 5 ได้ออกแบบโดยใช้การออกแบบตามมาตรฐาน 
ACGIH (1998) จากการคำนวณพบค่าความเร็วจับ (Capture 
Velocity) เท่ากับ 200 ft/m ว่าค่าความเร็วในเส้นท่อนำอากาศ 
เท่ากับ 1,703.52 ft/m ได้แรงม้าพัดลม (Horse Power, HP) 
เท่ากับ 4.97 HP 
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 ตารางที่ 1 ผลการคำนวณระบบระบายอากาศหลังปรับปรุง  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

ลำ
ดับ 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ช่วง 
A 

16.37 ft 

ช่วง 
A-C 

6.39 ft 

ช่วง 
B 

16.4 

ช่วง 
B-C 

4.76 ft 

ช่วง 
C 
 

ช่วง 
C-D 

31.66 ft 

ช่วง 
D-E 

7.05 ft 

ช่วง 
E-F 

10.8267 
ft 

ช่วง 
F-G 

11.4829 
ft 

1 
อัตราการไหลภายในท่อ
ดูดอากาศ (Q) 

ft3/m 929.10 929.10 929.10 929.10 929.10 929.10 929.10 929.10 929.10 

2 
ความเร็วลมที่เกิดขึ้นใน
ท่อดูดอากาศ (V) 

ft/m 1,703.52 1,703.52 1,703.52 1,703.52 1,703.52 1,703.52 1,703.52 1,703.52 1,703.52 

3 
ความดันเนื่องจาก
ความเร็ว (VP) 

inw 0.1809 0.1809 0.1809 0.1809 0.1809 0.1809 0.1809 0.1809 0.1809 

4 
พลังงานที่ใช้ในการให้
อากาศ (he) เคลื่อนที่เข้า
สู่ท่อดูดอากาศ 

inw 0.1682 - 0.1682 - - - - - - 

5 

ความดันสูญเสียเนื่องจาก
ความเสียดทานเน่ืองจาก
ข้อต่อขนาด   (ΔP 
Fitting losses) 

inw - - - - -  0.0542 - 5 

6 

ความดันสูญเสียเนื่องจาก
ความเสียดทาน 
เนื่องจากข้อต่อขนาด 

 (ΔP Fitting 
losses) 

inw - 0.0199 - 0.0199 - 0.0199    

7 

ความดันสูญเสียเนื่องจาก
ความเสียดทาน 
เนื่องจากการผา่นเครื่อง
บำบัดอากาศ (ΔP Air 
cleaning) 

inw - - - - - - 2.0074   

8 

ความดันสูญเสียเนื่องจาก
ความเสียดทาน 
ต่อเนื่องจากความยาวท่อ 
(Friction losses) 

inw 0.0743 0.0290 0.0745 0.0216   0.1438 0.0320 8.15x10-3 

9 ความดันสถิตสะสม inw 7.2 0.0489 7.2 0.0216 14.64  0.2251 2.0394 0.0624 

10 แรงม้า (BHP) BHP     4.97     
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รูปที่ 4 แผนผังระบบระบายอากาศด้าน TOP VIEW 

 

 
รูปที่ 5 แผนผังระบบระบายอากาศด้าน SIDE VIEW 

 
3.4กกผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบระบายอากาศ

เฉพาะที่หลังการติดตั้งอุปกรณ์ทั้ง 8 ตัว พบว่ามีค่าความเร็วลม
หน้าฮูด เท่ากับ 431.16 ft/m 515.5 ft/m 527.28 ft/m 697.11 
ft/m 683.72 ft/m 543.56 ft/m 507.44 ft/m และ 447.391 
ft/m ตามลำดับดังรูปที่ 6 มีค่าความเร็วลมในเส้นท่อนำอากาศ
เท่ากับ 1,422 ft/m ตามลำดับดังรูปที ่6 ซึ่งค่าความเร็วลมที่ใช้จับ
สาร ณ จุดปล่อยสารนี้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน ACGIH (1998) ที่
ระบุไว้ ที่ 200-500 ft/m ในขณะที่ความเร็วลมในท่อนำอากาศมี
ค่าสูงกว่าขั้นต่ำของมาตรฐาน ACGIH (1998) ที่ระบุไว้ ที่ 1,000 
– 2,000 ft/m  ซึ่งค่าความเร็วลมในท่อนำอากาศที่เหมาะสมนี้บ่ง
บอกว่าขนาดของพัดลม ที่ใช้ในการดูดสารรวมทั้งลักษณะของ
ระบบระบายอากาศน้ันเป็นไปตามมาตรฐาน ACGIH (1998) 

 

 
รูปที่ 6 แสดงตำแหน่งการตรวจวดัความเร็วลมหน้าฮดู (ห้อง

ชุบโรเดียมหลังการปรับปรุง) 
 

 
รูปที ่7 ห้องชุบหลังการวางระบบที่เสร็จสมบรูณ ์

3.5กกผลคุณภาพอากาศบริเวณบ่อชุบโรเดียมภายในห้องชุบ
โรเดียมก่อนการปรับปรุงพบว่า ค่าความเข้มข้นของสารเคมี
อั น ต ร าย ที่ สู ด เข้ า สู่ ร ะ บ บ ท า ง เดิ น ห าย ใจ ได้ ข อ งส า ร 
Formaldehyde เฉลี่ย 1.5492 ppm และ Sulfuric acid เฉลี่ย 
0.8975 mg/m3 ตามลำดับ หลังจากการปรับปรุงแล้วการ
ประเมินผลคุณภาพอากาศบริเวณบ่อชุบโรเดียมภายในห้องชุบ
โรเดียม พบว่าค่าความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายที่สูดเข้าสู่ระบบ
ทางเดินหายใจได้ของสาร Formaldehyde เฉลี่ย 0.0020 ppm 
และ Sulfuric acid เฉลี่ย 0.0150 mg/m3 ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็น
ประสิทธิภาพในการลดลงของค่าความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ที่สูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ของสาร Formaldehyde และ 
Sulfuric acid ได้ที่ร้อยละ 99.87 และ ร้อยละ 98.32 ตามลำดับ
ดังรูปท่ี 8 

 

 
รูปที่ 8 ผลการประเมินผลคณุภาพอากาศภายในห้องชุบโรเดียม

ก่อนและหลังปรับปรุง 
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4. สรุปผลวิจัย 
จากผลการวิจัยพบว่าภายในห้องชุบโรเดียม โดยใช้การ

ออกแบบตามมาตรฐาน ACGIH (1998) กำหนดให้ระยะห่าง
ระหว่างหน้าฮูดกับจุดกำหนดมลพิษห่างกันที่ 0.6562 ft ความ
กว้างของ Slot Hood เป็นขนาด 1.0498x0.328 ft ใช้แรงม้าพัด
ลม (Horse Power, HP) เท่ากับ 4.97 HP และมีค่าความเร็วลม
หน้าฮูด เท่ากับ 431.16 ft/m 515.5 ft/m 527.28 ft/m 697.11 
ft/m 683.72 ft/m 543.56 ft/m 507.44 ft/m และ 447.391 
ft/mตามลำดับ มีค่าความเร็วลมในเส้นท่อนำอากาศเท่ากับ 
1,422 ft/m จากการปรับปรุงแล้วการประเมินผลคุณภาพอากาศ
บริเวณบ่อชุบโรเดียมภายในห้องชุบโรเดียม พบว่าค่าความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตรายที่สูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ของสาร 
Formaldehyde เฉลี่ย 0.0020 ppm และ Sulfuric acid เฉลี่ย 
0.0150 mg/m3 ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นประสิทธิภาพในการลดลง
ของค่าความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายที่สูดเข้าสู่ระบบทางเดิน
หายใจได้ของสาร Formaldehyde และ Sulfuric acid ได้ที่ร้อย
ละ 99.87 และ ร้อยละ 98.32 ตามลำดับ  จึงสรุปได้ว่าการ
ออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่นี้มีประสิทธิภาพในการ
ความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายที่สูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ
จากบริเวณบ่อชุบโรเดียมภายในห้องชุบโรเดียมได้จริงเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์   

 
5. อภิปรายผลการวิจัย  
การออกแบบระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ภายในภายในห้อง
ชุบงานโรเดียม ควรมีการติดตั้งระบบการระบายอากาศแบบ
เฉพาะที่  (Local exhaust ventilation) ชนิ ด  Slot hood ที่
บริเวณปากบ่อชุบโรเดียมทั้งฝั่งซ้ายและขวาเพื่อให้มีความสามารถ
ในการดูดจับไอระเหยและสารเคมีภายในห้องได้ดียิ่งขึ้นและมีการ
ใช้แรงม้าที่เหมาะสมกับระบบระบายอากาศเฉพาะที่รวมไปถึงมี
การบำบัดอากาศก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก การออกแบบ
ระบบระบายอากาศและติดตั้งระบบระบายอากาศทั้งระบบ ได้
ออกแบบโดยใช้การออกแบบตามมาตรฐาน ACGIH: Industrial 
Ventilation: A Manual of Recommended Practice for 
Design, 23rd Edition., 1998. กำหนดให้มีขนาดตามมาตรฐานจะ
ทำไม่ให้สูญเสียแรงดันภายในท่อมากเกินความจำเป็น ใช้แรงม้า
ของมอเตอร์ที่มีกำลังน้อยราคาถูก และไม่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีระบบเติมอากาศภายในห้องชุบงานโรเดียม เพื่อให้อากาศ
ภายในห้องมีการหมุนเวียน 
2. ควรจำกัดทิศทางลมด้านนอก ไม่ให้เข้ามารบกวนการระบาย
อากาศเฉพาะที่ 

3. บริเวณบ่อชุบโรเดียมภายในห้องชุบโรเดียต้องปิดฝาบ่อทุกครั้ง
หลังจากการใช้งานเสร็จแล้ว 
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การใชไขนํ้าในการพัฒนาผลิตภัณฑเสนบะหมี่สดและแหง  
Using of Wolffia globosa in the Development of Fresh and Dry Wheat Noodles 

Products  
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บทคัดยอ 

ไขน้ํา (Wolffia globosa) เปนพืชพ้ืนบานท่ีกําลังไดรับความสนใจเนื่องจากเปนพีชท่ีมีโปรตีนสูง มีคุณคาทางโภชนาการท่ีดี ผูวิจัย
จึงนําไขน้ํามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑบะหม่ีซ่ึงเปนอาหารหลัก วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพ่ือศึกษาปริมาณไขน้ําท่ีเหมาะสมในการทํา
ผลิตภัณฑเสนบะหม่ีสดและแหง โดยใชไขน้ําสดท่ีผานการลวก รอยละ 0 40 50 และ 60 ของน้ําหนักแปง ซ่ึงการใสไขน้ํามีผลตอการขึ้นรูปเปน
เสนของบะหม่ี จึงมีการเติมแปงดัดแปรชนิด acetylated tapioca starch (ATS) รอยละ 10 ของน้ําหนักแปง พบวาชวยทําใหโดเรียบเนียน 
รีดเปนแผน และตัดเปนเสนไดงายขึ้น เสนบะหม่ีผสมไขน้ําท่ีไดมีสีเขียวเขม เนื้อสัมผัสของเสนบะหม่ีมีความแข็ง และแรงท่ีใชในการเคี้ยว
เพ่ิมข้ึน คาแรงดึง และความยืดหยุนลดลง คาการสูญเสียน้ําหนักหลังตมเสนใหสุกไมแตกตางจากตัวอยางควบคุม คาการดูดน้ําของเสนบะหม่ี
แตกตางจากตัวอยางควบคุมเพียงเล็กนอย คุณคาทางโภชนาการเม่ือเทียบกับสูตรควบคุม พบวาบะหม่ีสดผสมไขน้ํารอยละ 40 50 และ 60 มี
โปรตีนลดลงรอยละ 5 4 และ 7 ตามลําดับ คารโบไฮเดรตลดลงรอยละ 16 28 และ 40 ตามลําดับ เสนใยเพ่ิมขึ้นรอยละ 53 83 และ 118 
ตามลําดับ สวนบะหม่ีแหงผสมไขน้ําทุกตัวอยางมีโปรตีนเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 คารโบไฮเดรตลดลงรอย 4 6 และ 9 ตามลําดับ เสนใยเพ่ิมขึ้นรอยละ 
101 129 และ 192 ตามลําดับ การทดสอบทางประสาทสัมผัสพบวาเสนบะหม่ีมีความเหนียว ความชอบโดยรวมของบะหม่ีไขน้ําทุกตัวอยางไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) กับตัวอยางควบคุม ความนุมแตกตางจากตัวอยางควบคุมเล็กนอย สีเขียวของเสนบะหม่ีอยูใน
เกณฑชอบปานกลาง เพ่ือใหบะหม่ีมีคุณคาทางโภชนาการท่ีดีตอสุขภาพ ดังนั้นปริมาณไขน้ําท่ีเหมาะสมในการผลิตบะหม่ีคือรอยละ 60 ของ
แปงสาลี งานวิจัยนี้นอกจากไดบะหม่ีท่ีมีคุณคาทางโภชนาการท่ีดีข้ึนแลว ยังชวยทําใหไขน้ําถูกนํามาใชในอาหารไดมากข้ึน และทําใหเกิดความ
ม่ันคงทางอาหาร 
 
คําสําคัญ: บะหม่ี, ไขน้ํา, สตารชแอซีเทต  
 

Abstract 
 Water meal (Wolffia globosa) is an interesting indigenous plant that express in high protein content and good 
nutritional value. Therefore, the researcher used wolffia to develop wheat noodles, which are the staple food. The 
objective of this research was to investigate the suitable amount of wolffia (Wolffia globosa) for making fresh and dry 
wheat noodles by adding blanched wolffia at 0, 40, 50 and 60 % of wheat flour. The addition of wolffia affects the 
forming of noodles strands.  Therefore, adding 10% acetylated tapioca starch (ATS) of wheat flour promoted the dough 
smoother, easier to sheeting and cutting into strips. Wolffia noodles was show as dark green colour. Texture of noodles, 
the hardness and chewiness was increased, the tensile strength and elasticity was decreased. The cooking loss was no 
different, and the adsorption was slightly different from the control. The nutritional value found that fresh noodles 
mixed with wolffia 40, 50 and 60 % compared to the control. Protein decreased by 5, 4 and 7 %, respectively, 
carbohydrates decreased by 16, 28 and 40 %, respectively, and fiber was increased by 53, 83%, and 118 %, 
respectively. The dry noodles, all samples protein increased 5%. Carbohydrates decreased by 4, 6, and 9 %, 
respectively, fiber increased by 101, 129, and 192 %, respectively. Sensory evaluations revealed toughness and overall 
preferences of all the wolffia noodles were not significantly different (P>0.05). The softness is slightly different from the 
control. The green color of the noodles is moderately like. Therefore, the suitable amount of wolffia for nutritious and 
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healthy noodle production was 60% of wheat flour.  In addition to this research, the noodles have better nutritional 
value. It also helps to increase utilization of wolffia in food and cause food security.  

 
Keywords: Noodle, Water meal, Wolffia, Acetylated satrch 
 
 

1. บทนํา  
 บะหม่ีเปนอาหารท่ีนิยมบริโภคเปนอาหารหลัก (staple food) 
ทําจากแปงสาลีเปนหลัก และอาจมีการเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการ
ดวยการใชแปงชนิดอ่ืนทดแทนแปงสาลี หรือมีการผสมผักผง น้ําผัก 
หรือใยอาหาร เพ่ือเปนแหลงวิตามิน เกลือแร และใยอาหาร ในการ
ผสมสวนผสมอ่ืนอาจมีผลตอการขึ้นรูปเปนเสน และคุณภาพของ
บะหม่ี จตุพร รื่นรักษ และคณะ [1] มีการใชแปงดัดแปรชนิด 
acetylated รอยละ 10 ในการผลิตเสนหม่ีซ่ัวผสมแปงมะพราว 
พบวาชวยทําใหรีดโดใหเปนแผนและตัดเสนไดงายขึ้น เสนบะหม่ี
เรียบเนียน มีความเหนียว และความนุมดีขึ้น  
 ไขน้ํ า  หรือ  ผํ า  (water meal) ชื่ อวิทยาศาสตร  Wolffia 
globosa เปนพืชพ้ืนบาน ท่ีลอยอยู ในแหลงน้ํ า และนํามาใช
ประกอบอาหารพ้ืนบานเสียเปนสวนใหญ Appenroth และคณะ 
[2] วิเคราะหไขน้ําจํานวน 11 สายพันธุ พบวาไขน้ํามีความชื้นรอยละ 
93-99 ไขน้ําท่ีทําแหงแบบแชเยือกแข็งมีความชื้นรอยละ 8 แปงรอย
ละ 10-15 ใยอาหารรอยละ 25 โปรตีนรอยละ 20-30 ไขมันรอยละ 
0.7-5.3 เถารอยละ 18 ของน้ําหนักแหง มีกรดอะมิโนจําเปนครบ 
และมีปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการของรางกายตามคําแนะนํา
ขององคการอนามัยโลก (WHO) มีกรดไขมันอ่ิมตัวรอยละ 34 กรด
ไขมันไมอ่ิมตัวหนึ่งตําแหนงรอยละ 2-4 และมีกรดไขมันไมอ่ิมตัว
หลายตําแหนงสูงถึงรอยละ 54 โดยเฉพาะกรดไขมันโอเมกา 3 และ 6 
โดยเปนกรดไขมันโอเมกา 3  สูงกวากรดไขมันโอเมกา 6 มีบีตา-แคโร
ทีน และลูทีน 40-80 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม แอลฟา-โคฟรอล 0.5-13 
มิลลิกรัมตอ 100 กรัม มีสเตอรอลรอยละ 2.4-5.3 ของปริมาณไขมัน 
แคลเซียมรอยละ 2.04 โพแทสเซียมรอยละ 6.78 ฟอสฟอรัสรอยละ 
1.62 และแมงกานีสรอยละ 0.23 สุขุม เราใจ และ สุทิน สมบูรณ [3] 
วิเคราะหปริมาณโปรตีนในไขน้ําอบแหง พบวามีคารอยละ 35 ของ
น้ําหนักแหง  

วันเพ็ญ แสงทองพินิจ และคณะ [4, 5] วิเคราะหองคประกอบ
ของไขน้ํ าสด พบวามีความชื้นรอยละ 94 ไขมันรอยละ 0.09 
โปรตีนรอยละ 1.33 เถารอยละ 1.48 และเสนใยรอยละ 0.66 
(น้ําหนักเปยก) ไขน้ําสดมีปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด 49.59 mg 
GAE/g (น้ํ าหนักแห ง) ปริมาณบีตา-แคโรทีนเท ากับ  422.44 
ไมโครกรัมตอกรัม (น้ําหนักแหง) เม่ือนําไปลวกทําใหปริมาณเถา 
และโปรตีนลดลงรอยละ 75.7 และ 19.5 ตามลําดับ สารฟนอลิก
ท้ังหมด และบีตา-แคโรทีนลดลงรอยละ 18.56 และ 29 ตามลําดับ 
และเม่ือนําไปทําแหงดวยลมรอนท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ทํา
ใหสารฟนอลิกท้ังหมดลดลงถึงรอยละ 89.49 เม่ือทดสอบฤทธ์ิของ
สารต าน อนุ มู ล อิ ส ระด วย วิ ธี  DPPH และ  ABTS พ บ ว า  % 

inhibition ลดลงรอยละ 86.33 และ 79.53 ตามลําดับ ดังนั้นการ
นําไขน้ํามาใชในอาหารควรนํามาใชในรูปแบบของไขน้ําสดดีกวา
ไขน้ําท่ีผานการทําแหงดวยลมรอน ไขน้ําท่ีไดมาจากการเพาะเลี้ยง
ในแหลงน้ําธรรมชาติอาจมีการปนเปอนจุลินทรีย ซ่ึงการใหความ
รอนดวยการลวกจะชวยลดการปนเปอนได อีกท้ังชวยลดปริมาณฟ
นอลลิกท่ีอาจทําใหเกิดปฏิริยาสีน้ําตาลเนื่องจากเอนไซมไดดวย 
ไขน้ํามีคุณคาทางโภชนาการสูงจึงเปนพืชท่ีนานาชาติใหความสนใจ
เปนอยางมาก ในการเปนแหลงโปรตีนจากพืช (plant base protein) 
แนวทางหนึ่งในการเพ่ิมการบริโภคไขน้ําคือการนํามาใชในอาหาร
บริโภคเปนอาหารหลัก หรืออาหารท่ีผูบริโภคใหความสนใจ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือหาปริมาณไขน้ําท่ีเหมาะสมในการ
ผลิตเสนบะหม่ีสดและเสนบะหม่ีแหง เพ่ือใหไดบะหม่ีท่ีมีคุณคาทาง
โภชนาการท่ีดีขึ้นและยังเปนการเพ่ิมการใชประโยชนของไขน้ําใน
ผลิตภัณฑอาหาร โดยการใชไขน้ําสดมาเปนสวนผสม 

 

2. วัตถุดิบและวิธีการทดลอง  
2.1 วัตถุดิบและการเตรียมไขน้ํา 

ไขน้ําท่ีไดจากบอเพาะเลี้ยงธรรมชาติ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 

แปงดัดแปรชนิด Acetylated tapioca starch (ATS) จากบริษัท 

National starch & chemical ( Thailand)  แ ป ง ส า ลี

อ เนกประสงคตราวาว  เกลือ  ไข ไก  โซ เดี ยมไบคารบอเนต 

(NaHCO3) ย่ีหอแม็กกาเรต 

ไขน้ํานํามาลวกในน้ําเดือดเปนเวลา 2 นาที และบีบน้ําออกดวย

เคร่ืองบีบระบบไฮดรอลิก (เครื่องคั้นน้ํากะทิ ย่ีหอ THAI SAKAYA-

2) และนําไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมีไดแก ความชื้น เถา 

โปรตีน ไขมัน เสนใย ตามวิธี AOAC (2000) [6] 

 

2.2 การศึกษาปริมาณไขน้ําที่เหมาะสมในการผลิตบะหม่ี 

แปรปริมาณไขน้ํา 4 ระดับ คือรอยละ0 40 50 และ 60 ของ
น้ําหนักแปงสาลี และมีการใชแปง ATS รอยละ 10 ของแปงสาล ี
[1] สวนผสมดังตารางท่ี 1 สูตรผสมไขน้ําเติมสวนผสมอ่ืนเทาเดิม 
ยกเวนปริมาณน้ําเนื่องจากในไขน้ํามีน้ําอยู ปริมาณน้ําท่ีเติมคํานวณ
จากความชื้นในไขน้ํา  
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ตารางที่ 1 ปริมาณสวนผสมเสนบะหม่ีสดและบะหม่ีแหงท่ีเติม
ไขน้ํา 
 

สวนผสม 
(กรัม) 

ไขน้ํา (รอยละ) 
0  40  50  60  

แปงสาลี  180  180  180  180  
แปง ATS  18 18  18  18 
ไขน้ํา  0 72  90  108  
น้ํา  40  30  30  20  
NaHCO3  8  8  8  8  
เกลือ  0.6  0.6 0.6 0.6 
ไขไก   56  56 56  56  

 

 

2.2.1 การทําเสนบะหม่ีสด  

การทําบะหม่ีโดยนวดสวนผสมทุกอยางเขาดวยกันใหไดโดท่ี

เรียบเนียนหอดวยฟลมยืดพลาสติก และพักโดนาน 30 นาที กอน

นําไปรีดเปนแผนและตัดเปนเสนใหมีความกวาง 3 มิลลิเมตร ดวย

เครื่องรีดเสนพาสตา 

 

2.2.2 การทําเสนบะหม่ีแหง  

นําเสนบะหม่ีสดมานึ่งเปนเวลา 5 นาที และนําไปอบแหงท่ี

อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง หรือจนกระท่ังมี

ความชื้นตํ่ากวารอยละ 10 ดัดแปลงจาก จตุพร รื่นรักษ และคณะ 

[1] 

 

2.2.3 การตมเสนบะหม่ี 

 การตมเสนบะหม่ีใหสุกเพ่ือนําไปวิเคราะหเนื้อสัมผัส และการ

ทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยนําเสนบะหม่ีสดไปจุมน้ําเพ่ือลาง

แปงนวลออก แลวไปลวกในน้ําเดือด เปนเวลา 1 นาที หลังจากนั้น

นําไปแชในน้ําเย็น ตักข้ึนพักใหสะเด็ดน้ํา สวนเสนบะหม่ีแหงจะ

นําไปลวกในน้ําเดือด เปนเวลา 3 นาที หลังจากนั้นนําไปแชในน้ํา

เย็น ตักขึ้นพักใหสะเด็ดน้ํา 

 

2.3 การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีและกายภาพ 

2.3.1 วัดคาสี  
ตามวิธีของ kha และคณะ [7] โดยใชเครื่องวัดสี Hunter Lab 

รุน Color Quest XE โดยวัดคาความสวาง (L*) คาสีแดง (a*) คาสี
เหลือง (b*) ความเขมของสี (Chroma) คํานวณจากสูตร Chroma 
= ( a*2+b*2 )1/2 และเฉดสี (hue angle: Ho) คํานวณจากสูตร Ho 
= arctan (b*/a*) โดยคา hue angle เทากับ 0 = สีแดง คา 90 = 
สีเหลือง คา 180 = สีเขียว คา 270 = สีน้ําเงิน  

 
 

2.3.2 วัดลักษณะเนื้อสัมผัส  
วัดลักษณะเนื้อสัมผัสของบะหม่ีตมสุก ดวยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส 

( texture analyzer ย่ี ห อ  Stable Micro System รุ น  TA.XT 
Plus) วัดแบบเคาโครงเนื้ อสัมผัส (Texture Profile Analysis: 
TPA) ใชหัววัด (P/50R) โดยวัดคาความแข็ง (hardness) คาแรงท่ี
ใชในการเคี้ยว (chewiness)  

วัด เนื้ อสั มผั สด วยแรงดึ ง (tension) ใช หั ว วัด  Spaghetti 
Tensile Grip (A/SPR) โดยวัดคาความตานทานแรงดึงขาดของเสน
บะหม่ี (tensile strength) ความหยืดยุน (elasticity)  

 
2.3.3 คุณภาพหลังการตม (cooking quality) 

วัดอัตราการดูดน้ํ า (water adsorption) และการสูญ เสีย
น้ําหนักจากการตม (cooking loss) ของบะหม่ี นําเสนบะหม่ี 10 
กรัม (A) ตมในน้ําเดือด 200 มิลลิลิตร นาน 5 นาที เทน้ําท่ีใชตม
เสนใสบีกเกอร นําเสนตมสุกใสตระแกรงพักไว 5 นาที แลวนําไปชั่ง
น้ําหนัก (B) สวนน้ําตมเสนนําไปอบแหงท่ีอุณหภูมิ 105 ± 2องศา
เซลเซียส แลวนําไปชั่งน้ําหนกั (C) คํานวณดังสมการ ตามวิธี AACC 
(2000) [8] 

Water adsorption (%) = ((B-A)/A) x100 

Cooking loss (%) = (C/A) x100 

 

2.3.4 องคประกอบทางเคมี 

 ปริมาณน้ําอิสระ (aw) วิเคราะหดวยเครื่องปริมาณน้ําอิสระ 
ย่ีหอ Novasina รุน Lab Master-aw ปริมาณความชื้น เถา ไขมัน 
โปรตีน เสนใย และคารโบไฮเดรต โดยวิธี AOAC (2000)  [6] 
 
2.3.5 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

บะหม่ีตมสุกมาทดสอบความชอบดวยวิธี 9-point hedonic 
scale ประเมินความชอบดาน สี กลิ่น ความนุมของเสน ความ
เหนียว และความชอบโดยรวม โดยผูชิมแตละทานไดบะหม่ี 5 กรัม
ตอสูตร ประเมินคุณลักษณะของเสนบะหม่ี โดยใชผูทดสอบชิมซ่ึง
เปนผูท่ีผานการอบรมการทดสอบทางประสาทสัมผัสจํานวน 30 
คน 

 
2.4 การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ 

ขอมูลท่ีไดจากการทดลองตามแผนทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) 
ทําการทดลอง 3 ซํ้า และขอมูลทางคุณภาพทางประสาทสัมผัส ตาม
แผนทดลองแบบบล็อคสุมสมบูรณ Randomized Complete Block 
Design (RCBD) นํามาวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยโดย Duncan’ New Multiple Range Test 
(DMRT) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
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3. ผลการวิจัย  
3.1 องคประกอบทางเคมีของไขน้ํา 
 ไขน้ําสดมีคาความชื้นรอยละ 80.10 โปรตีนรอยละ 0.58 เถา
รอยละ 0.73 ไขมันรอยละ 1.08 และเสนใยรอยละ 2.02 ไขน้ําลวก
ท่ีบีบน้ําออกดวยเคร่ืองบีบน้ําระบบไฮดรอลิก มีคาความชื้นรอยละ 
48.24 โปรตีนรอยละ 0.31 เถารอยละ 5.78 ไขมันรอยละ 0.23 
และเสนใยรอยละ 0.22 วันเพ็ญ และคณะ [4] พบวาไขน้ําลวกท่ี
บีบน้ําออกดวยมือ จะมีปริมาณความชื้นรอยละ 93.91 เถารอยละ 
0.36 โปรตีนรอยละ 1.07 คารโบไฮเดรตรอยละ 0.32 ไขมันรอยละ 
0.34 และมีปริมาณเสนใยรอยละ 1.70 จะเห็นวาวิธีการเตรียม
ไขน้ํามีผลตอองคประกอบทางเคมี โดยการบีบน้ําออกจากไขน้ํา
ลวกดวยระบบไฮดรอลิกทําใหความชื้นในไขน้ําลดลงอยางมาก ซ่ึง
ถาไขน้ํามีความชื้นสูง จะนําไปใชในเสนบะหม่ีไดนอย เพราะจะทํา
ใหแปงท่ีนวดไดแฉะเกินไป ไมสามารถนวดใหเกิดโด และรีดเปน
เสนบะหม่ีได แตการบีบน้ําออกดวยระบบไฮโดรลิกก็จะทําให
ปริมาณเกลือแร หรือเถา และโปรตีน ในไขน้ํามีปริมาณลดลง 
เนื่องจากสูญเสียไปกับน้ําท่ีบีบออกไป แตจะทําใหปริมาณเสนใย
เพ่ิมมากขึ้น 
 
3.2 การศึกษาปริมาณไขน้ําที่เหมาะสมในการผลิตบะหม่ี 
 ผลิตบะหม่ีท่ีผสมไขน้ํา 4 ระดับ คือรอยละ 0 40 50 60 ของ
น้ําหนักแปง และใชแปง ATS รอยละ 10 ของแปงสาลี 
 
3.2.1 สีของบะหม่ี 
 บะหม่ีสูตรควบคุม บะหม่ีไขน้ําสดและบะหม่ีไขน้ําแหง พบวาสี
ของบะหม่ีสูตรควบคุมแตกตางจากบะหม่ีสูตรใสไขน้ํา (ตารางท่ี 1) 
โดยคาความสวาง (L*) ของบะหม่ีลดลง คาความสวางของบะหม่ีสด
ท่ีผสมไขน้ํารอยละ 50 และ 60 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≥0.05) และคาความสวางของบะหม่ีแหงรอยละ 40, 50 

และ 60 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) คาสี
แดง (a*) ลดลง คาเฉดสี (hue angel) ของบะหม่ีสดและบะหม่ี
แหงสูตรควบคุม 79.87 และ 88.33 ซ่ึงมีสีโทนเหลือง สวนของ
บะหม่ีไขน้ํ าสดและบะหม่ีไขน้ํ าแห งเท ากับ  110.54-115.90, 
101.76-102.56 ตามลําดับ มีสีโทนเขียว และ คาความเขมของส ี
(chroma) ของบะหม่ีไขน้ําสดและบะหม่ีไขน้ําแหง เทากับ 5.30-
5.86 , 9.71-11.55 ตามลําดับ คืออยูในชวงสีเขียวเขม บะหม่ีสดท่ี
ใสไขน้ํารอยละ 50 และ 60 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≥0.05)  สวนบะหม่ีแหงท่ีใสไขน้ํารอยละ 40 50 และ 60 ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) 
 
3.2.2 เนื้อสัมผัสของบะหม่ี 
 ลักษณะเนื้อสัมผัสของบะหม่ีผสมไขน้ํา พบวาการเติมไขน้ําทํา
ใหความแข็ง และแรงท่ีใชในการเคี้ยวเพ่ิมขึ้น แตทําใหความยืดหยุน
และความเหนียวของบะหม่ีลดลง (ตารางท่ี 2) ในบะหม่ีสดท่ีเติม
ไขน้ํ ารอยละ 50 และ 60 ให เนื้อสัมผัสไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) สวนบะหม่ีไขน้ํารอยละ 40 คาความ
แข็งและแรงท่ีใชในการเคี้ยว ความหยืดหยุน และความเหนียวสูง
กวาบะหม่ีท่ีเติมไขน้ํารอยละ 50 และ 60 เม่ือนําบะหม่ีสดไปผาน
การทําแหง พบวาบะหม่ีแหงมีคาความแข็งและแรงท่ีใชในการเคี้ยว
เพ่ิมข้ึน แตมีคาแรงท่ีใชในการดึงขาดและความหยืดยุนลดลงเม่ือ
เทียบกับบะหม่ีสด 
 
3.3.3 การตมเสนสุก (cooking properties) 

ปริมาณไขน้ําท่ีเติมลงไปทําใหบะหม่ีผสมไขน้ําสดและแหงมี
คาการสูญเสียน้ําหนักจากการตมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
(p≥0.05) สวนคาการดูดน้ํา มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
(p≤0.05) โดยบะหม่ีสดและแหงท่ีใสไขน้ํารอยละ 60 ไมแตกตาง
จากสูตรควบคุม (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางที่ 1 คาสีของบะหม่ีผสมไขน้ํา 
 

 L* a* b* Chroma Hue angle 

W0 67.96±1.95c 2.43±0.38c 13.54±1.02b 13.75±1.07b 79.87±0.82a 

W40 51.22±3.15b -1.86±0.17b 4.96±0.31a 5.30±0.34a 110.54±0.70b 

W50 44.88±0.37a -2.44±0.11a 5.33±0.34a 5.86±0.36a 114.67±0.46c 

W60 42.91±3.59a -2.34±0.11a 4.83±0.32a 5.37±0.33a 115.90±0.57c 

WD0 80.24±0.81b 0.58±0.23c 19.94±0.47c 19.95±0.47c 88.33±0.62a 
WD40 57.10±0.24a -2.03±0.01b 9.49±0.54a 9.71±0.53a 102.09±0.60b 

WD50 56.51±0.85a -2.35±0.05a 11.31±0.04b 11.55±0.39b 101.76±0.31b 

WD60 56.59±1.11a -2.28±0.01a 10.16±0.34a 10.41±0.33a 102.56±0.40b 
 

a-d ในแนวต้ังของบะหมี่แตละชนิด แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสติติที่ (p≤0.05) 
W;บะหมี่สด, WD; บะหมี่แหง ปริมาณไขน้ํารอยละ 0, 40, 50 และ 60 
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ตารางที่ 2 ลักษณะเนื้อสัมผัสของบะหม่ีไขน้ําสดและบะหม่ีไขน้ําแหง หลังทําใหสุกโดยการลวก 
 

 Hardness (N) Chewiness (N) Elasticity (Pa) Tensile (g) 

W0 8,733.28±294.98a 3,938.66±90.76a 20.05±1.14c 19.19±0.69c 

W40 13,721.13±1337.65c 5,369.78±928.02b 19.05±5.54bc 14.74±0.72b 

W50 11,609.25±738.23bc 3,855.31±218.85a 11.29±2.59a  10.71±0.06a 

W60 10,007.69±1677.78ab 2,941.31±569.60a 12.94±2.25ab 10.48±0.42a 

WD0 16,813.40±1062.12a 6,812.01±914.46a 27.31±4.92c 20.30±0.93b 

WD40 39,227.85±3358.33b 22,639.09±3710.72b 12.76±5.21b 8.56±0.66a 

WD50 43,708.99±1399.40c 26,081.70±2149.58b 15.11±12.06ab 7.20±1.02a 

WD60 41,844.89±463.15bc 24,446.34±318.79b 6.94±1.08a 8.22±0.08a 
 

a-d ในแนวต้ังของบะหมี่แตละชนิด แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสติติที่ (p≤0.05) 
W;บะหมี่สด, WD; บะหมี่แหง ปริมาณไขน้ํารอยละ 0, 40, 50 และ 60 

 
3.3.4 องคประกอบทางเคมีของบะหม่ีไขน้ํา 

 บะหม่ีท่ีใสไขน้ํามากขึ้น ทําใหคาวอเตอรแอคติวิตี้และคา
ความชื้นเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) โดยบะหม่ีสดมี
คา aw อยู ท่ี  0.85-0.87 และคาความชื้นบะหม่ีสดอยู ท่ี  29.45-
43.44 บะหม่ีแหงมีคา aw อยูระหวาง 0.46-0.55 ความชื้นอยูท่ี 
7.96-10.22  
 บะหม่ีสดเม่ือผสมไขน้ําทําใหโปรตีนลดลงจากสูตรควบคุม 
บะหม่ีแหงมีโปรตีนเพ่ิมขึ้น ไขมันในบะหม่ีสดสูตรควบคุมและสูตรท่ี
เติมไขน้ําไมแตกตางกัน บะหม่ีแหงมีไขมันสูงกวาบะหม่ีสด ใน
บะหม่ีแหงการเติมไขน้ําทําใหไขมันตํ่ากวาสูตรควบคุมสวน ปริมาณ
เสนใยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เม่ือผสม
ไขน้ํามากขึ้นปริมาณเสนใยเพ่ิมขึ้น ปริมาณคารโบไฮเดรตแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เม่ือปริมาณของไขน้ําเพ่ิมขึ้น
ทําใหปริมาณคารโบไฮเดรตลดลง ปริมาณเถาสูตรควบคุมและสูตร
ท่ีเติบไขน้ําไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) แต
บะหม่ีแหงมีเถาสูงกวาสูตรบะหม่ีสด  
 สรุปวาบะหม่ีสดผสมไขน้ํารอยละ 40 50 และ 60 เม่ือเทียบกับ
สูตรควบคุม  มี โปรตีนลดลงรอยละ 5 4 และ 7 ตามลํ าดับ 
คารโบไฮเดรตลดลงรอยละ 16 28 และ 40  ตามลําดับ เสนใย
เพ่ิมขึ้นรอยละ 53 83 และ 118 ตามลําดับ สวนบะหม่ีแหงผสม
ไขน้ําเม่ือเทียบกับสูตรควบคุม มีโปรตีนเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 เทากันทุก
ตัวอยาง คารโบไฮเดรตลดลงรอย 4 6 และ 9 ตามลําดับ เสนใย
เพ่ิมขึ้นรอยละ 101 129 และ 192 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 3 การดูดซับน้ํา และการสูญเสียน้ําหนักจากการตม ของ
เสนบะหม่ีผสมไขน้ํา 
 

 
Cooking loss  

(%) ns 

Water adsorption 

(%) 

W0 8.70±0.67 102.38±6.37a 

W40 8.75±1.21 130.95±8.06b 

W50 9.11±0.68 106.29±14.81a 

W60 9.76±0.70 114.22±5.07ab 

WD0 7.41±0.26 157.34±10.22b 

WD40 7.46±0.41 139.70±5.33a 

WD50 7.77±0.15 152.16±5.97a 

WD60 7.91±0.34 157.93±10.21b 
 

a-d ในแนวต้ังของบะหมี่แตละชนิด แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสติติที่ (p≤0.05) 
ns  แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสติติที่ (p≥0.05) 
W;บะหมี่สด, WD; บะหมี่แหง ปริมาณไขนํ้ารอยละ 0, 40, 50 และ 60 
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ตารางที่ 4 องคประกอบทางเคมีของบะหม่ีท่ีผสมไขน้ํา 
 

 aw ความชื้น (%) โปรตีน (%) ไขมัน (%) เถา (%)ns คารโบไฮเดรต (%) เสนใย (%) 

W0 0.85±0.00a 29.45±0.24a 10.29±0.05c 0.40±0.16a 15.24±0.08 44.62±0.49d 1.76±0.20a 

W40 0.87±0.00b 35.66±2.15b 9.80±0.11b 0.41±0.08a 15.42±1.56 38.71±0.92c 2.69±0.58b 

W50 0.87±0.00b 40.29±1.14c 9.90±0.06b 0.47±0.05a 15.77±2.72 33.57±2.76b 3.22±0.02bc 

W60 0.87±0.00b 43.44±0.31d 9.55±0.13a 0.48±0.08a 16.80±0.69 29.77±1.05a 3.84±0.57c 

WD0 0.46±0.00a 7.96±0.32a 12.92±0.05a 1.85±0.10c 19.21±0.05 58.06±0.04c 1.82±0.31a 

WD40 0.57±0.00b 8.35±0.13b 13.66±0.05b 1.51±0.29b 19.10±0.25 57.38±1.03b 3.65±1.04b 

WD50 0.59±0.00c 9.05±0.15c 13.55±0.16b 1.10±0.03a 19.00±0.20 57.30±0.69b 4.24±0.49bc 

WD60 0.55±0.00d 10.22±0.18d 13.63±0.10b 1.18±0.09a 19.22±0.20 55.75±0.95a 5.33±1.10c 
 

a-d ในแนวต้ังของบะหมี่แตละชนิด แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสติติที่ (p≤0.05) 
ns  แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสติติที่ (p≥0.05)  
 

4. อภิปรายผล  
4.1 ผลของไขน้ําตอกระบวนการผลิตเสนบะหม่ี  
 การใสไขน้ําซึ่งมีความชื้นลงในสวนผสมจะทําใหความชื้นของ
โดสูงขึ้น ทําใหแปงแฉะ ดังนั้นการเตรียมไขน้ําควรบีบน้ําออกให
เหล ือความชื ้นน อยที ่ส ุด เพื ่อจะได เพิ ่มปริมาณไข น้ํ าที ่ใช ใน
สวนผสมไดมากข้ึน และจากทดลองเบื้องตนบะหมี่ท่ีผสมไขน้ําโดย
ใชแปงสาลีเพียงอยางเดียวพบปญหาของกระบวนการผลิตคือ โด
ไมแข็งแรง ไมยืดหยุน รีดเปนเสนไดยาก เสนขาดงาย เมื่อนําเสน
บะหมี่ไปลวกทําใหไขน้ําหลุดจากเสน เสนนิ่มและขาดงาย ผูวิจัย
จึงใชแปงมันสําปะหลังมาเปนสวนผสมพบวาไขน้ํายังคงหลุดจาก
เสนบะหมี่เมื่อนําไปลวก จึงปรับวิธีการผลิตตามวิธีของ Yu และ

คณะ [9] โดยการนําโดไปนึ่งใหสุกบางสวนและคอยนํามานวด แต
พบวาโดที่นําไปนึ่งโครงสรางของโดเสียสภาพ โดรวนไมสามารถ
นวดใหโดเรียบเนียนได จึงแกปญหาโดยการเติมแปงดัดแปร ATS 
รอยละ 10 ของน้ําหนักแปง ตามงานวิจัยของ จตุพร ร่ืนรักษ และ
คณะ [1] พบวาชวยใหการผลิตดีขึ้น สามารถนวดโดไดเรียบเนียน 
รีดเปนเสนไดงาย ไมขาด และเมื่อนําเสนบะหมี่ไปลวกไมทําให
ไขน้ําหลุดออกจากเสน  
 สําหรับการทําเสนบะหม่ีแหง ถานําเสนสดไปทําแหงทันที เสน
บะหม่ีอบแหงท่ีไดจะเปราะ หักงาย แตถานําเสนสดไปนึ่งใหเกิดเจ
ลาติไนซที ่ผ ิวของเสนบางสวนกอนนําไปทําแหง จะทําใหเส น
บะหม่ีอบแหงท่ีไดมีความแข็ง และไมเปราะหักงาย  

 
 
ตารางที่ 5 คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของบะหม่ีไขน้ําในปริมาณตาง ๆ 
 

 ส ี กลิ่น ความนม ความเหนียว ns ความชอบโดยรวม 

W0 7.33±0.76b 6.40±0.72a 7.67±0.66b 6.93±0.98 7.30±0.70a 
W40 7.23±1.22b 6.63±1.25a 7.37±1.19ab 7.00±1.29 7.20±1.00a 

W50 6.93±1.17ab 6.36±1.16a 7.03±1.13a 6.67±1.16 7.13±1.04 

W60 6.53±1.25a 6.26±1.17a 6.87±1.25a 6.53±1.04 6.77±1.19 

WD0 7.60±1.04b 6.60±1.10bc 7.10±1.06a 6.80±0.85 7.17±0.99b 
WD40 6.90±1.19a 6.20±1.16ab 6.63±1.27a 6.50±1.17 6.60±1.10ab 

WD50 6.73±1.29a 5.96±1.22a 6.60±1.22a 6.37±1.19 6.37±1.19a 

WD60 7.40±1.43ab 6.83±1.18c 7.17±0.95a 6.37±1.30 6.90±1.19ab 
 

a-d ตัวเลขที่มีกํากับแตกตางกันในแนวต้ังของบะหมี่แตละชนิด หมายถึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสติติที่ (p≤0.05) 
ns ตัวเลขที่มีกํากับไมแตกตางกันในแนวต้ังของบะหมี่แตละชนิด หมายถึงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสติติที่ (p≥0.05) 
W หมายถึง บะหมี่สด, WD หมายถึง บะหมี่แหง ใสปริมาณไขน้ํารอยละ 0, 40, 50 และ 60 
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4.2  คุณภาพผลิตภัณฑบะหม่ีสดและบะหม่ีแหง 
4.2.1 สี 
 เสนบะหม่ีผสมไขน้ําท่ีไดมีสีเขียวเขม คา L* a* b* Chroma 
และ Hue ใกลเคียงกัน ซ่ึงบะหม่ีแหงจะมีสีเขียวเขมมากกวา แต
ยังคงมีสีเขียว แมจะผานความรอนจากการทําแหงท้ังนี้เนื่องจากใน
การผลิตไขน้ําไดนําไปลวกเพ่ือทําลายเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส 
และในบะหม่ียังมีการเติมโซเดียมไบคารบอเนตท่ีมีฤทธิ์เปนดาง ซ่ึง
ชวยทําใหคลอโรฟลลท่ีอยูในไขน้ํามีความคงตัวเม่ือโดนความรอนไม
เปลี่ยนเปนฟโอไฟติน 
 
4.2.2 เนื้อสัมผัส 
 ปริมาณไขน้ําท่ีเติมลงในบะหม่ีทําใหแรงดึง และความหยุนของ
เสนบะหม่ีลดลงอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) เนื่องจากการใสไขน้ํา
ทดแทนแปงสาลีทําใหปริมาณกลูเตนท่ีจะทําให เกิดโดนอยลง 
นอกจากนั้นอนุภาคของไขน้ํายังเขาไปขัดขวางการเกิดโครงสรางของ
โปรตีนกลูเตนและสตารชในโดทําใหโครงสรางของไมแข็งแรง สังเกต
ไดจากข้ันตอนการผลิตเสนบะหม่ี สูตรท่ีใสไขน้ําการรีดเสนจะยาก
ก ว า สู ต รค วบ คุ ม  จึ ง ทํ า ให เส น ข าด ได ง า ย  [10] ซ่ึ ง ให ผ ล
เชนเดียวกับณัฐญา โกมลมณี [11] จตุพร รื่นรักษ [1] ผลิตบะหม่ี
เสริมใยอาหารจากแปงมะพราวทําใหคาแรงดึง และความยืดหยุน
ของเสนบะหม่ีลดลง เม่ือใชแปง ATS ในสวนผสมชวยเพ่ิมความ
เหนียวทําใหเสนบะม่ีมีคาแรงดึงมากขึ้น สําหรับเสนบะหม่ีแหงพบวา
คาความแข็งของเสนมากกวาบะหม่ีสด อาจเนื่องมากจากกอนการทํา
แหง นําเสนไปนึ่งใหผิวภายนอกเกิดเจลลาติไนซบางสวน เม่ือทําแหง
แลวเจลจึงหุมเสนเอาไว เม่ือนําไปลวกน้ําซึมเขาไปในเสนไดชากวา  
 
4.2.3 คุณภาพหลังการตม  

การตมเสนเปนคุณภาพท่ีสําคัญของเสนบะหม่ี เสนท่ีดีเม่ือน้ําไป
ตมสุกควรดูดน้ําไดมาก น้ําหนักเสนควรเพ่ิมข้ึน สูญเสียแปงจากเสน
นอย ซ่ึงแสดงวาโครงสรางของเสนบะหม่ีแข็งแรง ท้ังนี้การสูญเสีย
น้ํ าหนั กจากการตม  มีความสัม พันธกั บความ เหนี ยวติดกัน 
(stickiness) ซ่ึงบงชี้ถึงผิวสัมผัสของเสนบะหม่ี ถามีการสูญเสียจาก
การทําใหสุกสูงจะทําใหเสนบะหม่ีเหนียวติดกันไมเปนท่ียอมรับของ
ผูบริโภค บะหม่ีท่ีมีคุณภาพดีการสูญเสียจากการตมควรต่ํากวารอย
ละ 10 [12] บะหม่ีผสมไขน้ําท่ีไดมีคาการสูญเสียน้ําหนักไมแตกตาง
จากตัวอยางควบคุม และคาการดูดน้ําใกลเคียงกับตัวอยางควบคุม 
ซ่ึงแตกตางจากบะหม่ีเสริมใยอาหารจากผักโขมอบแหง และไขน้ํา
อบแหง ท่ีใชแปงสาลีเพียงอยางเดียว บะหม่ีจะมีคาการสูญเสีย
น้ําหนักหลังการตมสูงข้ึนตามปริมาณใยอาหารท่ีเพ่ิมขึ้น [13,14] 
อาจเปนเพราะแปง ATS ท่ีเติมลงไปชวยทําใหลดการสูญเสียน้ําหนัก 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยบะหม่ีเสริมแปงมะพราวท่ีแปง ATS ชวยลด
การสูญเสียน้ําหนักหลังตม [1] 
 
 
 
 

4.2.4 องคประกอบทางเคมี 
 ความชื้นบะหม่ีแหงอยูในมาตรฐานของเสนขาวซอยแหง (มผช. 
1227/2549) ความชื้นไมเกินรอยละ 10 [14] และมีคา aw ต่ํากวา 
0.6 ท่ีชวยยับย้ังการเจริญของจุลินทรียได  
 บะหม่ีท่ีมีการผสมไขน้ํารอยละ 40 50 และ 60 ทําใหสัดสวน
ของแปงสาลีลดลงเม่ือเทียบกับสูตรควบคุม แตมีโปรตีนลดลงเพียง
เล็กนอยซ่ึงแตกตางจากบะหม่ีท่ีการเสริมใยอาหารจากแหลงอ่ืน
เนื่องจากในไขน้ํามีโปรตีนสูง [2, 3, 4] บะหม่ีไขน้ํามีคารโบไฮเดรต
ลดลงเนื่องจากสัดสวนของแปงในเสนบะหม่ีลดลง และเสนใยสูงขึ้น
ท่ีมาจากไขน้ํา ทําใหไดบะหม่ีเพ่ือสุขภาพ เพราะมีคารโบไฮเดรตตํ่า 
ใยอาหารสูง ในขณะท่ีปริมาณโปรตีนใกลเคียงบะหม่ีปกติ ถึงแมจะ
ลดปริมาณแปงสาลีซ่ึงมีโปรตีนลง อีกท้ังยังมีสารตานอนุมูลอิสระ
ท่ีมาจากไขน้ํา [2, 4] จากงานวิจัยนี้พบวาสามารถใสไขน้ําสดท่ีผาน
การลวกและบีบน้ําออกไดถึงรอยละ 60 ของแปงสาลี สุธีรา เข็มทอง 
[15] มีการใชไขน้ําอบแหงรอยละ 2.5 ในการทําเสนบะหม่ี แตการ
ผลิตท่ีใชไขน้ําอบแหงนั้น จะทําใหสารตานอนุมูลอิสระท่ีมีอยูในไขน้ํา
ลดลงอยางมาก สารฟนอลิกท้ังหมดมีลดลงถึงรอยละ 89.49 ฤทธิ์
ของสารตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH และ ABTS % inhibiton 
ลดลงรอยละ 86.33 และ 79.53 ตามลําดับ [5] และยังสิ้นเปลือง
พลังงานในการอบแหงไขน้ํา เพ่ิมข้ันตอนการผลิต และเสียเวลาใน
การผลิต ดังนั้นการใชไขน้ําสดจะทําใหไดประโยชนจากไขน้ําสูงกวา
การใชไขน้ําอบแหง ลดขั้นตอนและตนทุนการผลิตได 
 

5. สรุปผล  
 การเตรียมไขน้ําเพ่ือนํามาใชในการผลิตบะหม่ีควรบีบน้ําออกให
มีความชื้นเหลือนอยจะทําใหเพ่ิมปริมาณการใสไขน้ําไดมากข้ึน แปง
ไมแฉะ สามารถนวดเปนโดได และการผลิตบะหม่ีผสมไขน้ําดวยแปง
สาลีเพียงอยางเดียวทําใหรีดเสนไดยาก และเสนบะหม่ีเม่ือนําไปลวก
จะใหไขน้ําหลุด การใชแปง ATS ในปริมาณรอยละ 10 ของแปงสาลี 
สามารถชวยแกปญหากระบวนการผลิตได และทําใหคุณภาพของ
เสนบะหม่ีดีขึ้น ทําใหไขน้ําไมหลุดจากเสนหลังการลวก และยังชวย
ลดการสูญเสียน้ําหนักหลังการตมสุก  
 การเติมไขน้ําทําใหไดบะหม่ีท่ีมีเสนใย และเถาเพ่ิมข้ึน และมี
ปริมาณคารโบไฮเดรตลดลง โดยปริมาณโปรตีนใกลเคียงกับสูตร
ควบคุม การทดสอบการยอมรับทางดานประสาทสัมผัส พบวาเสน
บะหม่ีสด และเสนบะหม่ีแหงเสริมไขน้ําทุกระดับ มีกลิ่น ความ
เหนียว ความนุม และความชอบโดยรวม ไมแตกตางจากสูตรควบคุม 
การพิจารณาเลือกปริมาณไขน้ําท่ีเหมาะสมจากบะหม่ีท่ีไดคะแนน
ความชอบโดยรวมสูงสุด คุณภาพหลังการตมและลักษณะเนื้อสัมผัส 
รวมถึงเปาหมายในการเพ่ิมปริมาณการใชไขน้ําในอาหาร 

ดังนั้นปริมาณไขน้ําท่ีเหมาะสมในการผลิตบะหม่ีคือรอยละ 60 
ของแปงสาลี การเติมไขน้ํานอกจากชวยเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการ
ใหแกผลิตภัณฑบะหม่ี ยังชวยเพ่ิมมูลคาของไขน้ํา และสงเสริมการ
นําไขน้ํามาใชในอาหาร เพ่ือสงเสริมผักพ้ืนบานและความ่ันคงทาง
อาหารอีกดวย  
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บทคัดย่อ 
การส ารวจธรณีฟิสิกส์เป็นการศึกษาเพื่อส ารวจส่วนต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวโลกหรือองค์ประกอบของ โลก โดยอาศัยหลักการที่ว่า วัตถุต่าง

ชนิดกันย่อมมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ต่างกัน โดยทั่วไปลักษณะของการส ารวจธรณีฟิสิกส์จะท าการตรวจวัดที่ผิวดิน โดยเครื่องมือที่มีการออกแบบ
มาเพื่อให้สามารถตรวจวัดความแตกต่างทางกายภาพเฉพาะตัวของวัตถุต่างๆ ได้ และแปลความหมายไปที่ระดับความลึกต่างๆ ใต้ผิวดินปัจจุบันการ
ส ารวจสภาพธรณีวิทยาใต้ผิวดินทางวิศวกรรมใช้การเจาะส ารวจดินเป็นหลัก เนื่องจากให้ตัวอย่างดินซึ่งเป็นตัวแทนสภาพธรณีวิทยาจากการเจาะ
ส ารวจ แต่ค่าใช้จ่ายในการเจาะส ารวจมีราคาสูง จึงท าให้เจ้าของโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการเจะส ารวจดินซึ่งอาจส่งผลเสียต่อโครงสร้าง
อาคารในภายหลังจากการออกแบบอาคาร โดยไม่มีข้อมูลทางธรมีวิทยา การส ารวจวัดสภาพความต้านทานไฟฟ้า  (Electrical resistivity survey) 
ได้พัฒนาขึ้นมาช่วยในการส ารวจดังกล่าว เพื่อลดค่าใช้ง่ายของการส ารวจลักษณะทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินให้ลดน้อยลง ซึ่งเครื่องมือตรวจวัดสภาพ
ต้านทานไฟฟ้าสามารถน าไปประยุกต์ตรวจสอบสภาพใต้ผิวดิน ตัวอย่างเช่น ใช้ส ารวจหาความหนาของชั้นดินหิน หาชนิดหรือประเภทของชั้นดิน
หิน หาอุโมงค์เก่าและโพรง หาแนวท่อหรือแนวของสายเคเบิ้ล หาระดับน ้าบาดาล หาแนวรอยเลื่อน เป็นต้น 

ค าส าคัญ: การส ารวจวัดสภาพความต้านทานไฟฟ้า, ความต้านทานไฟฟ้าวิธีเวนเนอร์, ลักษณะทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน 

Abstract 
This study aimed to explore soil profile by geophysical survey, and used the principle of materials, i.e. physical 

properties. In general, the nature of the geophysical survey to measure the soil by tool is designed to detect differences in 
the physical characteristic of the object, and interpretation various of the depths. Present, the soil exploration used soil 
drilling that the cost is expensive. So, the resistivity geophysical survey has been developed and reduce the cost of soil 
exploration. The resistivity meter can be applied to determine the soil or rock profile, groundwater, old tunnels, underground 
pipeline and cable. 

Keywords: Electrical resistivity survey, Werner method electrical resistivity, subsurface geomorphology 
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1. บทน า 
การส ารวจธรณีฟิสิกส์เป็นการศึกษาเพื่อส ารวจส่วนต่างๆ ที่ซ่อนอยู่

ใต ้ผ ิวโลกหรือองค์ประกอบของโลก ปัจจ ุบ ันการส ารวจสภาพ
ธรณีวิทยาใต้ผิวดินทางวิศวกรรมใช้การเจาะส ารวจดินเป็นหลัก 
เนื่องจากได้ตัวอย่างดินซึ่งเป็นตัวแทนสภาพธรณีวิทยาจากการเจาะ
ส ารวจ แต่ค่าใช้จ่ายในการเจาะส ารวจมีราคาสูง จึงท าให้เจ้าของ
โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการเจาะส ารวจดินซึ่งอาจส่งผล
เสียต่อโครงสร้างอาคารในภายหลังจากการออกแบบอาคารโดยไม่มี
ข ้อมูลทางธรณีว ิทยา การส ารวจวัดสภาพความต้านทานไฟฟ้า 
(Electrical resistivity survey) ได้พัฒนาขึ ้นมาช่วยในการส ารวจ
ดังกล่าว เพื่อลดค่าใช้จ่ายของการส ารวจลักษณะทางธรณีวิทยาใต้ผิว
ดินให้ลดน้อยลง ซึ่งเครื่องมือตรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าสามารถ
น าไปประยุกต์ตรวจสอบสภาพใต้ผิวดินและเป็นที่ยอมรับว่ามีความ
เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ใช้ส ารวจหาความหนาของชั้นดินหิน หาชนิด
หรือประเภทของชั้นดินหิน หาแนวท่อหรือแนวของสายเคเบิ้ล หา
ระดับน ้าบาดาล 
  

1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อตรวจวัดสภาพความต้านทานไฟฟ้าโดยวิธีของเวนเนอร์

ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
2. เพื่อสร้างชั้นดินจ าลองจากการแปลผลข้อมูลภาคสนามแบบ 

2 มิติ ที่ได้จากการตรวจวัดสภาพความต้านทานไฟฟ้า 
3. เพื่อเปรียบเทียบชั้นดินจ าลองกับผลการเจาะส ารวจชั้นดินใน

พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

2. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การส ารวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า (Resistivity survey)  

ในปัจจุบันนิยมท าการส ารวจที่แพร่หลาย ซึ่งส่วนใหญ่ในประยุกต์
การส ารวจที่ระดับความลึกไม่เกิน 1 กิโลเมตรแม้ว่าการส ารวจวัด
สภาพต้านทานไฟฟ้า ส ารวจได้ที่ความลึกมากสุดประมาณ 10 - 15 
กิโลเมตร การส ารวจธรณีวิทยาใต้ผิวดินด้วยวิธีวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า
อาศัยเงื ่อนไขของสภาพใต้ผิวดิน คือ สภาพใต้ผิวดินต้องไม่เป็น
ฉนวนไฟฟ้า สภาพการน าไฟฟ้าของหินใต้ผิวดินหมดไปขีดจ ากัดของ
การส ารวจจึงอยู่ที่ความเป็นฉนวน หรือ ไม่เป็นฉนวนของสภาพใต้ผิว
ดินไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 กลุ ่มใหญ่ๆ คือ 1 กลุ ่ม  ที ่ต ้องปล่อย
กระแสไฟฟ้าลงสู่ดิน นั่นคือต้องมีตัวก าเนิดไฟฟ้าที่ผิวดิน และ 2  กลุ่ม

ที่ไม่ต้องปล่อยกระแสไฟฟ้าลงสู่ดิน นั่นคืออาศัยกระแสไฟฟ้าใต้ผิวดิน
ที่เกิดเองตามธรรมชาติการส ารวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าจัดอยู่ใน
กลุ่มที่ต้องปล่อยกระแสลงสู่ดิน กลุ่มที่ต้องปล่อยกระแสไฟฟ้าลงสู่ดินที่
นิยมท าการส ารวจ นอกจากการส ารวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า 

1.1 การส ารวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า (Resistivity survey)  
1.2 การส ารวจวัดการเหนี่ยวน าไฟฟ้า  
1.3 การส ารวจวัดศักย์ไฟฟ้า (Self-Potential survey, SP)  
1.4 การส ารวจวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ วัดสภาพน าไฟฟ้า 

(Electromagnetic, EM) 
1.5 การส ารวจแมกนีโตเทลลูริก (Magneto telluric survey, 

MT) 
 

ประโยชน์ที่ได้จากถ้าส ารวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า คือ ทราบ
สภาพธรณีวิทยาใต้ผิวดิน โดยที่การส ารวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า
อาศัยคุณสมบัติเฉพาะตัวทางไฟฟ้าของสภาพดิน-หินใต้ผิวดิน การ
ส ารวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าไม่สามารถน ามาประยุกต์ส ารวจได้
ลักษณะสภาพธรณีวิทยาที่เหมาะสมส าหรับการประยุกต์ส ารวจด้วยวิธี
วัดสภาพต้านทานไฟฟ้า [1] 
 

2.2 ประจุไฟฟ้า (Electric charge) 
นอกจากคุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่กล่าวข้างต้นแล้ว ประจุยัง

เป็นคุณสมบัติที่ไม่เปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ (ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพ) คือ 
หากอนุภาคมีประจุ q ไม่ว่าประจุนั้นจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไร ก็
จะยังมีประจุ q คุณสมบัตินี้ได้รับการยืนยันโดยการแสดงให้เห็ว่า ค่า
ประจุในหนึ่งนิวเคลียสของฮีเลียม (มี 2 โปรตอน และ 2 นิวตรอนใน
นิวเคลียสของฮีเลียม และเคลื่อนที่ไปมาด้วยความเร็วสูง) มีค่าเท่ากับ
ประจุของนิวเคลียส 2 นิวเคลียสของดิวเทอเรียม (ซึ่งมี โปรตอน และ 
นิวตรอน อย่างละหนึ่งตัวในนิวเคลียส และ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ต ่า
กว่าที่อยู่ในนิวเคลียสของฮีเลียมมาก) [2] 
 

2.3 กระแสไฟฟ้า (Electric current)  
 นิยามของกระแสไฟฟ้ากล่าวว่า ปริมาณของประจุที่เคลื่อนที่ผ่าน
พื้นที่หนา้ตัดของตัวน าในหนึ่งหน่วยเวลา [3] 
 

2.4 สภาพน าไฟฟ้า (Conductivity)  

 ค่าของสภาพน าไฟฟ้า (Conductivity, σ) คือความสามารถในการ
น าไฟฟ้า คือส่วนกลับของสภาพต้านทานของสารนั้น ซึ่งจะแสดงใน

รูปแบบอักษรกรีกตัว σ (ซิกมา) หน่วยในระบบหน่วยวัดระหว่าง

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

427
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



ประเทศคือ ซีเมนส์ ต่อ เมตร (S·m−1) และหน่วย CGSE คือส่วนกลับ
ของวินาที (s−1): [4,5] 

 

2.5 หลักการประยุกต์ส ารวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า  
 แบตเตอร ี ่ส  าหร ับจ ่ายกระแสไฟฟ้า แอมมิเตอร ์ส  าหร ับวัด
กระแสไฟฟ้าและโวลต์มิเตอร์ส าหรับวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า และมี
แท่งโลหะ(แท่งอิเล็กโตรด) ส าหรับปักลงดิน [1] 
 

2.6 ผลต่อรูปแบบการไหลของกระแสไฟฟ้า  
 เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปในชั้นดิน-หิน อีกชั้นหนึ่งที่มีค่าของ
สภาพต้านทานไฟฟ้าแตกต่างกัน กระแสไฟฟ้าจะมีลักษณะการ
ปรับเปลี่ยนทิศทาง (Distortion of current flow) และสมการของ
การปรับเปลี่ยนทิศทางของกระแสไฟฟ้า [1] 
 

2.7 ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้า  
การเปลี ่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้า ในที ่นี ้ใช ้การวิเคราะห์แบบ

เทียบเคียงกับหลักการสะท้อนของแสง (Reflection) และเคลื่อนทะลุ
ผ่านของแสง (Transmission) [1] 

 

2.8 ผลจากความไม่เป็นเนื้อเดียวของค่าของสภาพต้านทานไฟฟ้า
ในแนวดิ่งและแนวนอน 

ค่าของสภาพต้านทานไฟฟ้าของดิน-หินวัดในแนวดิ่งหรือแนวนอน
มีค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ยกเว้นกรณีของหินดินดานที่มีระนาบ
เล็กๆ (Fissile) หินชนวนที่มีรอยแตกเรียบ หรือหินชีสท์ [1] 
2.9 ผลจากความสูงต ่าของสภาพพ้ืนที่  

พื้นดินมีผลต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าอย่างมีนัยส าคัญ กรณีที่
สภาพพื้นผิวดินเป็นแอ่ง ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้ามากที่ใจกลาง
แอ่งความหนาแน่นกระจายไม่เท่ากัน หรือมีการเอียงเทซึ่งหากการ
เอียงมากกว่า 10 องศา จ าเป็นต้องปรับแก้ผลที่เกิดจากความสูง-ต ่า
ของพื้นที่ การปรับแก้ค่าความสูง-ต ่าของพื้นที่ [1] 
 

2.10 ค่าความผิดปกติทางธรณีฟิสิกส์ 
สภาพดิน-หินประกอบด้วยแร่ และแร่ประกอบในดิน-หินส่วนใหญ่

เป็นฉนวนไฟฟ้า (insulator) มีเฉพาะแร่โลหะและกราไฟท์เท่านั้นที่
เป็นพวกตัวน าไฟฟ้าที่ดี เพื่อวัดการถ่ายเทหรือแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า
ในช่องว่างของชั้นดิน-หินที่มีน ้าแทรกเป็นส่วนใหญ่ แต่หากเป็นน ้า
บริสุทธิ์ไม่มีลักษณะเป็นตัวน าที่จะน าพากระแสไฟฟ้าเคลื่อนไหลได้ [1] 

 

2.11 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัยและการเตรียมการทดสอบ 
3.1 เครื ่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจ (Equipment) ดัง

ภาพที่ 1-4 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 เครื่องวัดค่าของสภาพต้านทานไฟฟ้า 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แท่งโลหะส าหรับปล่อยกระแสไฟฟ้า 
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ภาพที่ 3 เครื่องชาร์จและแบตเตอรี่ 
 

 
 

ภาพที่ 4 โรลม้วนสายไฟ 
3.2 วิธีการส ารวจ (Field procedure) 

การเลือกรูปแบบการส ารวจว่าควรท าการส ารวจแบบ 1 มิติ 2 มิติ 
3 มิติ หรือ 4 มิติ ขึ ้นอยู ่ก ับสภาพธรณีวิทยาใต้ผิวดิน ถ้าสภาพ
ธรณีวิทยามีลักษณะ ดังภาพ (ก) การส ารวจแบบ 1 มิติ หรือ 2 มิติ ถือ
ว่าเหมาะสมกับสภาพใต้ผิวดิน ถ้าแตกต่างจากสภาพธรณีวิทยาในภาพ 
(ข) แสดงสภาพใต้ผิวดินของวัตถุที่มีรูปร่างไม่ต่อเนื่องทั่วทั้งพื้นที่สภาพ
ดังนี้ ควรท าการส ารวจแบบ 3 มิติ จึงถือได้ว่ามีความเหมาะสมตรง
ตามสภาพธรณีวิทยาของพื้นที่ 

 
 

ภาพที่ 5 สภาพธรณีวิทยาใต้ผิวดินที่เหมาะสมในการส ารวจ (ก) แบบ 
1 มิติ ที่ส ารวจุดส ารวจเดียว หรือ 2 มิติ ที่ส ารวจหลายจุดต่อๆกัน (ข) 

แบบ 3 มิติ ที่ท าการส ารวจครอบคลุมพื้นที่ 
 

การเลือกรูปแบบการส ารวจควรพิจารณาสภาพธรณีวิทยาใต้ผิวดิน
ที่คิดว่าจะมีสภาพความต่อเนื่องอย่างไรเป็นหลัก ถ้ามีลักษณะของ
ความไม่ต่อเนื ่องมีรูปร่างของความผิดปกติเป็นแบบ 3 มิติ เช่น มี
ลักษณะของโพรงใต้ผิวดินมีสภาพการคดโค้งของชั้นหินใต้ผิวดินแหล่ง
สะสมตัวของแร่ แต่สภาพภูมิประเทศการเข้าถึงพื ้นที ่มีอุปสรรค

ค่อนข้างมาก ไม่สามารถท าการส ารวจแบบ 3 มิติ ได้ท าได้เพียง 2 มิติ 
โดยทั่วไปการส ารวจในปัจจุบันแบบ 1 มิติ 2 มิติ เป็นที่นิยม การ
ส ารวจข้อดีของการส ารวจแบบ 1 มิติ คือ ท าได้รวดเร็วกว่าแบบ 2 มิติ 
แต่ส  าหรับการแปลความหมายแล้วการส ารวจแบบ 2 มิติ แปล
ความหมายได้ง่ายกว่าการส ารวจแบบ 1 มิติ  ค่อนข้างมากเพราะการ
เก็บข้อมูลที่ท าให้ได้เป็นภาพตัดขวางสามารถมองเห็นค่าความผิดปกติ
ชัดเจนการส ารวจแบบ 1 มิติ ที่เป็นแบบหยั่งลึกได้ข้อมูลเป็นตัวแทน
เพียงต าแหน่งเดียว [1] 

 

3.3 การจัดวางขั้วอิเล็กโตรด (Electrode array) 
(1) กลุ่มที่จัดวางแบบเส้นตรง (Linear array) (2) กลุ่มที่จัดวาง

แบบไม่เป็นเส้นตรง (Non-linear array) ทัง้ 2 กลุ่ม ที่ท ากันแพร่หลาย 
คือ กลุ่มที่จัดวางแบบเส้นตรง และ กลุ่มที่จัดวางแบบแนวเส้นตรง มี 4 
ร ูปแบบที ่เป ็นที ่น ิยมคือ (1) แบบเวนเนอร์ (Werner array) (2) 
แบบชรัมเบอร์แจร์ (Schlumburger array) (3) แบบไดโพล-ไดโพล 
(Dipole-dipole) (4) แบบโพล-ไดโพล (Pole-dipole) [1] 
 

การส ารวจแบบ 2 มิติ 

 
 

(ก) แผนภาพตัดขวางชนิดละเอียด  (ข) แผนภาพตัดขวางแบบหยาบ 
 

การส ารวจแบบ 3 มิติ 

 
 

(ค) ภาพตัดขวางแนวดิ่งและแนวนอน หรือ ผสมระหว่างแนวดิ่งและ
แนวนอนทุกทิศทาง หรือทุกๆ ความลึกของการส ารวจ 

 

ภาพที ่6 รูปแบบของการเก็บข้อมูลการส ารวจวัดค่าของสภาพ
ต้านทานไฟฟ้า 
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ในปัจจุบันวิศวกรส่วนใหญ่ยังนิยมท าการส ารวจแบบ 1 มิติ ที่วาง
ระยะห่างของจุดส ารวจใกล้ๆกันเพื่อสร้างภาพตัดขวางแบบเชื่อมโยง 
(Correlation) คล้ายกับการเจาะหลุมและเชื่อมโยงข้อมูลชั้นดิน-หิน 
ระหว่างหลุมต่อหลุม วิธีการส ารวจแบบภาพ (ก) เริ่มจากการก าหนด
ระยะห่างของสถานี เช่น 1,2,5,10,20..เมตร หรืออ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับ 

1. สภาพของความยาวของแนวส ารวจ 
2. ความลึกที่ต้องการส ารวจ 
3. ลักษณะการวางตัวของความผิดปกติ 
4. ความละเอียดที่ต้องการส ารวจ 
5. เวลาและงบประมาณของการส ารวจ 

 

การจัดวางอิเล็กโตรดแบบเวนเนอร์ (Werner array) สามารถ
ตรวจวัดสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิยาใต้ผิวดินในแนวดิ่งได้ดี นั่น
คือ เหมาะส าหรับหาชั้นหินวางตัวแนวราบ (Horizontal structure) 
ไม่เหมาะส าหรับตรวจหาโครงสร้างทางธรณีวิทยาแนวดิ่ง เช่น โพรง
ผนัง (Dike) หรือแหล่งสะสมตัวของแร่ (Ore body) [1] 

 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองหาความต้านทานไฟฟ้าในดินระยะ 

20 เมตร มาวิเคราะห์ตามสมการทฤษฎีของเวนเนอร์ 
2. แยกประเภทของดินในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม 
3. ข้อมูลสภาพความต้านทานไฟฟ้าของดินภายในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏจันทรเกษม (ภาพที่ 8-9) 
 

 
 

ภาพที่ 7 จัดเตรียมเครื่องและจัดวางแท่งเหล็กจัดเก็บข้อมูล 

 

 
ภาพที ่8 แปลนต าแหน่งที่ท าการทดลอง 

 

 
 

ภาพที่ 9 การจัดวางแท่งเหล็ก 
 
 

4. ผลการวิจัย 
ผลการส ารวจหาค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ จากการศึกษา

ด้วยวิธีของเวนเนอร์: กรณีศึกษาชั้นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม พบว่าค่าความผิดปกติทางสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ 
สามารถแปลความหมายถึงความไม่เป็นเนื้อเดียวกัน หรือ แปลความ
หมายถึงความเป็นเนื้อเดียวกันของโครงสร้างภายในดินและใต้ดิน ได้
พบโครงสร้างภายในดินและใต้ดินบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม มีค่าความเป็นเนื้อเดียวกันต ่า และมีน ้าใต้ดินมากในระยะส ารวจ
ความลึก 10 เมตร ซึ่งสอดคล้องกับค่าของชั้นดินโดยวิธีการเจาะส ารวจ 
ดังนั้น การส ารวจสภาพต้านทานไฟฟ้าของชั้นดินแบบ 2 มิติ ด้วยวิธี
เวนเนอร์สามารถใช้แทนการเจาะส ารวจได้ 
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ภาพที่ 10 ค่าต้านทานไฟฟ้าที่ท าการส ารวจของชัน้ดินแบบ 2 มิติ 
 

ผลการส ารวจเจาะส ารวจดิน จากการเจาะส ารวจดิน พบว่า จาก
พื้นดินถึงความลึก 10 เมตร เป็นดินประเภท Soft clay จากระยะ 10 
เมตร ถึง 14 เมตร เป็นดินประเภท Medium clay จากระยะ 14 
เมตร ถึงระยะ 27 เมตร เป็นชั้นดินประเภท Very stiff clay และ 
จากระยะ 27 เมตร ถึงระยะ 30 เมตร เป็นชั ้นดินประเภท Very 
dense sand 

 
 

ภาพที ่11 ผลการส ารวจเจาะส ารวจดิน 
 

การเปรียบเทียบผลการส ารวจหาค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ 
กับ ผลการส ารวจเจาะส ารวจดิน พบว่า จากการส ารวจทั้งสองแบบที่
ได้ท าการหาค่ามานั้น เราพบว่าค่าที่ได้มีความใกล้เคียงกันสามารถ
น ามาหาค่าได้ ทั้งสอบแบบ แต่การหาความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ 
ของเวนเนอร์นั้น เราไม่ต้องท าการเจาะให้เสียเวลา และ ยังประหยัด
ค่าใช้จ่าย อีกทั้ง มีค่าที่ชัดเจน 

  
 

 
 

ภาพที่ 12 ผลการส ารวจหาค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ กับ 
ผลการส ารวจเจาะส ารวจดิน 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
จากการส ารวจชั้นดินจ าลองจากการแปลผลข้อมูลภาคสนามแบบ 

2 มิติ ที่ได้จากการตรวจวัดสภาพความต้านทานไฟฟ้าชั้นดินระยะ 20 
เมตร พบว่า ในความลึกที ่ 1.5-4.5 เมตร พบเนื ้อดินไม่เป็นเนื้อ
เดียวกันบ่งบอกถึงเป็นชั้นดินทราย และ หินเป็นส่วนมากจนถึงความ
ล ึกท ี ่  5-10 เมตร พบน ้าและโพรงใต ้ช ั ้นด ินสร ุปได ้ว ่าช ั ้นดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงที่ระยะ 6 
เมตร และ ค่าความต้านทานเฉลี่ยมากสุดระยะความลึกที่ 10 เมตร 
น าไปเปรียบเทียบชั้นดินจ าลองกับผลการเจาะส ารวจชั้นดินในพื้นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แสดงให้เห็นว่าการส ารวจสภาพ
ต้านทานไฟฟ้าสามารถใช้แทนการเจาะส ารวจได้ ซึ ่งสามารถช่วย
ประหยัดงบประมาณ และเวลาในการส ารวจชั้นดินได้ 

 

5.1. อภิปรายผล 
จากการส ารวจชั้นดินด้วยการหาค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 

มิติ ด้วยวิธีของเวนเนอร์ที่ได้ท าการทดลองมานั้นสามารถหาค่าแทน
การส ารวจแบบเจาะได้ 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
ควรส ารวจชั้นดินให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การหาสิ่งของ

ใต้ผิวดิน การหาน ้าบาดาล การหาค่าต้านทานของดินบริเวณสายดิน
หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น 
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ระบบตรวจจับและแจงเตือนแกส LPG ร่ัวไหลผานแอปพลิเคชันไลน 

และระบบปองกันการระเบิด 

LPG LEAK DETECTOR SYSTEM AND ALARM VIA LINE APPLICATION 

AND PROTECT EXPLOSION SYSTEM 
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1)เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบตรวจจับและแจงเตือนแกส LPG รั่วไหลผานแอปพลิเคชันไลนและระบบ

ปองกันการระเบิด 2)เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบตรวจจับและแจงเตือนแกส LPG รั่วไหลผานแอปพลิเคชันไลนและระบบปองกันการระเบิด  
สามารถใชรวมกับอุปกรณเซ็นเซอรตรวจจับปริมาณการรั่วไหลของแกส LPG และสงสัญญาณออกทางพอรตเอาตพุตใหเปนสัญญาณทางไฟฟา 

ทำใหสามารถควบคุมอุปกรณทางไฟฟาได ในการทดลองไดทำการตรวจสอบแกสรั่ว โดยใชโมดูลเซ็นเซอรตรวจจับแกส LPG และสงสัญญาณ

ไปยงับอรดไมโครคอนโทรลเลอร เม่ือไดรับสัญญาณจากเซ็นเซอร ตรวจจับแกส LPG จะทำการแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลนผูรับการแจง

เตอืนและระบบตัดวงจรไฟฟาจะทำงาน เพื่อปองกันการเกิดประกายไฟของอุปกรณเครื่องใชไฟฟา จะทำการปดวาลวถังแกสอัตโนมัต ิเพื่อหยุด

การรั่วไหล ซ่ึงเปนแกสที่ใชในการประกอบอาหารทั่วไปที่เปนแบบหองปด ผลการวิจัยพบวาชุดอุปกรณระบบตรวจจับและแจงเตือนแกส LPG 

รั่วไหลผานแอปพลิเคชันไลน จากการทดลองโดยใชแกส LPG มาทดสอบการทำงานเบื้องตน อุปกรณสามารถตรวจจับแกส LPG ได และการ

แจงเตือนดวยเสียงในพื้นที่จะทำงานทันที พรอมทั้งมีการแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลนในระยะเวลาเฉล่ีย 3.38 วินาที ซ่ึงผลตรงตาม

วัตถปุระสงคที่ตั้งไวและมีราคาถูกและสามารถใชงานไดจริง  

 

คำสำคัญ: ระบบแจงเตือนแกสรั่ว, ปองกันการระเบิด, แกส LPG, แอปพลิเคชันไลน 

 

Abstract 

 

         The objectives of this research were 1) to design and develop an LPG gas leak detection and alarm system 

through the LINE application and an explosion protection system 2) to determine the efficiency of the leak detection 

and alarm system. of LPG gas via LINE application and explosion protection system It can be used in conjunction with 

an LPG gas leak detector and transmits an electrical signal through the output port. This makes it possible to control 
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electrical equipment. In the experiment, gas leaks were checked. by using the LPG gas sensor module and sending the 

signal to the microcontroller board. When receiving signals from the LPG gas sensor A notification will be sent to the 

receiver line application and the breaker will operate. To prevent sparking of electrical equipment, the gas cylinder 

valve automatically closes to stop the leak, a common cooking gas that is a closed chamber. The results showed that 

the LPG gas detection and alarm system was set through the LINE application from the LPG gas experiment to test the 

initial operation. The device can detect LPG gas and the built-in alarm sound is activated immediately. Additionally, a 

notification is sent to the LINE application in an average of 3.38 seconds, the result meets the intended purpose. And 

it's cheap and practical. 

 

Keywords: Gas leak alarm system, Explosion Proof, LPG Gas, Line Application 

 

1. บทนำ 
    1.1 ความเปนมาและความสำคัญของงานวิจัย 

 ปจจุบันแกสหุงตม หรือแกส LPG เปนเช้ือเพลิงชนิดหน่ึงที่

สำคัญที่ใชในการประกอบกิจการ โดยเฉพาะจำพวกที่มีการประกอบ

อาหาร ซ่ึงพบเห็นไดทั่ วไป ทั้งในภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ 

รานอาหาร และถือวาเปนปจจัยพื้นฐานชนิดหน่ึงในการดำรงชีวิต จะ

เห็นไดวา แกส LPG มีความสะดวก สะอาด และรวดเร็ว ทั้งยังลด

การเกิดเขมาควันไดมากกวาการใชฟนและถาน ซ่ึงพบวามีสัดสวน

การใชแกส LPG มากที่สุดอยูที่ภาคปโตรเคมี 39% ภาคครัวเรือน 

35% ภาคขนสง 13% และใหความรอนในภาคอุตสาหกรรม 11% 

[1] แตอยางไรก็ตามผลกระทบที่เกิดจากการนำแกส LPG มาใชก็มี

จำนวนมากเชนเดียวกัน เชน การรั่วไหลในอากาศ การระเบิด เปน

ตน การคำนึงถึงความปลอดภัยในการใชแกส LPG จึงมีความสำคัญ

ตอการดำรงชีวิต 

 ระบบเตือนภัยภายในโรงงานหรือที่อยูอาศัยในปจจุบันน้ันได

มีการประยุกตจัดทำขึ้นมาอยางแพรหลาย ไมวาจะเปนการแจงเตือน

ดวยเสียงหรือสงสัญญาณผานเครือขายตางๆ เพื่อใหผูควบคุม ทราบ

และแกไขปญหาหรือปองกันอุบัติเหตุตางๆ ไดทันเวลา ระบบเตือน

ภั ย อีกอย างห น่ึ งที่ อาจ เรียก  ได ว าเป นระบบที่ ส ำคัญต อทุ ก

อุตสาหกรรม ไมวาจะขนาดใหญหรือขนาดยอย หรือแมกระทั่งใน 

ออฟฟศและที่อยูอาศัย น่ันคือระบบเตือนภัยเก่ียวกับแกสรั่ว ซ่ึงตอง

ยอมรับวาอัคคีภั ย น้ันเปนภั ยที่ สรางความเสียหายอยางมาก 

โดยทั่วไปแลวแกสหรือไอระเหยบางชนิดสามารถกอใหเกิดประกาย

ไฟ ซ่ึงเปนอันตรายตอมนุษยได โดยลักษณะอันตรายจะขึ้นอยูกับ

ชนิดของแกส ความไวในการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี และความเขมของ

แกสน้ันๆ แนนอนวาอุบัติเหตุประเภทน้ี เม่ือแกไขไดไมทันเวลา 

ความเสียหายที่ตามมาน้ันอาจจะมากมายทั้งตอชีวิต และทรัพยสิน 

เพื่อปองกันและลดการสูญเสียดังกลาว จึงเปนเหตุผลที่วาเหตุใดการ

แจงเตือนแกสรั่ ว จึงตองมีความรวดเร็วในการแจงเตือน ให

ผูเก่ียวของทราบและแกไขไดภายในเวลาอันส้ัน ผูทำวิจัยมีความ

สนใจที่จะพัฒนาอุปกรณตนแบบที่สามารถตรวจจับแกส LPG 

เพื่อใหทำงานไดจริงและแจงเตือนผูควบคุมอยางรวดเร็ว โดยผาน

แอปพลิเคชันไลน ส่ังการโดยบอรดไมโครคอนโทรลเลอร และมีเสียง

แจงเตือนกับระบบตัดวงจรไฟฟา โดยอุปกรณที่เราออกแบบขึ้นมา

สามารถติดตั้ง จายไฟเล้ียง และใชงานไดเลย 

 คณะผูทำวิจัยมีความมุงเนนที่จะแกไขปญหาและลดอัตราที่

จะเกิดการระเบิดจากเหตุแกส LPG รั่วไหล ที่อาจนำไปสูอุบัติภัยที่

รายแรงตอชีวิต และทรัพยสินของมนุษย 

 1.2  วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบตรวจจับและแจง

เตือนแกส LPG รั่วไหลผานแอปพลิเคชันไลนและระบบปองกันการ

ระเบิด  
 1.2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบตรวจจับและแจง

เตือนแกส LPG รั่วไหลผานแอปพลิเคชันไลนและระบบปองกันการ

ระเบิด  
 1.3  ขอบเขตของโครงการ 

 1.3.1 ศึกษาพื้นฐานภาษา C ในการเขียนโปรแกรมบอรด

ไมโครคอนโทรลเลอร 

 1.3.2 ศึกษาโปรแกรม Arduino IDE เพื่อใชในการปอน

โปรแกรมใหกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 

 1.3.3 ศึกษาการทำงานของบอรดไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อ

ใชส่ังการไปยังแอปพลิเคชันไลน 

 1.3.4 ศึกษาการทำงานของอุปกรณ Solenoid เพื่อใชใน

ตัดการจายแกส 

 1.3.5 ศึกษาการทำงานของอุปกรณ  Solid State Relay 

เพื่อใชในการตัดกระแสไฟฟา 
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 1.3.6 สรางอุปกรณตนแบบทั้งหมดและทดสอบเพื่อใหใชได

ตามวัตถุประสงค 

 1 .3 .7  ทด สอบ ตั วต นแบบที่ สร างขึ้ น เพื่ อ ให ได ต าม

วัตถุประสงค 

1.4  ประโยชนของผลการวิจัย 

 1.4.1 ระบบแจงเตือนและตรวจจับแกส LPG รั่วไหลผาน

แอปพลิเคชันไลน และระบบปองกันการระเบิด สามารถนำไปใช

ประโยชนเพื่อความปลอดภัย 

1.4.2 ระบบแจงเตือนและตรวจจับแกส LPG รั่วไหลผาน

แอปพลิเคชันไลน และระบบปองกันการระเบิดลดอัตราเส่ียงและ

ชวยปองกันการเกิดระเบิดจากแกส LPG รั่วไหล 

 

2. วิธีการดำเนินโครงการ 

2.1กกเคร่ืองมือและอปุกรณท่ีใชในการทำวิจัย 

 2.1.1กกโปรแกรม  Arduino IDE Arduino เปนบอรด

ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR ที่ มีการพัฒนาแบบ Open 

Source คือมีการเปดเผยขอมูลทั้งดาน Hardware และ Software 

ตัวบอรด Arduino ถูกออกแบบมาใหใชงานไดงาย ดังน้ันจึงเหมาะ

สำหรับผูเริ่มตนศึกษา ทั้งน้ีผูใชงานยังสามารถดัดแปลงเพิ่มเติม

พัฒนาตอยอดทั้งตัวบอรด หรือโปรแกรมตอไดอีก [2] 

 2.1.2กกบอรด Arduino ESP8266 NODE MCU 

ESP8266 เปนช่ือของชิปไอซีบนบอรดของโมดูล ซ่ึงไอซี ESP8266 

ไม มีพื้ นที่ โปรแกรม  (flash memory) ในตัว ทำให ตองใช ไอซี

ภายนอก (external flash memory) ในการเก็บโปรแกรม ที่ใชการ

เช่ือมตอผานโปรโตคอล SPI ซ่ึงสาเหตุน้ีเองทำใหโมดูล ESP8266 มี

พื้นที่โปรแกรมมากกวาไอซีไมโครคอนโทรลเลอรเบอรอ่ืน ๆ 

2.2กกวิธีทำการวิจัย 

 2.2.1 ขั้นตอนการศึกษาคนควาขอมูล เปนการศึกษา

รายละเอียดเก่ียวกับฮารดแวรและ ซอฟตแวร วิธีการพัฒนา ระบบ

ตรวจจับและแจงเตือนแกส LPG รั่วไหลผานแอปพลิเคชันไลน และ 

ระบบปองกันการระเบิด หลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร 

อุปกรณตรวจจับแกส LPG อุปกรณแจงเตือนและสงขอมูลผาน

อินเตอรเน็ต ไปยังแอปพลิเคชัน Line ในโทรศพัทสมารทโฟน 

2.2 .2 ขั้ นตอนวิเคราะห ระบบ  เปนขั้ นตอนการนำ

ระบบงานที่ไดศึกษามาวิเคราะหขอบเขตของระบบตรวจจับและแจง

เตือนแกส LPG รั่วไหลผานแอปพลิเคชันไลน และระบบปองกันการ

ระเบิด การสงขอความแจงเตือนแกสรั่วไหล โดยผาน Line notify 

เปนบริการของแอปพลิเคชัน Line ไปยังผูรับการแจงเตือน พรอม

ปดวาลวควบคุมการจายแกส และตัดวงจรไฟฟาในพื้นที่แกสรั่ว เพื่อ 

ปองกันการเกิดระเบิด 

2.2.3 การออกแบบระบบตรวจจับและแจงเตือนแกส LPG 

รั่วไหลผานแอปพลิเคชันไลน และระบบปองกันการระเบิด การ

ทำงานแยกออกเปน 3 สวนคอื 

2.2.3.1 ตรวจสอบแกสรั่ว โดยใชโมดูลเซนเซอร 

MQ-6 ต ร ว จ จั บ แ ก ส  LPG แ ล ะ ส ง สั ญ ญ า ณ ไป ยั ง บ อ ร ด

ไมโครคอนโทรลเลอร 

2.2.3.2 การแจงเตือนและระบบตัดวงจรไฟฟา 

เม่ือไมโครคอนโทรลเลอรไดรับสัญญาณจากเซ็นเซอรตรวจจับแกส 

LPG จะทำการแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลนของผูที่กำหนดใหรับ

การ แจงเตือน และระบบตัดวงจรไฟฟาจะทำงาน เพื่อปองกันการ

เกิดประกายไฟของอุปกรณเครื่องใชไฟฟา  

2.2 .3 .3 การปดวาลวถั งแกส อัตโนมัติ  เม่ื อ

ไมโครคอนโทรลเลอร ไดรับสัญญาณจาก เซ็นเซอรตรวจจับแกส 

LPG และจะทำการปดวาลวถังแกสอัตโนมัติ เพื่อหยุดการรั่วไหล ใน

สวนของบอรดควบคุมใชโปรแกรม Arduino IDE ในการอับโหลด

คำส่ังภาษาซี สำหรบัคำส่ังควบคุม ในสวนของการเช่ือมตอระหวาง

แอปพลิเคชันไลนกับบอรดควบคุม อาศัยเครือขายอินเตอรเน็ตใน

การเช่ือมตอคำส่ัง 

2.2.4 การพัฒนาระบบแจงเตือนและตรวจจับแกส LPG 

รั่วไหลผานแอปพลิเคชันไลน  และระบบปองกันการระเบิ ด 

คณะผูวิจัยใช โปรแกรม Arduino IDE เปนโปรแกรมสำหรับการ

พัฒนา ในสวนควบคุมและภาษาซีสำหรับการเขียนโปรแกรมควบคุม 

[3] 

2.2.4.1   เขียนโปรแกรมควบคุม 

2.2.5 สรางชุดจำลองระบบแจงเตือนและตรวจจับแกส 

LPG รั่วไหลผานแอปพลิเคชันไลน และ ระบบปองกันการระเบิด 

2.2.6 ทดสอบการทำงานของระบบและประเมินผล 

 

3. ผลการวิจัย 
3.1 การทดลองเซ็นเซอรตรวจจับแกส โดยการใชแกส LPG ที่มี

คาความเขมขนติดไฟทดสอบกับเครื่องวัดแกสมาตรฐานและ

เซ็นเซอร MQ-6 จากการทดสอบทั้งหมด 10 ครั้ง พบวาเซ็นเซอร

สามารถตรวจจับปริมาณแกสไดถูกตองเชนเดียวกับเครื่องวัดแกส

มาตรฐานทุกครั้ง และไดทำการเปรียบเทียบเวลาในการตรวจจับ

แกส LPG และแจงเตือนของอุปกรณทั้งสองชนิด พบวาเซ็นเซอร 

MQ-6 มีไวตอการตรวจจับแกสและแจงเตือนไดเร็วกวาเครื่องวัด
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แกสมาตรฐานดังน้ัน จึงพิสูจนไดวาเซ็นเซอรตรวจจับปริมาณความ

เขมขนของแกสไดอยางถูกตองตามมาตรฐาน 

 3.2 ทดสอบการทำงานของเซ็นเซอรตรวจจับแกสทั้ง 3 ชนิด 

คือ แกสไอโซบิวเทน แกส LPG แกสบิวเทนจากไฟแช็ค จากการ

ทดสอบทั้ง 10 ครั้ง พบวา ในการทดสอบการตรวจจับแกสทั้ ง       

3 ชนิดน้ัน เซ็นเซอรสามารถตรวจจับไดรวดเร็วทุกครั้ง ดังน้ันจึง

พิสูจนไดวา เซ็นเซอรตรวจจับแกส สามารถตรวจจับแกส LPG หรือ

แกสที่มีสวนผสมหลักเปนโพรเพนและบิวเทนไดอยางดี  

3.3 ทดสอบเสียงแจงเตือน โดยการวัดเสียง เพื่อทดสอบวามี

เสียงความดังในการแจงเตือนไดตามมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิง

ไหม วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ “ การ 

แจงสัญญาณ ” ดังไมนอยกวา 65 เดซิเบล และไมเกิน 110 เดซิเบล 

โดยทดสอบที่ระยะ 0.1 – 5 เมตร พบวาในการวัดเสียง มีความดัง

สูงสุดที่ 107.3 เดซิเบล ที่ระยะหาง 0.1 เมตร และเม่ือวัดเสียงที่

ระยะหาง 5 เมตร วัดเสียงไดที่ความดัง 80.8 เดซิเบล สรุปไดวา

อุปกรณเสียงแจงเตอืนมีความดังสูงสุดและต่ำสุดตามที่มาตรฐานของ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท .)

กำหนด [4] 

3.4 ทดสอบการแจงเตือนผานแอปพลิเคชันไลน โดยทดสอบ

ทั้งหมด 10 ครั้ง เพื่อทดสอบความเร็วในการแจงเตือนไปยังแอป

พลิเคชันไลนเม่ือมีการตรวจจับแกสรั่วไหลได ระบบจะมีการแจง

เตือนผานแอปพลิเคชันไลนจากการทดสอบทั้งหมด 10 ครั้ง จะใช

ระยะเวลาในการแจงเตือนเฉล่ีย 3.38 วินาที ซ่ึงในการแจงเตือนผาน

แอปพลิเคชันไลนสามารถสงสัญญาณไดสำเร็จทุกครั้ง  

3.5 ทดสอบการทำงานของอุปกรณทั้งหมดของระบบ จากการ

ทดสอบทั้งหมด 10 ครั้ง โดยใชแกส LPG พบวา เม่ือปลอยแกส 

LPG จนมีปริมาณความเขมขนถึงคาที่ตั้ งไว เซ็นเซอรสามารถ

ตรวจจับไดอยางรวดเร็ว จากน้ันตูควบคุมสามารถส่ังการทำงานของ

อุปกรณทั้งหมดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากการทดสอบในสวนของเซ็นเซอรตรวจจับ  สรุป ไดว า 

เซ็นเซอรสามารถตรวจจับแกสไดถูกตองเชนเดียวกับเครื่องวัดแกส

มาตรฐาน โดยคาความเขมขนของแกสกำหนดการแจงเตือนไว คือ 

0.9 % LEL ซ่ึงเปนปริมาณความเขมขนกอนถึงจุดติดไฟขั้นต่ำ     

1.5 % LEL เม่ือนำแกส 3 ชนิด คือ แกสไอโซบิวเทน แกส LPG 

และแกสบิวเทนจากไฟแช็ค มาทดสอบกับเซ็นเซอร ปรากฏวา

เซ็นเซอรสามารถตรวจจับแกสไดทั้ง 3 ชนิด น้ันหมายความวา

เซ็นเซอรที่ใชน้ีสามารถตรวจจับแกส LPG และแกสที่มีสวนผสมของ 

โพรเพนและ บิวเทนไดอยางดี ในสวนของการทดสอบประสิทธิภาพ

การทำงานของระบบตรวจจับและแจงเตือนแกส LPG รั่วไหลผาน

แอปพลิเคชันไลน และระบบปองกันการระเบิด ซ่ึงประกอบไปดวย 

เซ็นเซอรตรวจจับแกส ตูควบคุม อุปกรณการแจงเตือนดวยเสียงใน

พื้ นที่ และการแจง เตื อนผ านแอปพ ลิ เค ชัน ไลน  อุปกรณ ตั ด

กระแสไฟฟาในพื้นที่ และอุปกรณการตัดจายแกส จากการทดลอง

พบวา เม่ือเซ็นเซอรตรวจจับแกสรั่วได ตูควบคุมจะส่ังการไปยัง

อุปกรณตาง ๆ ใหทำงาน การแจงเตือนดวยเสียงในพื้นที่จะทำงาน

ทันที พรอมทั้งมีการแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลนในระยะเวลา

เฉล่ีย 3.38 วินาที ในสวนของอุปกรณตัดกระแสไฟฟาและอุปกรณ

ตัดจายแกส ก็สามารถทำงานไดทันที โดยการตัดกระแสไฟฟาใน

พื้นที่น้ัน ๆ และตัดการจายแกสที่หัวจายถังแกสทันที ดังน้ันจึงสรุป

ไดวา ระบบตรวจจับและแจงเตือนแกส LPG รั่วไหลผานแอปพลิเค

ชันไลน และระบบปองกันการระเบิด สามารถทำงานอยางมี

ประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 1 Diagram ระบบตรวจจับและแจงเตือนแกส LPG รั่วไหลผาน

แอปพลิเคชันไลน และระบบปองกันการระเบิด 
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รูปท่ี 2  แผนผังการทำงานของโปรแกรม (Flow chart) 

 

ตารางท่ี 1  สอบเทียบเซ็นเซอรตรวจจับแกส 

รายการ 
คร้ังท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
เคร่ืองวัดแกสมาตรฐาน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Sensor MQ- 6 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

            

 
 

รูปท่ี 3  กราฟเปรียบเทียบการตรวจจับแกส LPG ระหวางเครื่องวัด

แกสมาตรฐานกับเซ็นเซอร 

 

ตารางท่ี 2  ทดสอบการทำงานของเซ็นเซอร 

รายการ 
คร้ังท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

แกสไอโซบิวเทน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

แกส LPG √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

แกสบิวเทนจากไฟแช็ค √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

 

ตารางท่ี 3 ทดสอบเสียงแจงเตือน 

ชนิด 

อุปกรณ 

ระยะหางการตรวจวัดเสียง (เมตร) 

0.10 0.30 1 2 3 4 5 

Siren 

with 

LED 

Strobe 

 

107.3 

dBA 

 

97.7 

dBA 

 

96.1 

dBA 

 

86.4 

dBA 

 

83.4 

dBA 

 

81.1 

dBA 

 

80.8 

dBA 

 

 

รูปท่ี 4 การทดลองตรวจวัดความดังของอุปกรณเสียงแจงเตือน 

 

ตารางท่ี 4 ทดสอบการแจงเตือนผานแอปพลิเคชันไลน 

การแจงเตือนอัตโนมัตผิานแอปพลิเคชันไลน (วินาที) 

คร้ังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ผล 3.24 3.18 3.31 3.56 3.08 3.47 3.21 3.35 3.71 3.66 

คาเฉล่ีย 3.38 

 

 
รูปท่ี 5  การทดลองการตรวจจับของอุปกรณเม่ือปลอยแกส LPG เขา 

ระบบ 
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ตารางท่ี 5 ทดสอบการทำงานของอุปกรณทั้งหมด  

รายการ คร้ังท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

การตรวจจับของเซนเซอร √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

เสียงกร่ิงแจงเตือนพ้ืนท่ี √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

การทำงานของ 

Solid State 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

การทำงานของ 

Solenoid valve 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

     

4. สรุปผลวิจัย 

ในการทดสอบการทำงานของชุดอุปกรณระบบตรวจจับและแจง

เตือนแกส LPG รั่วไหลผานแอปพลิเคชันไลน จากการทดลองโดยใช

แกส LPG มาทดสอบการทำงานเบื้องตน อุปกรณสามารถตรวจจับ

แกส LPG ได ซ่ึงผลก็เปนไปอยางนาพอใจดวยประสิทธิภาพในการ

ใชงานที่ตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวและมีราคาถูกและสามารถใชได

จริง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและสรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินในการใชแกส LPG น่ันหมายถึงความสามารถในการลด

จำนวนอัตราการเกิดอุบัติเหตุของแกส LPG ไดจริง Sensor MQ-6 

ส า ม า ร ถ ต ร ว จ จั บ แ ก ส ไ ด  บ อ ร ด อุ ป ก ร ณ ป ร ะ ม ว ล ผ ล

ไมโครคอนโทรลเลอร Ardruino ที่อยูในกลองจะส่ังใหอุปกรณเสียง

เตือนใหดังขึ้น แลวบอรดไมโครคอนโทรลเลอร ที่อัปโหลดชุดคำส่ังไว

ดวยภาษา C จะส่ังให Line notify สงขอความไปยังโทรศัพทสมารท

โฟนที่ตั้งคาไวที่ Application Line ที่มีระยะเวลาไมเกิน 5 วินาที 

ตามที่ มีการกำหนดไวในการแจงเตือน เม่ือตรวจวัดปริมาณแกส

รั่วไหลได ที่หนาจอ LED จะแสดงผลตัวอักษร “Gas Leak Alarm” 

เพื่อใชในการแสดงผลการแจงเตือน ที่สามารถตรวจวัดไดจาก

เซ็นเซอรขั้นตอมาไมโครคอนโทรลเลอรก็จะส่ัง Solid State Relay 

ทำการตัดไฟในพื้นที่หองครัว หรือ พื้นที่ที่กำหนดวาจะเกิดแกสรั่ว 

และ ในขณะเดียวกันส่ังให Solenoid valve ทำการปดการจายแกส 

LPG จนกระทั่ง ความเขมขนจางลงไปจนเซ็นเซอรไมสามารถ

ตรวจจับแกสได จึงจะสามารถทำการรีเซ็ตระบบที่ปุมสีเขียวที่กลอง

ควบคุมการแจงเตือนในการทดสอบการทำงานของชุดอุปกรณระบบ

ตรวจจับและแจงเตือนแกส LPG รั่วไหลผานแอปพลิเคชันไลนจาก

การทดลองโดยใชแกส LPG มาทดสอบการทำงานเบื้องตน อุปกรณ

สามารถตรวจจับแกส LPG ได ซ่ึงผลก็เปนไปอยางนาพอใจดวย

ประสิทธิภาพในการใชงานที่ตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวและมีราคา

ถูกและสามารถใชไดจริง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและสรางความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในการใชแกส LPG  

 

5. อภิปรายผลการวิจัย  

        ในการทดสอบการทำงานชุดทดลองระบบตรวจจับและแจง

เตือนแกส LPG รั่วไหลผานแอปพลิเคชันไลน และระบบปองกันการ

ระเบิดขึ้น โดยมีหลักการทำงานคือ เม่ือเกิดการรั่วไหลของแกส LPG 

ผานหรือเขาสูเซ็นเซอรในความเขมขนแกสที่กำหนดไว Gas Sensor 

MQ-6 สามารถตรวจจับแกสได โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ นิคม 

ลนขุนทด [5] บอรดอุปกรณประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร 

Arduino ที่อยู ในกลองจะส่ังใหอุปกรณเสียงเตือนใหดังขึ้น แลว

บอรดไมโครคอนโทรลเลอร ที่อัปโหลดชุดคำส่ังไวดวยภาษา C จะส่ัง

ให Line notify สงขอความไปยังโทรศัพทสมารทโฟนที่ตั้งคาไวที่ 

Application Line ที่ มีระยะเวลาไมเกิน 5 วินาที สอดคลองกับ

งานวิจัยของ สมควร เทียมมล สมยศเพ็ญศรีสิริกุล และสุธี เสริมสุข 

[3] ซ่ึงใชงานที่ตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวและมีราคาถูกและ

สามารถใชไดจริง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและสรางความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินในการใชแกส LPG น่ัน  
      5.1 ปญหาและอุปสรรคในการทำวิจัย 

อุปกรณมีขนาดไมกะทัดรัดทำใหมีปญหาในการติดตั้งและ

ระหวางเซ็นเซอรตรวจจับแกสกับกลองควบคุมการแจงเตือน กรณีที่

ติดตั้งในระยะหางมากกวา 3 เมตร อาจทำใหมีสัญญาณรบกวนการ

สงขอมูลของสายสัญญานควรนำการตอสายสัญญาณแบบ RS485 

มาพัฒนาเพื่อเพิ่มระยะในการติดตั้งเซ็นเซอรกับกลองควบคุมการ

แจงเตือน 

 

6. ขอเสนอแนะ 

      การออกแบบระบบตรวจจับและแจงเตือนแกส LPG รั่วไหล

ผานแอปพลิเคชันไลน และระบบปองกันการระเบิด ใหมีสมรรถนะ

สูงขึ้น ควรปฏิบัติดงัน้ี 

6.1 อาจพัฒนาใหมีเซ็นเซอรชนิดอ่ืน ที่เก่ียวของกับแกสติดไฟ 

(Flammable Gas) เพิ่มขึ้น เพื่อใหครอบคลุมการตรวจจับชนิดของ

แกสติดไฟในการตรวจจับและปองกัน 

6.2 ควรพัฒนาระบบระบบตรวจจับและแจงเตือนแกส LPG 

รั่วไหลผานแอปพลิเคชันไลน และระบบปองกันการระเบิด ใหมีการ

แจงเตือนปริมาณความเขมขนแกสที่รั่วไหลเปน % LEL และแจง

เตือนแบบเรียลใทม ผานแอปพลิเคชันไลน เม่ือตรวจจับแกสได   
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บทคัดยCอ 

การวิจัยนี้เป.นการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางด@านวิศวกรรมของดินเหนียวอDอนบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม โดยวิธีการผสมซีเมนตL และปูนขาว การผสมจะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณและประเภทของสารผสม  จากนั้นจึงทำการบดอัดชิ้น

ตัวอยDางในรูปแทDงกระบอก  หาคDากำลังโดยการทดสอบ Unconfined Compression Test หลังจากทำการบDมจนครบตามระยะเวลา 

7, 14 และ 28 วัน 

ผลการทดสอบการปรับปรุงคุณภาพตัวอยDางดินเหนียวอDอนบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ความลึก 3.00-3.50 

เมตร โดยการผสมซีเมนตLและปูนขาว  พบวDา  คDากำลังรับแรงเฉือนของดินเหนียวอDอน และสDวนผสมจะขึ้นอยูDกับปริมาณการผสมและ

ระยะเวลาในการบDม  การผสมซีเมนตLและปูนขาว  ชDวยเพิ่มคDากำลังรับแรงอัดของดิน  คDาโมดูลัส (E) และคDาอัตราสDวนปqวซอง (ν)  เมื่อ

นำไปเปรียบเทียบกับการผสมซีเมนตL  โดยสDวนผสมซีเมนตLและปูนขาว จะเป.นสDวนผสมที่ได@คDากำลังรับแรงอัดที่สูงกวDาการผสมซีเมนตL

เพียงอยDางเดียว   จากผลการวิจัยดังกลDาวสามารถนำมาประยุกตLใช@ในการแก@ไขปqญหาดินเหนียวอDอนบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม เพื่อเพิ่มกำลังรับแรงเฉือน  ลดปqญหาการพิบัติของลาดดินและการยุบตัวของชั้นดินเหนียวอDอนบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม  

คำสำคัญ : การปรับปรุงคุณภาพชั้นดินเหนียว, การบดอัดดิน, การบDม, สDวนผสม  

 

Abstract 

 This research is to study the resulted of property change in engineering soft clay at Chandrakasem Rajabhat 

University by lime-cement mixture. It’s important property of this type is dependent on the user and application 

by varying the ratio of cement to lime. The Unconfined compressive tested in of curing for 7, 14 and 28 days. 

 The resulted of this research is tested the quality improvement of soft clay soil samples 3 - 3.5 m. in 

depth at Chandrakasem Rajabhat University (CRU). The cement-lime mixture is found that the shear strength of 

soft CRU clay soil and the mixture are dependent on the quality of the mixture and different time of curing. The 

cement-lime mixture could be added soil compression strength value, modulus value and Poisson ratio value 

when compared with cement mixture shown that the cement-lime mixture has more compression strength value 

than only cement mixture. From this resulted, it would be solved the stabilization of soft CRU clay soil for adding 

the shear strength, decreasing slope stabilization and soft clay soil consolidation at CRU.   

Key Words: Quality improvement of soft clay soil, Soil compaction, Curing, Mixture 
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1. บทนำ 

      โดยสDวนใหญDของพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร  มีชั้น

ตะกอนที่ปกคลุมอยูDตอนบนสุดซึ่งสDวนใหญDก็จะเป.นดิน

อDอนปกคลุมอยูDเป.นอาณาบริเวณกว@าง  โดยมีสDวนประกอบ

ของเม็ดดินเป.นดินเหนียวเสียสDวนใหญD  อายุของดินชั้นนี้

ประมาณไมDเกิน 10,000 ป�  ดินที่ยังอยูDในสภาพที่อDอนถึง

อDอนมากพร@อมที ่จะไหลและยุบตัวได@มากเมื ่อมีแรงมา

กระทำ  สDวนดินในเนื้อดินมีปริมาณน้ำปนอยูDในอัตราสDวนที่

สูงมาก  การยุบตัวไมDเกิดมนทันทีทันใดแตDจะยุบตัวนับ

ระยะเวลาเป.นป�ขึ้นไป  สาเหตุดังกลDาวมักจะสร@างปqญหาใน

ด@านเสถียรภาพและการทรุดตัวของสิ่งปลูกสร@าง  จากการ

สำรวจชั้นดินบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โดย

สDวนใหญDจากการสำรวจที่พบเจอ  สDวนประกอบเป.นดิน

เหนียวและดินเหนียวอDอนเสียสDวนใหญD  ชั้นดินเหลDานี้หนา

ประมาณ 15-20  เมตร  การปลูกสร@างโครงสร@างบนชั้นดิน

อDอนเหลDานี้มักจะประสบปqญหาและสDงผลให@ราคาคDางาน

ของสิ่งปลูกสร@างบนชั้นดินอDอนนี้ต@องเสียคDาใช@จDายสูงขึ้น

กวDาการปลูกสร@างบนดินฐานรากที่แข็ง  เพราะต@องเสีย

คDาใช@จDายในการทำฐานรากของสิ่งปลูกสร@างสูงกวDา  ฉะนั้น

วิธีการปรับปรุงคุณภาพดินจึงเป.นแนวทางอยDางหนึ่งในการ

ที่จะเพิ่มกำลังรับแรงเฉือนและคุณสมบัติบางอยDางของดิน  

เพื่อสามารถนำมาใช@ให@ให@เกิดประสิทธิภาพได@ดีขึ้น 

     การปรับคุณภาพดินโดยผสมซีเมนตLเป.นวิธีการหาคDา

ปริมาณซีเมนตLจะกระทำโดยการผสมดินด@วยซีเมนตLใน

ปริมาณตDาง ๆ  และทำการทดสอบหาคDาปริมาณซีเมนตL

และระยะเวลาในการบ Dมท ี ่ เหมาะสม  ในอ ันท ี ่ จะ

เปลี ่ยนแปลงคุณสมบัต ิทางด@านวิศวกรรมของดินให@

สามารถตอบสนองตDอความต@องการในการใช@งานได@อยDาง

สูงสุด  แตDอยDางไรก็ตาม  การปรับปรุงคุณภาพดินโดยการ

ผสมซีเมนตLแตDเพียงอยDางเดียวนั้น  ยังมิได@กDอให@เกิดผลใน

อันที่จะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินได@อยDางครบถ@วน  

เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติของดินให@ได@ครบถ@วน  หรือ

เพื่อให@เกิดความประหยัดในการดำเนินการกDอสร@าง 

     ดังนั้นจากปqญหาของดินอDอนในประเทศไทยที่ได@กลDาว

มาแล@ว  การปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีการผสมด@วยซีเมนตL

และสารผสมเพิ่ม  จึงเป.นเป�าหมายในการวิจัยศึกษาเพื่อ

เป.นทางเลือกหนึ่ง  ในการแก@ไขปqญหาที่เกิดขึ้นดังกลDาว 

1.1 วัตถุประสงค:ของงานวิจัย 

     1.  เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางด@าน

วิศวกรรมที่เกิดขึ้น จากการปรับปรุงคุณภาพ โดยการผสม

ด@วยปอรLตแลนดLซีเมนตLประเภทที ่หนึ ่งกับดินอDอนของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม     

     2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางด@านวิศวกรรม

ของดินเหนียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จาก

การผสมกับปอรLตแลนดLซีเมนตLและปูนขาว ซึ่งเปลี่ยนแปลง

ตามปริมาณ โดยมีความสัมพันธLกับระยะเวลาในการบDม

เพื่อหาความเหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพดิน 

     3.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะ

ทางเคมี และสDวนประกอบของผลึกแรDในดินเหนียวอDอน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อเป.นเกณฑLและ

แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพสำหรับดินที่มีคุณสมบัติ

ใกล@เคียงกัน 

2. ขอบเขตงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวขUอง 

     การปรับปรุงคุณภาพดินอDอนบริเวณมหาวิทยาลัยราช

ภัฏจันทรเกษม อ@างอิงคLจากการสำรวจชั้นผิวดินโครงการ

อาคารศูนยLเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (จี

โอ-เทคโนโลยี คอนซัลแต@นทL จก. 2555) โดยวิธีการผสม

ซีเมนต Lในคร ั ้ งน ี ้ ได @ ใช @ต ัวแปรต Dาง ๆ ในการทดสอบ 

Unconfined Compression Test เพื่อหาคDากำลังในการ

รับแรงเฉือนของดิน อันเป.นคุณสมบัติทางด@านวิศวกรรม 

ดังนี้ 

     1. ปริมาณของซีเมนตL ร@อยละ 15, 20, และ 25 

     2. ชนิดของซีเมนตL  

ปูนซีเมนตLปอรLตแลนดL ชนิดของปูนต@องมีคุณสมบัติถูกต@อง

ตามกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑLอุตสาหกรรมปูนซีเมนตL 

มอก. 15 – 2532 

     3. อายุการบDม 7, 14, และ 28 วัน 

 จากปริมาณหลักของซีเมนตLที ่ใช@ผสมกับดินเหนียวใน

ระยะเวลาการบDมเวลาหนึ ่งยังทำการหาคDาตัวแปรการ

ยุบตัวอัดตัวของดินผสมซีเมนตLเมื่อถูกน้ำหนักกดทับโดย

การทดสอบ Unconfined Compression Test [3] 
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2.1 ดิน (soil) หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติ (natural 

body) ที ่เกิดจากการสลายตัวของหินและแรDธาตุตDาง ๆ 

ผสมคลุกเคล@ากับอินทรียวัตถุ ซึ่งปกคลุมผิวดินโลกอยูDเป.น

ชั้นบาง ๆ เป.นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโต และการทรงตัว

ของพืช ดินประกอบด@วยแรDธาตุที่เป.นของแข็ง อินทรียวัตถุ 

น้ำ และอากาศ ที่มีสัดสDวนแตกตDางกันขึ้นอยูDกับชนิดของ

ดิน ดินโดยทั่วไปประกอบด@วย แรDธาตุ อินทรียวัตถุ น้ำ 

และอากาศ ในอัตราสDวนที่แตกตDางกัน แตDดินที่เหมาะสม

ตDอการเจริญเติบโตของพืช ควรมีสDวนประกอบของ 

     แรDธาตุ  45 %  

     น้ำในชDองวDางระหวDางเม็ดดิน 25 % 

     อินทรียวัตถุ 5 %  

     อากาศซึ่งเป.นชDองวDางระหวDางเม็ดดิน 5% 

     การเปลี่ยนแปลงของอัตราสDวนดังกลDาวนี้ เชDน ปริมาณ

อินทรียวัตถุลดลง แรDธาตุสูญเสียไป ชDองวDางในดินลดลงมี

ผลให@อากาศและน้ำในดินลดลง ดินเกิดความแนDนตัว เป.น

สาเหตุของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน [1] 

     2.2. แรIธาตุ เป.นสDวนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดใน

ดินทั่วไป ได@มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแรD 

     แรDธาตุ อยูDในดินในลักษณะของชิ้นสDวนที่

เรียกวDา อนุภาคดิน ซึ่งมีหลายรูปทรงและมีขนาดแตกตDาง

กันได@แบDงได@เป.น 3 กลุDม  ได@แกD  

     2.2.1 กลุDมอนุภาคขนาดทราย (เส@นผDาศูนยLกลาง 

2.00-0.05 ม.ม.)  

     2.2.2 กลุDมอนุภาคขนาดทรายแป�ง (เส@นผDาศูนยLกลาง 

0.05-0.002 ม.ม.)  

     2.2.3 กลุDมอนุภาคขนาดดินเหนียว (เส@นผDาศูนยLกลาง 

< 0.002 ม.ม.) 

     แรDธาตุในดินนี้ เป.นสDวนที่สำคัญในการควบคุมลักษณะ

ของเนื้อดิน เป.นแหลDงกำเนิดของธาตุอาหารพืช และเป.น

แหลDงอาหารของจุลินทรียLดิน นอกจากนี้อนุภาคที่อยูDใน

กลุDมขนาดดินเหนียวยังเป.นสDวนที่สำคัญที่สุดในการเกิด

กระบวนการทางเคมีตDาง ๆ ในดินด@วย [1] 

     2.3 อินทรียวัตถุในดิน มีความหมายครอบคลุมตั้งแตD

สDวนของซากพืชซากสัตวLที่กำลังสลายตัว เซลลLจุลินทรียL ทั้ง

ที่มีชีวิตอยูDและในสDวนที่ตายแล@ว ตลอดจนสารอินทรียLที่ได@

จากการยDอยสลาย หรือสDวนที่ถูกสังเคราะหLขึ้นมาใหมD แตD

ไมDรวมถึงรากพืช หรือเศษซากพืช หรือสัตวLที่ยังไมDมีการ

ยDอยสลาย อินทรียวัตถุในดินนี้ เป.นแหลDงสำคัญของธาตุ

อาหารพืช และเป.นแหลDงอาหารและพลังงานของจุลินทรียL

ดินโดยเฉพาะอยDางยิ่ง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และกำมะถัน 

อีกทั้งยังเป.นสDวนที่มีอิทธิพลอยDางมากตDอสมบัติตDาง ๆ ของ

ดินทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เชDน โครงสร@างดิน 

ความรDวนซุย การระบายน้ำ การถDายเทอากาศ การดูดซับ

น้ำและธาตุอาหารของดิน ซึ่งสDงผลกระทบตDอเนื่องไปถึง

ระดับความอุดมสมบูรณLของดิน และความสามารถในการ

ให@ผลผลิตของดินอีกด@วย [1] 

     2.4 น้ำในดิน หมายถึง สDวนของน้ำที่พบอยูDในชDองวDาง

ระหวDางอนุภาคดินหรือเม็ดดิน มีความสำคัญมากตDอการ

ปลูก และการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากเป.นตัวชDวยใน

การละลายธาตุอาหารตDาง ๆ ในดิน และเป.นสDวนสำคัญใน

การเคลื่อนย@ายอาหารพืชจากรากไปสูDสDวนตDาง ๆ ของพืช 

[1] 

     2.5 อากาศซึ่งเปXนชIองวIางระหวIางเม็ดดิน หมายถึง 

สDวนของก�าซตDาง ๆ ที่แทรกอยูDในชDองวDางระหวDางเม็ดดินใน

สDวนที ่ไม Dม ีน ้ำอยูD ก �าซที ่พบโดยทั ่วไปในดิน คือ ก�าซ

ไนโตรเจน (N2) ออกซิเจน (O2) และคารLบอนไดออกไซดL 

(CO2) ซึ ่งรากพืชและจุลินทรียLดินใช@ในการหายใจ และ

สร@างพลังงานในการดำรงชีวิต [1] 

     2.6 การทดสอบทางด_านวิศวกรรม (Engineering 

Properties) Unconfined Compression Test ต า ม

มาตรฐานการทดสอบ เป.นการทดสอบเพื ่อหาคDากำลัง

ต@านทานตDอแรงเฉือนของดินที่มีความเชื่อแนDน  โดยคDาที่ได@

เรียกวDา Unconfined Compressive Strength (q!) การ

หาคDาคุณสมบัติทางด@านวิศวกรรมของดินเดิมจะกระทำกับ

ตัวอยDางคงสภาพ  ซึ ่งได@ทดสอบได@โดย  นำตัวอยDางดิน

เหน ียวคงสภาพซ ึ ่ งได@ปร ับแต Dงให @ เป .นแท Dงต ัวอย Dาง

ทรงกระบอก  โดยให@ขนาดสDวนสูงเทDากับสองเทDาของขนาด

เส@นผDาศูนยLกลาง  วัดขนาดโดยใช@คDาเฉลี่ย 3 คDา  และชั่ง

น ้ำหน ัก  หล ังจากนั ้นจ ึงนำเข @าเคร ื ่อง Unconfined  

Compression Machine  ซึ่งเป.นเครื่องกดอัดตัวอยDางใน

แนวดิ่งและไมDมีแรงดันด@านข@าง  ทำการกดตัวอยDางด@วย

อัตราความเครียด (Strain)  อยDางสม่ำเสมอ [2] [3] 
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3. วิธีการวิจัย 

     เก็บตัวอยDางดินเหนียวชั้นบน (Top soil) ในบริเวณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยเก็บตัวอยDางชั้นดินที่

ระดับความลึกประมาณ 0.50 เมตร จากผิวดินแบบเปลี่ยน

สภาพ (Disturbed Sample) โดยเก็บตัวอยDางชั้นดินในพา

ชนะที่มิดชิด เพื่อป�องกันการระเหยหนีของน้ำในดิน เชDน 

เก็บตัวอยDางไว@ในถุงพลาสติกขนาดใหญDมัดปากถุงให@แนDน 

เป.นต@น รวมทั ้งทำการเก็บตัวอยDางดินแบบคงสภาพ 

(Undisturbed Sample) โดยการเก็บด@วยกระบอกบาง 

(Shelby Tube) ในระดับความลึกเดียวกัน  [2] 

 

3.1 วิธีการเตรียมแทIงตัวอยIางดินเหนียวกับสIวนผสม

ปรับปรุงคุณภาพ  

     ทำการคำนวณหาน้ำหนักดินและ สDวนผสม (หม@อผสม

ดินรับปริมาณได@ที่ 2000 กรัม) สDวนผสมทั้งหมด ได@แกD 

     3.1.1 ดินเหนียว 1500 กรัม 

     3.1.2 ปูนซีเมนตL ร@อยละ15, 20 และ 25  

     3.1.3 ปูนขาว ร@อยละ1.0  

     3.1.4 น้ำ (ร@อยละ3.5 ของน้ำหนักปูนซีเมนตL) 

3.2 สูตรในการคำนวณหาสIวนผสม 

     3.2.1 หาน้ำหนักปูนซีเมนตL (กรัม)  

= ปูนซีเมนตL x น้ำหนักดิน 

     3.2.2 หาน้ำหนักน้ำ (กรัม) 

= น้ำ x น้ำหนักปูนซีเมนตL 

     3.2.3 หาน้ำหนักปูนขาว (กรัม) 

   = ปูนขาว x น้ำหนักดิน 

3.3 วิธีการคำนวณหาปริมาณสIวนผสม 

     3.3.1 น้ำหนักดิน 1500 กรัม (เนื่องจากหม@อผสมดิน 

รับปริมาณได@ที่ 2000 กรัม) 

หาน้ำหนักปูนซีเมนตL ร@อยละ15 

   = 0.15 x 1500  

   = 225  กรัม 

 น้ำหนักปูนซีเมนตL ร@อยละ15 ที่ได@ คือ 225 กรัม 

 

หาน้ำหนักปูนซีเมนตL ร@อยละ20  

   = 0.20 x 1500  

   = 300  กรัม 

น้ำหนักปูนซีเมนตL ร@อยละ20 ที่ได@ คือ 300  กรัม 

หาน้ำหนักปูนซีเมนตL ร@อยละ25  

= 0.25 x 1500 

= 375 กรัม 

น้ำหนักปูนซีเมนตL ร@อยละ25 ที่ได@ คือ 375 กรัม 

 

     3.3.2 หาน้ำหนักน้ำ (ร@อยละ3.5ของน้ำหนักปูนซีเมนตL) 

น้ำหนักน้ำของปูนซีเมนตL ร@อยละ15  

    = 3.5 x 225 

    = 788 กรัม 

 น้ำหนักน้ำของปูนซีเมนตL ร@อยละ20  

    = 3.5 x 300 

    = 1050 กรัม 

น้ำหนักน้ำของปูนซีเมนตL ร@อยละ25  

    = 3.5 x 375 

    = 1312.5 กรัม 

 

     3.3.3 น้ำหนักปูนขาว ร@อยละ1.0 (กรัม) 

    = 0.01 x 1500 

    = 15 กรัม 

 

3.4 สูตรที่นำมาใช_ในการหาคIาในตารางการทดสอบ 

 

     แรงเค@น ( Stress ) = 
"
#$

        (1) 

 

     ความเครียด ( Strain ) = 
%&
&

    (2) 

  

     Young’s modulus or stretch modulus, (E) 

  =	"/#$
%&/&

 (	()*+,,
()*-./

	) (3) 

  

     อัตราสDวนปqวซอง ( V) = 
%0/0
%&/&

	       (4) 

 

[4] 
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4. วัสดุอุปกรณ1 

ตัวอยDางชั้นดินเหนียว 

1. ปูนซีเมนตL 

2. ปูนขาว 

3. ชุดเครื่องมือ Unconfined Compression Test 

4. เครื่องผสมดิน กับซีเมนตL 

5. เครื่องชั่งน้ำหนัก 

6. Mold กลวง ขนาด 2 * 4 

7. Rammer 

8. Vernier Caliper 
 

5. ขั้นตอนการผสม 

     5.1 ชั่งน้ำหนักสDวนผสมตDาง ๆ ตามที่ได@คำนวณการหา

น้ำหนักไว@แล@ว 

     5.2 ทำการแยกปูนปอรLตแลนดLซีเมนตLประเภทที่หนึ่ง

แตDเพียงอยDางเดียว ที่ปริมาณการผสมที่ร@อยละ15, 20 และ 

25 โดยน้ำหนักในดินตามสภาพเดิม 

     5.3 ทำการแยกปูนขาว ที ่ปริมาณ 1.0 เปอรLเซ็นตL 

โดยรวมกับซีเมนตLที่ปริมาณ ร@อยละ15, 20 และ 25 โดย

น้ำหนักในดินตามสภาพเดิม 

     5.4. ทำการผสมดินเหนียวกับสDวนผสมซีเมนตL โดยใช@

เครื่องมือผสมดินซีเมนตL ซึ่งเป.นเครื่องมือที่ชDวยในการผสม 

ดินเหนียวกับสDวนผสม ผสมคลุกเล@ากันดี ใช@เวลาในการ

กวนผสมประมาณ 15 นาที 

     5.5. เตรียม Mold เผื่อทำการหลDอแบบ โดยทาน้ำมัน 

ป�องกันการเวลาถอดแบบ จะงDายตDอการทำงานมากขึ้น  

     5.6. จากนั้น นำดินเหนียวที่ทำการผสมคลุกเคล@ากันดี

แล @ว ทำการเทลง Mold และทำการบดอ ัดใน Mold 

ทรงกระบอกกลวง ที่ได@เตรียมไว@กDอนแล@ว ซึ่งมีขนาดเส@น

ผDานศูนยLกลางภายใน 2 นิ้ว สูง 4 นิ้ว  

     5.7. ใช @  Rammer กระแทก โดยระยะตกท ี ่ ระยะ

ประมาณ 20 เซนติเมตร แล@วหDอด@วยพลาสติกที่รอบบริเวณ 

Mold จากนั ้นนำตัวอยDางที ่บดอัดเสร็จเร ียบร@อยแล@ว   

นำไปบDมในห@องบDมอุณหภูมิ ที่ระยะเวลา 7, 14 และ 28 

วัน  

     5.8. ป¡ด Mold ด@วย แผDนพสาสติก เพื่อทำการบDมดิน 

แยกตัวอยDางดินตามจำนวนอายุ 7, 14, และ 28 วัน  

6. ขั้นตอนการทดสอบทางวิศวกรรม 

     6.1. ทำการถอดชิ้นสDวนของ Mold เพื่อนนำไปบันทึก

ค Dา ว ัดความส ูง ช ั ่ งน ้ำหน ัก และเข @าเคร ื ่องทดสอบ 

Unconfined Compression Machine หาคDาแรงอัด และ

บันทึกผล 

 
 

ภาพที่ 6.1 ตัวอยDางดินเหนียวที่พร@อมจะทำการทดสอบ

ทางวิศวกรรม 

7. ผลการทดสอบและการวิเคราะห1 

     ผลการทดสอบ  Unconfined Compression Test  

การศึกษาคุณสมบัติของดินเหนียว เมื ่อทำการปรับปรุง

คุณภาพโดยวิธีผสมด@วยปอรLตแลนดLซีเมนตLเพียงอยDางเดียว

แล@ว  และปูนขาว  โดยเปลี ่ยนแปรตามปริมาณของ

สDวนผสม  ผลการทดสอบโดยวิธีการบดอัดแทDงตัวอยDางดิน

เหน ียว Unconfined Compression Test  (  ซ ึ ่ ง ได @คDา 

Unconfined Compressive Strength ( qu)  )  คD า

อัตราสDวนของ qu ตDอ qu  , คDา Modulus of Elasticity 

(E) และ คDา ν ซึ ่งแสดงในตาราง โดยผลการวิเคราะหL

สำหรับการทดสอบ Unconfined Compression Test   

     ซึ่งสัมพันธLกับการผสมของดินเหนียวและซีเมนตL  ที่

ปร ิมาณการผสม 15, 20 และ 25% ตามลำด ับ  โดย

น้ำหนักดินรวมตามธรรมชาติ (ดินและน้ำ) ที่ระยะเวลาใน

การบDม 7, 14, และ 28 วัน ดังในตาราง 2 และ 3 และนำ

ข @ อม ู ล ขอ งตา ร า ง  4 และ  5 ม า เป ร ี ยบ เท ี ยบ  คD า 

Unconfined Compressive Strength (qu) คDา Modulus 

of Elasticity (E)  , ค D า  ν  โดยนำข @อม ูลมาว ิ เคราะหL

เปรียบเทียบ แสดงผลออกมาเป.นกราฟ [2] [5] [6] 
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8. สรุปผลการวิจัย 

     8.1 ดินเหนียวอDอนบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม ซึ่งเป.นชั้นดินที่มีคDากำลังรับแรงอัด (q!) จากการ

สำรวจเทDากับ 49.8  kN/m2 ที่ความลึก 3.00-3.50 ม. จาก

ผิวดิน (จากตาราง BH 2) และจากการปรับปรุงกำลังรับ

แรงอัดของดินด@วยสDวนผสมซีเมนตL 15% 20% และ 25%  

ทำให@ดินมีคDากำลังรับแรงอัด (q!) เทDากับ 456.879, 

391.934 และ 409.303 kN/m2 และมีคDาโมดูล ัส (E) มี

คDาที่สูงสุดเทDากับ  9,626.85 , 12,900.83 และ 30,057.82 

kN/m2 ตามลำดับ โดยการบDมด@วยอากาศที่ 28 วัน แตDคDา

อัตราสDวนปqวซอง (ν)  น@อยกวDาสDวนผสมซีเมนตLที่ 20% ซึ่ง

ให@คDาอัตราสDวนปqวซอง (ν)  มีคDาสูงสุดที่ 0.4172 โดยเมื่อ

นำคDากำลังรับแรงอัดปริมาณซีเมนตLผสมที่ 15% 20% และ 

25% โดยการบDมด@วยอากาศที่  28 วัน พบวDา มีคDากำลังรับ

แรงอัดเพิ่มขึ้นร@อยละ 817.40, 687.00 และ 721.80  

     8.2 ดินเหนียวอDอนบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม ซึ่งเป.นชั้นดินที่มีคDากำลังรับแรงอัด (q!) จากการ

สำรวจเทDากับ 49.8  kN/m2 ที่ความลึก 3.00-3.50 ม. จาก

ผิวดิน (จากตาราง BH 2) และจากการปรับปรุงกำลังรับ

แรงอัดของดินด@วยสDวนผสมซีเมนตL 15% 20% และ 25% 

ปูนขาว 1.0%  ทำให@ดินมีคDากำลังรับแรงอัด (q!) เทDากับ 

499.157 , 459.900 และ 504.563 และ kN/m2 แต DไมD

สDงผลให@คDาโมดูลัส (E) สูงขึ้นแตDอยDางใด กลับเป.นสDวนผสม

ซีเมนตLที่ 20% ปูนขาว ขาว 1.0%  โดยการบDมด@วยอากาศ

ที ่  28 เป .นค Dาส ูงท ี ่ส ุด ท ี ่  34,320.89 kN/m2  และใน

อัตราสDวนนี ้ สDงผลทำให@คDาอัตราสDวนปqวซอง (ν)  ใน

สDวนผสมซีเมนตL 20% ปูนขาว 1.0% มีคDาลดลง โดยคDาที่

ทำให@อัตราสDวนปqวซอง (ν)  มีคDามากที่สุด อยูDในสDวนผสม

ของซีเมนตL 15%  ปูนขาว 1.0% โดยการบDมด@วยอากาศที่ 

28 วัน โดยมีคDาสูงสุดที ่ 0.6052 โดยเมื ่อนำคDากำลังรับ

แรงอัดปริมาณซีเมนตLผสมที่ 15% 20% และ 25% ปูนขาว 

1.0% โดยการบDมด@วยอากาศที่  28 วัน พบวDา มีคDากำลัง

รับแรงอัดเพิ่มขึ้นร@อยละ 902.30, 823.49 และ 913.10 

 

      

     ด ังน ั ้นการปร ับปร ุงค ุณภาพช ั ้นด ินเหน ียวอ Dอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยการผสมซีเมนตLปอรLต

แลนดL และปูนขาว  ในด@านการเพิ่มคDารับกำลังแรงอัดที่ดี 

ควรใช@ปริมาณการผสมซีเมนตL ร@อยละ25 ปูนขาว ร@อยละ

1.0 โดยการบDมด@วยอากาศที่  28  วัน  ซึ่งเป.นสDวนผสมที่

รับกำลังแรงอัดได@สูงที่สุด มีคDาเทDากับ 504.563 kN/m2 

และเมื ่อต@องการ คDาโมดูลัส (E) สูงสุด ควรใช@ปริมาณ

สDวนผสม ซีเมนตL ร@อยละ20 ปูนขาว ร@อยละ1.0 โดยการ

บDมด@วยอากาศที่ 28 วัน เป.นปริมาณที่มีคDา โมดูลัส (E) 

สูงสุดที่ 34,320.89 kN/m2 และถ@าต@องการคDาอัตราสDวนปqว

ซอง (ν) ที่สูงสุด ควรเลือกใช@ปริมาณสDวนผสมซีเมนตL ร@อย

ละ15 ปูนขาว ร@อยละ1.0 โดยการบDมด@วยอากาศที่ 28 วัน 

โดยเป.นคDาปริมาณที่สูงสุด เทDากับ  0.6052   

 

9. อภิปลายผล 

     จากการปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอDอนโดยวิธีผสม

ซีเมนตL ปอรLตแลนดL และปูนขาว ถ@าต@องการเพิ่มคDารับ

กำลังแรงอัดที่ดี ควรใช@ปริมาณการผสมซีเมนตL ร@อยละ25 

ปูนขาว ร@อยละ1.0 โดยการบDมด@วยอากาศที่ 28 วัน เมื่อ

ต@องการคDาโมดูลัส (E) สูงสุด ควรใช@ปริมาณสDวนผสม 

ซีเมนตL ร@อยละ20 ปูนขาว ร@อยละ1.0 โดยการบDมด@วย

อากาศที่ 28 วัน และถ@าต@องการคDาอัตราสDวนปqวซอง (ν) ที่

สูงสุด ควรเลือกใช@ปริมาณสDวนผสมซีเมนตL ร@อยละ15 ปูน

ขาว ร@อยละ1.0 โดยการบDมด@วยอากาศที่ 28 วัน จากการ

วิจัยยังสามารถนำมาประยุกตLใช@ได@ สำหรับการแก@ไขปqญหา

ของดินอDอนเกี่ยวกับเสถียรภาพของลาดดินและการทรุดตัว 

 

10. ขUอเสนอแนะ 

     การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอDอนโดยวิธีผสมซีเมนตL 

ปอรLตแลนดL และปูนขาว ควรมีการศึกษาการปรับปรุง

เพิ่มเติม เพื่อนำไปใช@ประโยชนLในด@านอื่น เชDน นำไปเป.น

วัสดุพื้นรองทาง, วัสดุแกนเขื่อน เป.นต@น และควรศึกษา

คุณสมบัติด@านการซึมผDานของน้ำบริเวณคันดินควบคูDกับ

การศึกษาคุณสมบัติ ด@านกำลัง  
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บะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูด ำ 
Egg Noodles Supplement with Jew’s Ear Mushroom  

 
 

ณัฐวุฒิ ผลเจริญ1  รัตนรัตน์ ทองประยูร2  ศิวพร ศิรธิรรม3 และ สรรเพชญ บรรลือวงศ4์ 

 

 
1,2,3นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

3อาจารย์ประจ าวิชาสาขาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
1Email: natthawut0626694304@gmail.com; 2Email:ninetot517@gmail.com; 3Email: Siwaporn080828@gmail.com; 4Email: sunpech.bun@gamil.com 

 
 

บทคัดย่อ 

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกต ารับพื้นฐานของบะหมี่ไข่ โดยน าไปประเมินคุณค่าทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ 
ลักษณะที่ปรากฏ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ใช้ผู้ทดสอบจ านวน 60 คน ด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5-Point 
Hedonic Scale) พบว่าต ารับพื้นฐานต ารับที่ 2 ได้รับการยอมรับมากที่สุด จากนั้นศึกษาปริมาณการเสริมของเห็ดหูหนูด าที่แช่น้ าแล้ว 3 ระดับ
คือร้อยละ 5 10 และ 15 พบว่าปริมาณการเสริมเห็ดหูหนูด าร้อยละ 10 มีการยอมรับมากที่สุด แล้วท าการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของ
บะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูด า พบว่า มีค่าปริมาณความชื้อร้อยละ 50.34 ไขมันร้อยละ 1.01 โปรตีนร้อยละ 9.41 เถ้าร้อยละ 0.67 เส้นใยหยาบ 
2.10 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 36.47 

 
ค ำส ำคัญ:  บะหมี่ไข,่ เห็ดหูหนูด า, บะหมีไ่ข่ผสมเห็ดหูหนูด า 
 

Abstract 
 

This research aimed to study the basic recipe of the “Egg Noodles” . The sensory evaluate method in color, 
scents, taste, appearance, textures and preferences were used for the sensory analysis.  The sample group was 
consisted of 60 people taste testing and rating their taste satisfaction by using the 5 - point hedonic scale.  The study 
found that the second basic recipe had the highest scores in overall satisfaction.  Then, supplementation doses of 
soaked black ear mushrooms were studied at 3 levels, 5%, 10%, and 15%. It was found that 10% black ear mushroom 
supplementation was the most acceptable After studying the nutritional value of egg noodles fortified with black ear 
mushroom, it was found that the content value was 50.34 percent, fat 1.01% , protein 9.41 %, ash 0.67% , coarse fiber 
2.10%, carbohydrate 36.47% . 

 
Keywords: Egg noodles, Jew’s Ear Mushroom , Egg noodles with Jew’s Ear Mushroom  
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1.บทน ำ 
บะหมี่ คือ ผลิตภัณฑ์อาหารแบบเส้นที่นิยมบริโภคมาก 

เนื่องจากเป็นอาหารที่หาซื้อได้ง่ายและมีราคาไม่แพง เหมาะ
ส าหรับผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ที่ด าเนินชีวิตแบบเร่งรีบ แต่บะหมี่มี
คุ ณ ค่ าท า ง โภ ช น าก ารค่ อ น ข้ า งต่ า ซึ่ ง ส่ วน ให ญ่ จ ะ เป็ น 
คาร์โบไฮเดรต โดยมีส่วนประกอบหลักคือแป้งสาลี น้ าและเกลือ
[1] 

เห็ดหูหนูด าเป็นเห็ดที่นิยมรับประทานโดยทั่วไปมีเส้นใย
อยู่ประมาณร้อยละ 0.5 – 1  นอกจากนั้นยังที่ความชื้น  โปรตีน  
ไขมัน  กากอาหาร  เกลือแร่และวิตามิน  เห็ดยังเป็นอาหารที่มี
ไขมันและแคลอรี่ต่ าเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก  
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง [2] 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการน าเห็ดหูหนูด ามา
เสริมลงในบะหมี่ไข่ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่ไข่ให้
มากขึ้น จึงพัฒนาเป็นบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูด าที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูงกว่าบะหมี่ไข่ทั่วไป 

 

2.วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
            2.1 เพื่อศึกษาต ารับพื้นฐานของเส้นบะหมี่ไข่  จากนั้น
ศึกษาอัตราส่วนของเห็ดหูหนูด าที่เหมาะสมในการท าบะหมี่ไข่
เสริมเห็ดหูหนูด า 

2.2 เพื่อศึกษาการท าบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูด าและ
ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูด า  

2.3 เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่ไข่เสริม
เห็ดหูหนูด า 

 
3.วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
  การศึ กษ าค รั้ งนี้ เป็ น ก ารศึ กษ าวิ จั ย เชิ งท ดลอ ง 
(Experimental Research) เพื่อศึกษาการพัฒนาบะหมี่ไข่เสริม
เห็ดหูหนูด า โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

3.1 ศึกษำต ำรับพื้นฐำนของเส้นบะหมี่ไข่        
ศึกษาการคัดเลือกต ารับพื้นฐานของบะหมี่ ไข่ทั้ง 3 

ต ารับ จากที่มา ต่างกัน 3 แหล่งแสดงดังรูปที่ 1 จากนั้นน าไป
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อ
สัมผัส ลักษณะที่ปรากฏ และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการให้
คะแนนความชอบ 5 ระดับ ( 5 – point hedonic scale) ให้ผู้
ทดสอบจ านวน 60 คน และน ามาหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) แล้วเลือกต ารับพื้นฐานโดยพิจารณาตัวอย่าง
ที่ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนเฉลี่ยความชอบมากที่สุด 

 ชั่งส่วนผสมตามสูตร (กรัม)  

   
   
ต ารับพื้นฐานที่ 

1[3] 

แป้งสาลี 500 
ไข่ไก่ 100 น้ า 

200 

ต ารับพื้นฐานที่ 
2[4]  

แป้งสาลี 150 ไข่
ไก่ 50 น้ า 30 

เกลือ 1 
 

ต ารับพื้นฐานที่ 
3[5]  

แป้งสาล ี190 ไข่
ไก่ 100 น้ า 20  

เกลือ3.3 
โซเดียมไบ

คาร์บอเนต 0.6 
   
   
ผสมให้เข้ากัน พัก 30 นาที ยกเว้นต ารับพื้นฐานที่ 3 พัก 

15 นาที 
   
รีดแป้งหนา 2 มิลลิเมตร ตัดตามยาวกว้าง 2 มิลลิเมตร 

   
บะหมี่ไข ่

กรรมวิธีการผลิตแป้งบะหมี่ไข่ 

3.2 ศึกษำอัตรำส่วนของเห็ดหูหนูด ำท่ีเหมำะในกำรท ำบะหมี่ไข่
เสริมเห็ดหูหนูด ำ  
 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเห็ดหูหนูด า การยอมรับของ
ผู้บริโภคที่มีต่อบะหม่ีไข่เสริมเห็ดหูหนูด า โดยใช้ต ารับพื้นฐานของ
บะหมี่ไข่ที่ได้รับการยอมรับมาศึกษา อัตราส่วนของเห็ดหูหนูด า 
ร้อยละ 5 10 และ 15 จากนั้นน าไปประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ลักษณะที่ปรากฏ และ
ความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5 – 
point hedonic scale) ให้ผู้ทดสอบจ านวน 60 คนแล้วน ามาหา
ค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) แล้วเลือกต ารับ
พื้นฐานโดยพิจารณาตัวอย่างที่ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนเฉลี่ย
ความชอบมากที่สุด  

3.3 ศึกษำคุณค่ำทำงโภชนำกำรของบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูด ำ
     ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูด า โดย
น าบะหมี่ ไข่เสริมเห็ดหูหนูด าที่ ได้รับการยอมรับมาวิเคราะห์
คุณภาพด้านต่างๆ ได้แก่ ปริมาณความชื้น ไขมัน ปริมาณโปรตีน 
ปริมาณเถ้า ปริมาณเส้นใย และปริมาณคาร์โบไฮเดรต โดยท าการ
ทดลอง 3 ซ้ า 
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4.ผลกำรวิจัย 
4.1 ผลกำรคัดเลือกต ำรับพื้นฐำนของบะหมี่ไข่  
 การทดลองครั้งนี้ได้ศึกษาต ารับบะหมี่ไข่ที่เหมาะสมจาก
ต ารับพื้นฐาน 3 แหล่ง ที่มีส่วนผสมแสดงรูปที่ 1 เมื่อท าการผลิต
บะหมี่ไข่ครบทั้ง 3 ต ารับ น าไปทดสอบทางประสาทสัมผัส ดัง
ตารางที่ 1 
 
ตำรำงท่ี 1 แสดงผลการทดสอบคุณภาพประสาทสัมผัสของบะหมี่
ไข่ต ารับพื้นฐาน 
 
คุณภาพประสาท
สัมผัส 

ค่าเฉลี่ยความชอบ (คะแนน) 
  ต ารับที่ 1    ต ารับที่ 2  ต ารับที่ 3 

สี 3.43±0.68a 3.46±0.7b 3.13ab±0.1 
กลิ่น 3.08±0.75b 3.21±0.75b 3.43a±0.68 
รสชาติns 3.18±0.77 3.27±0.73 3.29±0.74 
ลักษณะที่ปรากฏ 3.32±0.81a 3.48±0.76b 3.24a±0.83 
เนื้อสัมผสั 3.29±0.84b 3.35±0.82b 3.21a±0.82 
ความชอบ
โดยรวม 

   3.48±0.69ab 3.43±0.83b 3.29a±0.74 

หมำยเหตุ     ns ตัวอักษรท่ีต่างกันในแนวนอน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
                     ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p≥0.05) 
 

 จากตารางที่ 1 ผลการคัดเลือกต ารับพื้นฐานบะหมี่ไข่ 
ลักษณะของแป้งต ารับที่ 2 มีการขึ้นรูปง่ายกว่าต ารับที่ 1 และ 3 
เนื่องจากต ารับที่ 1 มีปริมาณน้ ามากท าให้เวลาขึ้นรูปก้อนแป้งจะ
ติดที่รีด ส่วนต ารับที่ 3 มีปริมาณของเหลวน้อยท าให้ก้อนแป้ง
คลายตัวยาก และต ารับที่ 2 หั่นได้ง่ายที่สุด ลักษณะที่ปรากฏของ
เส้นบะหมี่ที่ลวกแล้วต ารับที่ 2 มีความคงตัวใกล้เคียงกับต ารับที่ 3 
ซึ่ง ต ารับที่ 2 ไม่มีส่วนผสมของโซเดียมไบคาบอร์เนต ดังนั้นผู้วิจัย
จึงน าบะหมี่ไข่ต ารับที่ 2 มาศึกษาอัตราส่วนของเห็ดหูหนูด าที่
เหมาะสมในการท าบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูด าที่เหมาะสมต่อไป  

 

 

 

 

 

4.2 ผลกำรศึกษำบะหมี่ไข่ผสมเห็ดหูหนูด ำ  
 เมื่อท าการเสริมเห็ดหูหนูด าในบะหมี่ไข่ ต่างกัน 3 
ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 10 15 และ 20 จากนั้นศึกษาการยอมรับ
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยท าแบบทดสอบด้านประสาทสัมผัส ผลการ
ทดลองแสดงดังตารางที่ 2 
  
ตำรำงที่ 2   แสดงผลการทดสอบคุณภาพประสาทสัมผัสของ
บะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูด าปริมาณต่างกัน 
 
คุณภาพประสาทสัมผัส 

ค่าเฉลี่ยความชอบ (คะแนน) 
    ร้อยละ 10     ร้อยละ 15     ร้อยละ 20 

สีns 4.09 ± 0.77 4.37 ± 0.85 3.78 ± 0.85 
กลิ่นns 3.59 ± 0.76 3.91 ± 0.82 3.54 ± 0.73 
รสชาติns 3.40 ± 0.83 3.91 ± 0.68 3.29 ± 0.66 
ลักษณะที่ปรากฏns 3.48 ± 0.65 4.13 ± 0.58 3.40 ± 0.68 
เนื้อสมัผัสns 3.54 ± 0.76 4.02 ± 0.68 3.27 ± 0.50 
ความชอบโดยรวns 3.54 ± 0.69 4.18 ± 0.51 3.48 ± 0.55 

   หมำยเหตุ  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) 

 
 จากตารางที ่2 ผลการคัดเลือกต ารับบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหู
หนูด า ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดมีส่วนผสมของเห็ดหูหนูด าร้อยละ 
10  มีการขึ้นรูปง่ายกว่า ร้อยละ 15 และ 20 และเมื่อต้มแล้ว ร้อย
ละ 15 และ 20 จะแตกหัก ลักษณะของเส้นจะสั้น ซ่ึงต่างจากร้อย
ละ 10 ที่มีความยาว อัตราการแต่หักน้อยกว่าร้อยละ 15 และ 20  
  
4.3 ผลกำรศึกษำคุณค่ำทำงโภชนำกำรของบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหู
หนูด ำ  
 เมื่อท าการวิเคราะห์ปริมาณความชื้น ปริมาณไขมัน 
ปริมาณ โปรตีน  ปริมาณ เถ้ า  ปริมาณ เส้น ใย และปริมาณ
คาร์โบไฮเดรต แสดงผลการทดลองดังตารางที่ 3 
 
ตำรำงที่ 3 คุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่ไข่ผสมเห็ดหูหนูด า ใน
ส่วนที่กินได้ 100 กรัม 

องค์ประกอบทางเคมี ปริมาณ (รอ้ยละ) 
ความชื้น 50.34   
ไขมัน 1.01  
โปรตีน 9.41  

เถ้า 0.67  
เส้นใยหยาบ 2.10  

คาร์โบไฮเดรต 36.47 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่าบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูด าร้อยละ 
10 มีปริมาณความชื้นร้อยละ 50.12 ไขมันร้อยละ 1.01 โปรตีน
ร้อยละ 7.96 เถ้าร้อยละ 0.67 เส้นใยหยาบร้อยละ 3.12 และ
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 37.12 
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5.สรุปผลและอภิปรำยผล 
 งานวิจัยเรื่องบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูด ามีวัตถุประสงค์
เพื่อ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารและเพิ่มความเหนียวของบะหมี่ไข่ 
ยังเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้บริโภค 
โดยท าการศึกษาการยอมรับผู้บริโภคทางด้านสี กลิ่น รสชาติ 
ลักษณะที่ปรากฏ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ผลการศึกษา
ต ารับพื้นฐานของบะหมี่ไข่ พบว่า ต ารับพื้นฐานของบะหมี่ไข่ ที่
ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ ต ารับที่ 2 และต ารับที่ 2 นวดและ
คลึงแป้งง่ายที่สุด เนื่องจากมีปริมาณของเหลวที่เหมาะสม ปริมาณ
ที่เหมาะสมของบะหมี่ไข่ผสมเห็ดหูหนูด า พบว่า อัตราส่วนของ
เห็ดหูหนูด าที่ เหมาะสมคือร้อยละ 10 เนื่องจากเส้นบะหมี่มี
ลักษณะยาวและไม่ขาดเวลาต้ม   

6. ข้อเสนอแนะกำรวิจัย 
 ควรมีการพัฒนาโดยการน าเห็ดชนิดอื่น ที่หาได้ง่ายและ
มีราคาที่ถูกมาเสริมในบะหมี่  และศึกษาเรื่องของอุณหภูมิที่
เหมาะสมต่ออายุการเก็บรักษาบะหมี่ไข่ผสมเห็ดหูหนูด า 
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การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาสหัศธาราเปรียบเทยีบกับยาไดโคลฟีแนค 
ต่ออาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม: การศึกษาเบื้องต้นแบบสุ่ม 

The study of efficacy and safety of Thai Herbal Sahatsatara Formula (STF) 
versus Diclofenac on knee pain in knee osteoarthritis patients: A preliminary 

randomized controlled trial study

ชิดาภา ภักดิ์แจ่มใส1 สุกก์สลิล บูรณะทรัพย์ขจร1 ประวิทย์ อัครเสรีนนท1์,2 และกมลทิพย์ หาญผดุงกิจ3 

1สถานการแพทย์แผนไทยประยกุต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
2ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

3ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
1Email: chidapa.pak@mahidol.edu; 2Email: kamontip.har@gmail.com 

บทคัดย่อ 
ยาสหัศธารา (STF) เป็นต ารับยาจากสมุนไพรไทยท่ีจัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้รักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกโดย 

ช่วยขับลมในเส้น อาการที่ได้รับการจ่ายยานี้มากคือ อาการปวดเข่า โดยเฉพาะจากโรคข้อเข่าเสื่อม (knee osteoarthritis, OA knee) ซึ่งพบ 
บ่อยในผู้สูงอายุ แต่ยังไม่มีการศึกษายืนยันผลของ STF ต่ออาการปวดเข่าในระยะยาว ดังนั้นการศึกษานี้จึงศึกษาประสิทธิผลของ STF ต่อ 
อาการปวดเข่าและการใช้งานข้อเข่า ในผู้ป่วย OA knee เป็นเวลา 3 เดือน เทียบกับกลุ่มที่ได้ยาไดโคลฟีแนค (DCF) โดยศึกษาในอาสาสมัคร 
20 คน อายุ 50 ปีขึ้นไป ปวดเข่าระดับปานกลางขึ้นไป ได้รับการวินิจฉัยเป็น OA knee ที่ระดับ Kellgren-Lawrence 2 หรือ 3  มีค่าการ 
ท างานของตับและไตปกติ สุ่มแบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มยา STF 12 สัปดาห์ และกลุ่มยา DCF 6 สัปดาห์ ประเมินผลโดยใช้แบบวัด 
ระดับความปวด แบบประเมิน Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)  และศึกษาความปลอดภัยจากค่าการท างาน 
ของตับและไต ตรวจติดตามที่สัปดาห์ 1,4,6,8, และ 12 ผลการศึกษาพบว่า STF ช่วยลดอาการปวดเข่า ช่วยเพิ่มคะแนน KOOS ด้านอาการ 
และอาการปวด ไม่ต่างจากยา DCF นอกจากนี้ STF ยังเพิ่มคะแนนด้านการเคลื่อนไหวในการออกก าลังกายและการท ากิจกรรมอื่น ๆ  และ 
ด้านคุณภาพชีวิตด้วย และไม่มีผลตอ่ค่าการท างานตบั ไต การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า STF และยา DCF สามารถลดอาการปวดเข่าในผูป้่วย OA 
knee ได้ไม่ต่างกัน และมีความปลอดภัยในการใช้ยา STF ต่อเนื่องนาน 3 เดือน 

ค าส าคัญ: สหัศธารา, ยาสมุนไพร, ปวดเข่า, เข่าเสื่อม, ไดโคลฟีแนค 

Abstract 
Thai herbal Sahatsatara formula ( STF)  is a Thai herbal recipe registered in the National List of Essential 

Medicines, List of herbal medicines for the treatment of musculoskeletal symptoms.  It can help expel the wind 
element that obstructs in the muscle and tendon by spreading out the blood circulatory system. One of the commonly 
prescribed symptoms is knee pain, especially osteoarthritis that is common in the elderly nowadays. Nonetheless, the 
effect of this drug on long-term knee pain has never been studied.  Therefore, this study will investigate the 
effectiveness of the STF on knee pain and other knee symptoms and function in patients with knee osteoarthritis over 
3 months compared to the diclofenac group. This study recruited 20 volunteers aged above 50 with moderate knee 
pain, who were diagnosed with Kellgren-Lawrence Grade II or III, along with normal liver and kidney function. They were 
randomized and divided into 2 groups, the first group received STF for 12 weeks. The second group received diclofenac 
for 6 weeks. The assessments in 5 follow-up sessions after treatment at 1,4,6,8, and 12 weeks were carried out using a 
VAS pain scale and Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) assessment. The safety of drug use was also 
evaluated from the liver and kidney function. The results found that STF could significantly reduce knee pain by VAS 
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with no difference with diclofenac.  Both drugs also improved the pain and other symptoms subscale of KOOS 
significantly. Moreover, the STF group improved the sport and recreation function (Sport/Rec) subscale and knee-related 
quality of life (QOL) subscale of the KOOS. For safety, it was found that STF had no effect on liver and kidney profiles. 
This study shows that STF can reduce knee pain in patients with osteoarthritis like diclofenac and is safe to use this 
herbal remedy for 3 months.  
 
Keywords: Sahatsatara, Herbal medicine, Knee pain, Knee osteoarthritis, Diclofenac 
 
 
1. บทน า 
 ยาสหัศธารา เป็นต ารับยาสมุนไพรไทยท่ีเป็นทีรู่้จักกันดี เป็นยา
ต ารับท่ีมีพริกไทยเป็นสมุนไพรหลกั และมีการใช้อย่างแพร่หลายใน
การบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ รวมถึงใช้ในการลดอาการ
ปวดจากข้อเข่าเสื่อม ดังท่ีมีการบันทึกไว้ในคัมภีร์แพทย์ไทยแผน
โบราณ เล่ม 2 [1] นอกจากน้ียังได้รับการเลือกให้เป็นยาในบญัชียา
หลักแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 เป็นต ารับยาที่มีการใช้สูงสดุ
ส าหรับโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ สอดคล้องกับรายงานของ
โรงพยาบาลส่วนต าบลทั่วประเทศ ที่พบว่าร้อยละ 78.81 ของผู้ป่วย
ที่มารับการรักษาพยาบาลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย มีอาการ
ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  
 โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคข้อเสื่อมที่พบบ่อยที่สุดในผูสู้งอายุ และ
เป็นปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญของโลก [2] เป็นโรคที่มีการเสื่อมสภาพ
ของข้อ โดยมีพยาธิสภาพที่กระดกูอ่อนผิวข้อ โดยกระดูกอ่อนจะมี
การเปลีย่นแปลงท้ังทางชีวกลศาสตร์และชีวเคมี มผีลให้พิสัยการ
เคลื่อนไหวของข้อลดลง [3] ท าให้เกิดอาการปวด มีอาการตึงฝดื 
และท าให้การใช้งานข้อเสียไป และยังลดระดับคณุภาพชีวติของ
ผู้ป่วย ความชุกของโรคข้อเข่าเสื่อมในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึน้
จาก 38.1% เป็น 46.8% [4] และสถติิผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อใน
คนไทย พ.ศ.2553 พบว่ามีมากกว่า 6 ล้านคน โดยข้อที่เสื่อมมาก
ที่สุด คือข้อเข่า [5] จากการศึกษาความชุกของโรคข้อเข่าเสื่อม
ผู้สูงอายุในชุมชน ในพ.ศ.2559  พบความชุกถึงร้อยละ 35.4 [6] ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวโนม้ของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ตามที่ประเทศไทยก าลัง
ก้าวเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ [7]  
 การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในปัจจุบนัมีหลากหลายวิธีทั้งแบบใช้ยา
และไม่ใช้ยา ควบคู่กับการให้ค าแนะน าในการดูแลตัวเอง โดยการ
รักษาแบบใช้ยาที่เป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายเพื่อบรรเทาอาการปวด
มากที่สุดคือ ใหย้าต้านอักเสบชนดิไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) [8] 
โดยยาไดโคลฟีแนค เป็นยาในกลุ่มนี้ที่เป็นท่ีนิยมใช้มากทีสุ่ดทั่วโลก 
[9] แต่มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกดิผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์
ของยากลุ่มนี้ได้ โดยเฉพาะผลต่อระบบทางเดินอาหารซึ่งสมัพันธ์กับ
ขนาดของยา เช่น อาการปวดท้อง การเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
หรือล าไสเ้ล็กหรือมีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น [10] รวมถงึ
ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด และการท างานของไต ดังนั้น 
การแพทย์ทางเลือกรวมถึงการแพทย์แผนไทยที่มีองค์ความรู้ในการ
ใช้ยาสมุนไพรที่อาจมีประสิทธิผลในการลดอาการปวด และมคีวาม

ปลอดภัยมากกว่าก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมในการรักษา
โรคข้อเข่าเสื่อม 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงจัดท าข้ึนเพื่อศึกษาประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของยาสหัศธาราต่ออาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ในระยะยาว เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับการใช้ยาไดโคล
ฟีแนคตามมาตรฐาน 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร 
 อาสาสมัครที่อยู่ในเกณฑ์คัดเลือกการเข้าร่วมโครงการวิจัยและ
เต็มใจเข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยก่อนเริ่มการวิจัย  
 เกณฑ์การคัดเข้าโครงการวิจัย  
 มีอายุ 50 ปีขึ้นไป  
 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมระดับ 2 หรือ 3 ตาม 

เกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรง Kellgren-Lawrence grade  
 มีระดับความปวดเมื่อขยับเข่าตั้งแต่ 40 มม.ขึ้นไป เมื่อวัดด้วย 

Visual Analog Scale (VAS)  
 มี ค่ า  Glomerular filtration rate (GFR) ≥ 90  แ ล ะ /ห รื อ 

Creatinine ≤ 1.0  
 สามารถหยุดยารักษาโรคข้อเข่าเสื่อมทุกชนิดอย่างน้อย 2

สัปดาห์ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
 

 เกณฑ์การคัดออกโครงการวิจัย ได้แก่  
 มีโรคประจ าตัว ได้แก่ โรคข้ออักเสบ , รูมาตอยด์อักเสบชนิด

รุนแรง , ความดันโลหิตสูงชนิดควบคุมไม่ ได้ , โรคหัวใจ , 
โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคกระเพาะอาหารและล าไส้ชนิด
รุนแรง 

 มีความผิดปกติของตับหรือไต  
 เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมชนิดทุติยภูมิ  
 มี ก า ร ใ ช้ ย า ต่ อ ไ ป นี้  ไ ด้ แ ก่  phenytoin, propranolol, 

theophylline  rifampicin, nevirapine และยาไทรอยด์  
 พึ่งได้รับบาดเจ็บในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากโรคข้อเข่าเสื่อม 

และคาดว่าจะต้องผ่าตัดภายใน 6 สัปดาห์  
 ก าลังตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์  
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 มีประวัติแพ้ยาต่อไปนี้ ได้แก่ aspirin, NSAIDS, สมุนไพรหรือ
ต ารับยาสมุนไพร  มีค่า GFR < 90 และหรือ ค่า ALT และค่า 
AST สูงเกิน 3 เท่าของปกติ 

2.2 การเตรียมยา 
 ยาเม็ดสหัศธารา ขนาด 450 มิลลิกรมั เตรยีมที่หน่วยผลติยา
และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอายุรเวท สถานการแพทย์แผนไทย
ประยุกต ์ โรงพยาบาลศริิราช ภายใต้มาตรฐาน GMP ยาไดโคล
ฟีแนคชนิดเม็ด ขนาด 25 มิลลกิรัม ยาโอมีพราโซล ชนิดแคปซลู 
ขนาด 20 มิลลิกรัม ยาพาราเซตามอล ชนิดเมด็ ขนาด 500 
มิลลิกรัม ยาแต่ละชนิดจะถูกน ามาแบ่งบรรจุใส่ซองซิปตามขนาดยา
ทีอ่าสาสมคัรจะไดร้ับในแตล่ะครั้ง ติดฉลากและวิธีใช้ และอาสา 
สมัครจะได้รับยาตามล าดับหมายเลขท่ีสุ่มได้เมื่อเข้าโครงการวิจัย 
2.3 การด าเนินการวิจัย 
 โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รหัส COA 
no. Si 325/2018 อาสาสมัครจะถูกสุ่มแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ได้รับยาสหัศธารา และกลุ่มได้รับยาไดโคลฟีแนค ซึ่งเป็นการรักษา
มาตรฐาน กลุ่มละ 12 ราย และ 8 รายตามล าดับ ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลทั้ งหมด 6 ครั้ ง ตั้ งแต่ วันแรกที่ เข้ าร่วม โครงก ารก่อน
รับประทานยา และติดตามในสัปดาห์ที่ 1,4,6,8 และ 12 ตามล าดับ 
โดยแพทย์และแพทย์แผนไทยประยุกต์ของโครงการ และมีการท า
แบบสอบถามระดับความปวด (VAS) แบบประเมินข้อเข่า Knee 
Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) และ เก็ บ
เลือด เพื่อตรวจการท างานของตับและไต 
 กลุ่มที่ได้รับยาสหัศธารา หลังผ่านการคัดกรองอาสาสมัครจะ
ได้รับยาเม็ดสหัศธารา ขนาด 450 มิลลิกรัม ตามจ านวนวันก่อนการ
นัดหมายในครั้งถัดไป ให้รับประทาน ครั้งละ 3 เม็ด ก่อนอาหาร เช้า 
กลางวัน เย็น และกลุ่มที่ได้รับยาไดโคลฟีแนค จะได้รับยาไดโคล
ฟีแนคชนิดเม็ด ขนาด 25 มิลลิกรัม ให้รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด 
หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และยาโอมีพราโซล ชนิดแคปซูล 
ขนาด 20 มิลลิกรัม ให้รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล ก่อนอาหาร 
เช้า เย็น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับยาพาราเซตามอล 
โดยให้รับประทานยาหากรู้สึกปวดจนทนไม่ได้ โดยให้รับประทาน
ครั้งละ 1-2 เม็ด และให้บันทึกในสมุดบันทึกส าหรับผู้ร่วมวิจัยซึ่งให้
น ากลับไปที่บ้านเพื่อบันทึกการรับประทานยาทุกวันและให้น ามา
พร้อมบรรจุภัณฑ์ยามาให้ประเมินด้วยทุกครั้งในการติดตามผลทั้ง 5 
ครั้ง ร่วมกับมีการติดตามอาการผู้เข้าร่วมทางโทรศัพท์ในทุกสัปดาห์ 
 
3. ผลการวิจัย 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร  
 จากอาสาสมัคร 20 ราย เข้าร่วมจนเสร็จสิ้นโครงการทั้งสิ้น 16 
ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับยาสหัศธาราและกลุ่มที่ได้รับยาไดโคล
ฟีแนค กลุ่มละ 10 ราย และ 6 รายตามล าดับ ข้อมูลทั่วไปของ
อาสาสมัคร ได้แก่ อายุ สถานะ น้ าหนัก ส่วนสูง ค่า BMI ความดัน
โลหิต ระดับความเสื่อมของข้อเข่า ระยะเวลาที่มีอาการปวด ระดับ

ความปวดก่อนเข้าโครงการ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจนเสร็จ
สิ้นเพียงรายเดียวท่ีเป็นเพศชาย  
3.2 ระดับความปวด 
 ระดับความปวดเฉลี่ยหลังการรับประทานยา 12 สัปดาห์ (3 
เดือน) พบว่า ระดับความปวดจาก VAS ลดลงอย่างมีนัยส าคัญเมือ่
เทียบกับก่อนรับประทานยา โดยทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน โดย
กลุ่มสหัศธารา มีค่า p-value < 0.001 กลุ่มไดโคลฟีแนค p-value 
= 0.046 ตามล าดับ ตามตารางที่ 1 
3.3 แบบประเมินข้อเข่า Knee and Osteoarthritis Outcome 
Score (KOOS) 

ระดับอาการของข้อเข่าเฉลี่ยจากแบบประเมินข้อเข่า KOOS 
หลังการรับประทานยาระยะเวลา 12 สัปดาห์พบว่า ยาสหัศธารา
ช่วยเพิ่มคะแนนในหมวดอาการ และหมวดอาการปวด ให้ดีขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญไม่ต่างจากยาไดโคลฟีแนคเมื่อเทียบกับก่อนรับประทาน
ยา ดังรูปที่ 2 และ 3 โดยกลุ่มสหัศธารามีค่า p-value = 0.002 และ 
< 0.001 ตามล าดับ และกลุ่มยาไดโคลฟีแนคมีค่า  p-value = 
0.019 และ 0.043 ตามล าดับ นอกจากนี้กลุ่มสหัศธารายังเพิ่ม
คะแนนหมวดการเคลื่อนไหวในการออกก าลังกายและการท า
กิจกรรมอื่นๆ  และหมวดคุณภาพชีวิตอีกด้วย โดยค่า p-value = 
0.001 และ 0.014 ตามล าดับ และพบว่าในกลุ่มไดโคลฟีแนคมีการ
ใช้ยาแก้ปวดพาราเซตามอลบรรเทาอาการเพิ่มเติม มากกว่ากลุ่ม 
สหัศธาราตลอดระยะเวลาติดตามอาการ 
3.4 การเปลี่ยนแปลงของค่าสารเคมีในเลือดและค่าการท างาน
ของตับและไต 

ค่าการท างานของตับและไต ได้แก่ BUN, Creatinine, eGFR, 
Total Bilirubin, AST และ ALT อยู่ในเกณฑ์ปกติ และไม่มีความ
แตกต่ างกันอย่ างมีนั ยส าคัญ ระหว่างกลุ่ ม  ทั้ งก่อนและหลั ง
รับประทานยาครบ 12 สัปดาห์ มีเพียงค่า Alkaline phosphatase 
ที่แตกต่างกันตั้งแต่ก่อนรับประทานยา ตามตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 1 ระดับความปวด (VAS) เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มสหัศ
ธาราและกลุ่มไดโคลฟีแนค 
 

Visit 
ระดับความปวด (VAS) 

p-value@ สหัศธารา  
(n=10) 

ไดโคลฟีแนค 
(n=6) 

ก่อนเข้าร่วม 5.6 ± 1.43 5.13 ± 1.48 0.542 
สัปดาห์ที่ 1 3.6 ± 1.60 2.7 ± 1.78 0.313 
สัปดาห์ที่ 4 3.9 ± 2.20 1.93 ± 1.07 0.061 
สัปดาห์ที่ 6 2.6 ± 1.45 2.53 ± 2.52 0.947 
สัปดาห์ที่ 8 2.35 ± 1.03 4.03 ± 3.38 0.158 
สัปดาห์ที่ 12 1.70 ± 1.25 2.23 ± 1.88 0.500 
  p-value a  <0.001*** 0.046*  

Data shown in Mean ± SD, a Repeated measure ANOVA  
*Significant (p-value<0.05), ***Significant (p-value<0.001) 
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A 

 
B 

 
 
รูปที่ 1 คะแนน KOOS Score เฉลี่ย ตั้งแต่ก่อนและหลังรักษาครบ 
12 สัปดาห์ กลุ่มสหัศธารา (A) และ กลุ่มไดโคลฟีแนค (B) 
 
ตารางที่  2 ค่ าการเปลี่ ยนแปลงการท างานของตั บและไต 
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มสหัศธาราและกลุ่มไดโคลฟีแนคหลัง
รับประทานยาครบ 12 สัปดาห์ 
 

การท างานของ
ตับ ไต 

ค่าเฉลี่ย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
p-

value@ สหัศธารา 
(n=10) 

ไดโคลฟีแนค 
(n=6) 

BUN 10.82 ± 2.32 11.88 ± 3.29 0.507 

Creatinine 0.62 ± 0.09 0.65 ± 0.06 0.424 
*eGFR 97.38 ± 8.51 97.93 ± 3.63 0.862 
Total Bilirubin 0.49 ± 0.15 0.72 ± 0.52 0.321 

AST (SGOT) 20.40 ± 3.75 21.67 ± 5.43 0.628 

ALT (SGPT) 17.00 ± 5.73 25.33 ± 17.17 0.296 
Alkaline 
phosphatase 
(ALP) 

61.60 ± 10.66 91.33 ± 21.13 0.016* 

Data shown in Mean ± SD, a Repeated measure ANOVA  
*Significant (p-value<0.05) 
 
 

4. อภิปรายผล  
 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของยาสหัศธาราต่ออาการปวดเข่า ในระยะเวลา 3 เดือน 
ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง อาจมีอาการมานานและใช้
เวลาในการรักษา ถึงแม้ว่าในกลุ่มไดโคลฟีแนคจะได้รับยาเพียง 6 
สัปดาห์ เนื่องจากมาตรฐานการใช้ยา NSAIDs ในการรักษา แต่ผล
การศึกษาก็พบว่ายาสหัศธารา สามารถลดระดับความปวดได้อย่างมี
นัยส าคัญที่เวลา 6 สัปดาห์ และ 12 สัปดาห์ ไม่ต่างจากยาไดโคล
ฟีแนค โดยในกลุ่มไดโคลฟีแนค อาการปวดเข่าลดลงมากตั้งแต่
สัปดาห์แรก และลดอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่สัปดาห์ที่  4 และ 6 
หลังจากนั้นมีเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 8 แล้วจึงค่อยลดลงในสัปดาห์ที่ 12 
ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ได้รับยา 6 สัปดาห์ ในขณะที่ใน
กลุ่มสหัศธารา ระดับความปวดค่อยๆลดลงตามระยะเวลาที่ผ่านไป 
โดยลดลงอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่สัปดาห์ที่ 6 เป็นต้นไป จนถึงสัปดาห์
ที่ 12 ซึ่งอาจสรุปได้ว่าการใช้ยาสหัศธาราต่อเนื่อง 12 สัปดาห์ เป็น
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการรักษาอาการปวดเข่า ซึ่งผลสอดคล้อง
กับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่พบว่า การรับประทานยาสหัศธารา เป็น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สามารถช่วยลดระดับความปวดเข่าจาก VAS 
ได้ไม่ต่างจากยาไดโคลฟีแนค [11] 
 ในการศึกษานี้ยังพบว่ายาสหัศธารายังช่วยเพิ่มค่าการท างานของ
ข้อเข่าในหลายด้าน จากแบบประเมินข้อเข่า KOOS ทั้ง 5 หมวด 
หลังการรับประทานยาเป็นเวลา 12 สัปดาห์พบว่า ยาสหัศธารา
สามารถเพิ่มค่าการใช้งานข้อเข่าได้ทุกด้านในการติดตามผลทุกครั้ง 
โดยให้ผลดีที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่  12 ในขณะที่ยาไดโคลฟีแนค 
สามารถเพิ่มค่าการใช้งานข้อเช่า ได้ 4 ใน 5 ด้าน โดยยกเว้นด้าน 
QOL ที่ลดลงในช่วงสัปดาห์ที่  12 และพบว่าค่าในหมวด  Pain, 
Symptoms, ADL เพิ่มขึ้นมากท่ีสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ส่วนค่าหมวด 
Sport/Rec และ QOL เพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ 6 แสดงให้
เห็นว่าช่วงที่ได้รับยาจะสามารถบรรเทาอาการได้ดีกว่า ซึ่งผลจาก
แบบประเมินข้อเข่า KOOS สอดคล้องกับระดับความปวดจาก VAS 
และตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ซึ่งเช่ือว่าเมื่อธาตุลมที่คั่งอั้นอยู่ใน
บริเวณข้อเข่า ร่วมกับการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อรอบๆเข่า ท าให้การ
ไหลเวียนของธาตุลมบริเวณเข่าไหลเวียนไม่สะดวก จนเกิดอาการ
ปวดและการฝืดขัดของข้อเข่า เมื่อได้รับความร้อนจากยาสหัศธาราที่
มากเพียงพอ จนท าให้ธาตุลมบริเวณนั้นเกิดการกระจายออกไม่คั่ง
ค้าง ธาตุดินอ่อนตัวลงไม่แข็งเกร็ง ธาตุน้ ามาหล่อเลี้ยงข้อเข่าได้
สะดวก การท างานของธาตุทั้ง 4 กลับมาปกติสู่สมดุล ก็จะท าให้
อาการปวดน้อยลงหรือหายไปได้ 
  
5. บทสรุป 
 โดยสรุปพบว่าการใช้ยาสหัศธารา ในการลดอาการปวดเข่าใน
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมีแนวโน้มว่าสามารถลดอาการปวดเข่าได้ดีไม่
แตกต่างจากยาไดโคลฟีแนคตั้งแต่ครั้งแรกที่รับประทานยา และช่วย
เพิ่มค่าการท างานของข้อเข่าให้ดีขึ้น จากแบบประเมินข้อเข่า KOOS  
อย่างมีนัยส าคัญในหมวดอาการ หมวดอาการปวด หมวดการ
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เคลื่อนไหวในการออกก าลังกายและการท ากิจกรรมอื่นๆ  และหมวด
คุณภาพชีวิตหลังการรับประทานยาระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยมี
ความปลอดภัยเนื่องจากไม่พบผลข้างเคียงรุนแรงจากการใช้ยา ค่า
สารเคมีในเลือด และค่าการท างานของตับและไตอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มประชากรที่มากขึ้น 
เพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจนและน าไปเป็นแนวทางการใช้ในอนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ 

ฟิล์มบางโครเมียมเซอรโ์คเนียมไนไตรด์ (CrZrN) เคลือบลงบนแผ่นซิลิกอน (100) ด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนตีรอนโคสปัตเตอริง เพื่อ
ศึกษาผลของอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนในช่วง 2 ถึง 10 sccm ต่อโครงสร้างฟิล์มที่เตรียมได้ โดยโครงสร้างผลึก ความหนา โครงสร้างจุลภาค 
และองค์ประกอบทางเคมี วิเคราะห์ด้วยเทคนิค X-ray Diffraction (XRD), Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM) 
และ Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) ตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่าฟิล์มบางท่ีเตรียมไดเ้ป็นสารละลายของแข็งของโครเมยีม
เซอร์โคเนียมไนไตรด์ โครงสร้างแบบ fcc ระนาบ (111), (200) และ (220) ขนาดผลึกและค่าคงที่แลตทิชมีค่าในช่วง 7.6 – 11.4 nm และ 
4.162 - 4.199 Å ตามล าดับ ส่วนความหนาของฟิล์มมีค่าลดลงจาก 478 nm เป็น 324 nm ตามการเพิ่มของอัตราไหลแก๊สไนโตรเจน ฟิล์มที่
เตรียมได้มีโครเมียม เซอร์โคเนียมและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในอัตราส่วนต่าง ๆ แปรตามค่าอัตราไหลของแก๊สไนโตรเจน ส าหรับผลจาก
ภาคตัดขวางแสดงให้เห็นว่าฟิล์มบางโครเมียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่ได้มีเนื้อฟิล์มที่แน่นและมีโครงสร้างเป็นแบบคอลัมนาร์ 
 

ค าส าคัญ: ฟิล์มบาง โครเมียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์ อัตราไหลแก๊สไนโตรเจน สปัตเตอริง รีแอคตีฟแมกนีตรอนโคสปัตเตอริง 
 

Abstract 
Chromium zirconium nitride (CrZrN) thin films were deposited on silicon wafers (100) by reactive DC magnetron 

co-sputtering method. The effects of N2 gas flow rates, in the range of 2 – 10 sccm, on crystalline structure, microstructure, 
thickness, and chemical composition were investigated by various techniques, such as X-ray Diffraction (XRD), Field 
Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM) และ Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS), respectively. The results 
show that the as-deposited thin films were the solid solution of CrZrN with fcc structure in (111), (200), and (220) planes. 
The crystallite size and lattice constants were in the range of 7.6 – 11.4 nm and 4.162 - 4.199 Å, respectively. The film’s 
thickness decreased from 478 nm to 324 nm with increasing the N2 gas flow rates. The as-deposited film composes of 
chromium, zirconium, and nitrogen in different ratios, depending on the N2 gas flow rates. The cross-section analysis was 
revealed that the CrZrN thin films in this work showed the dense morphology and compact columnar structure. 
 

Keywords: Thin films, CrZrN, N2 gas flow rates, sputtering, reactive magnetron co-sputtering. 
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1. บทน า 
 การเคลือบผิววัสดุด้วยช้ันเคลือบในลักษณะของฟิล์มบางเป็น 
วิธีปรับปรุงผิวของวัสดุ (surface treatment) ที่ส าคัญในปัจจุบัน 
โดยเทคนิคนีถู้กน าไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางเพื่อปรับปรุงสมบตัิ 
ของผิววัสดุ เช่น สมบัติไทรโบโลยี การต้านทานการเกิดออกซิเดชัน 
และการกัดกร่อนของวัสดุต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในกระบวนการผลิตทั่วไป
ซึ่งต้องการพื้นผิวที่มีความแข็งและทนต่อการกัดกร่อนสูง [1-2]  
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โครเมียมไนไตรด์ (CrN) เป็นช้ันเคลือบ
แข็งหรือฟิล์มบางแข็งของโลหะไนไตรด์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงใน
อุตสาหกรรมเนื่องจากมีสมบัติที่ดี เช่น มีความแข็งสูง ทนการเกิด
ออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงได้ถึง 500-600 °C [3] นอกจากนี้ยังเป็น
ช้ันเคลือบที่มีทนทานการกัดกร่อนได้ดีมากและยังมีเสถียรภาพ 
เชิงความร้อนสูงกว่าช้ันเคลือบโลหะไนไตรด์ชนิดอื่นอีกด้วย [4]  
 นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าการเติมอะตอมของธาตุอื่นบางชนิด 
เช่น เซอร์โคเนียมเข้าไปในโครงสร้างของฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์
จะท าให้ได้ฟิล์มบางโครเมียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์ (CrZrN) ซึ่งจัด
อยู่ในกลุ่มช้ันเคลือบของสารประกอบไนไตรด์ของธาตุสามชนิด 
(ternary nitride coating) ที่เป็นฟิล์มบางแข็งหรือช้ันเคลือบแข็ง 
ที่เหมาะส าหรับใช้เคลือบผิวช้ินส่วนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทางช่าง 
เนื่องจากมีความแข็งสูง ทนการขัดสีและการกัดกร่อนได้ดี รวมถึง
ทนต่อการกัดกร่อนและสึกหรอท่ีดีกว่าโครเมียมไนไตรด์อีกด้วย [5] 
 การเตรียมฟิล์มบางโครเมียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์นั้นท าได้
หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมและได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ คือ 
การเคลือบด้วยไอกายภาพ (Physical vapor deposition; PVD) 
ซึ่งยังแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ วิธีระเหยสาร (evaporation) [4] และ
วิธีสปัตเตอริง (sputtering) อย่างไรก็ดีฟิล์มที่ได้จากวิธีสปัตเตอริง
จะมีคุณภาพสูงและยึดติดวัสดุรองรับได้ดี มาก จึงเป็นที่นิยม
มากกว่าวิธีอื่น [5-10] นอกจากนี้งานวิจัยหลายชิ้นยังมีการรายงาน
ว่าการเตรียมฟิล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริงเพื่อให้ได้โครงสร้างผลึก
ตามต้องการอาจต้องให้ความร้อน [5,7,10] หรือศักย์ไบแอส [8-10] 
เพิ่มเติมท าให้ระบบเคลือบยุ่งยากซับซ้อน อย่างไรก็ดีปัญหานี้แก้ไข
ได้โดยการเพิ่มสนามแม่เหล็กความเข้มสูงในระบบเคลือบ เรียกว่า
ระบบแมกนีตรอนสปัตเตอริง (magnetron sputtering system) 
โดยสนามแม่เหล็กนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณและพลังงานของอะตอม
สารเคลือบที่จะระดมยิง (bombard) ไปยังช้ันของฟิล์มที่ก าลัง
ฟอร์มตัวและโตขึ้นบนผิวหน้าของวัสดุรองรับท าให้เกิดความร้อน 
เรียกว่าความร้อนจากพลาสมา (plasma heating effect) ซึ่งผล 
ที่ได้เทียบเท่าการให้ความร้อนเพิ่มระหว่างการเตรียมฟิล์ม [11] 

 นอกจากน้ียังมีงานวิจัยหลายเรื่องรายงานว่าโครงสร้างของฟิล์ม
โครเมียมเซอร์โคเนียมไนไตรดท์ี่เตรียมด้วยวิธีสปัตเตอริงนั้นสัมพนัธ์
กับเง่ือนไขการเคลือบ ในปี 2006 Aouadi และคณะ [8] ได้ศึกษา
การเตรียมฟิล์มบางโครเมียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์บนซิลิกอนด้วย
วิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงพบว่าปริมาณธาตุโครเมียม 
ในฟิล์มเพิ่มขึ้นตามก าลังสปัตเตอริง เกรนมีขนาดลดลงจาก 22 nm 
เป็น 5 nm ความแข็งของฟิล์มมีค่าในช่วง 20-27 GPa ในปี 2012 
Chantharangsi และคณะ [6] เตรียมฟิล์มโครเมียมเซอร์โคเนียม 
ไนไตรด์ด้วยวิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนโคสปัตเตอริง เพื่อศึกษาผล
ของกระแสไฟฟ้าของเป้าเซอร์โคเนียมต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้าง
จุลภาค ลักษณะพื้นผิวและองค์ประกอบธาตุในฟิล์ม โดยพบว่า 
ฟิล์มที่ได้เป็นสารละลายของแข็ง (solid-solution) ของ (Cr,Zr)N 
ระนาบ (111) และ (200) โดยความเข้มของระนาบ (111) มีค่า
ลดลงตามการเพิ่มของกระแสเซอร์โคเนียม ส่วนขนาดเกรนและ
ความหยาบผิวมีค่าลดลงตามการเพิ่มขึ้นของกระแสเซอร์โคเนียม 
ต่อมาในปี 2016 Khamseh และ Araghi [5] ได้เคลือบฟิล์มบาง
โครเมียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์ด้วยวิธีแมกนีตรอนสปัตเตอริง  
โดยแปรค่าปริมาณเซอร์โคเนียมในฟิล์มแล้วน าไปอบที่อุณหภูมิสูง
เพื่อศึกษาความแข็งและพฤติกรรมการเกิดออกซิเดชัน โดยพบว่า
เมื่อปริมาณเซอร์โคเนียมเพิ่มขึ้นจะเกิดออกซิเดชันมากขึ้น ส่งผลให้
ความหยาบผิวเพิ่มขึ้น โดยความแข็งมีค่าสูงสุดเท่ากับ 24 GPa และ
เมื่อไม่นานมานี้ ในปี 2018 Feng และคณะ [9] ได้เคลือบฟิล์มบาง
โครเมียมเซอร์ โคเนียมไนไตรด์ด้วยวิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอน 
โคสปัตเตอริง โดยแปรค่ากระแสไฟฟ้าของเป้าเซอร์โคเนียมในช่วง 
และให้ศักย์ไบแอส แก่วัสดุรองรับ พบว่าปริมาณเซอร์โคเนียมแปร
ตามกระแสไฟฟ้าที่เป้าเซอร์โคเนียม ค่าความแข็งและค่ามอดูลัส 
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 27.1 GPa และ 350.5 GPa ตามล าดับ ซึ่งเพ่ิมขึ้น
ตามปริมาณเซอร์โคเนียมในฟิล์ม ทั้งนี้การศึกษาส่วนใหญ่เน้นผล
ของก าลังไฟฟ้าท่ีใช้ต่อลักษณะเฉพาะของฟิล์ม แต่ผลของอัตราไหล
แก๊สไนโตรเจนที่ใช้ในกระบวนการเคลือบต่อลักษณะเฉพาะของ
ฟิล์มบางโครเมียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์ยังมีน้อยมาก 
 บทความนี้เป็นรายงานผลการเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะ
ของฟิล์มบางโครเมียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์จากวิธีรีแอคตีฟดีซี
แมกนีตรอนโคสปัตเตอริงบนซิลิกอนและกระจกที่อุณหภูมิห้อง  
โดยไม่ให้ความร้อนและศักย์ไบแอสกับวัสดุรองรับเพื่อศึกษาผลของ
อัตราไหลแก๊สไนโตรเจนที่มีต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค 
ลักษณะพื้นผิว ความหนาและองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์ม  
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการวิจัยด้านฟิล์มบางแข็งต่อไป 
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2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 การเตรียมฟิล์มบาง 
 ฟิล์มบางโครเมียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์ในงานวิจัยนี้ถูกเตรียม
ด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงจากเครื่องเคลือบ 
ในสุญญากาศ (รูปที่ 1) ห้องเคลือบมีลักษณะเป็นทรงกระบอก 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 31.0 cm สูง 31.0 cm ติดตั้งเป้าสาร
เคลือบเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0 cm จ านวน 2 ชุด ได้แก่ โครเมียม 
(99.95%) และ เซอร์โคเนียม (99.95%) ด้านข้างของห้องเคลือบ 
พร้อมภาคจ่ายไฟแรงสูงกระแสตรง (3A, 1000 V) การเคลือบใช้
แก๊สอาร์กอน (99.999%) เป็นแก๊สสปัตเตอร์ และแก๊สไนโตรเจน 
(99.995%) เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา โดยควบคุมการจ่ายแก๊สด้วย
เครื่องควบคุมอัตราไหลมวลแก๊สของ MKS รุ่น type247D ระบบ
เครื่องสูบสุญญากาศประกอบด้วยเครื่องสูบแบบแพร่ไอโดยม ี
เครื่องสูบกลโรตารีเป็นเครื่องสูบท้าย การวัดความดันในห้องเคลือบ 
งานวิจัยนีใ้ช้มาตรวัดความดันชนิด Compact Full Range Gauge 
ของ PFEIFFER รุ่น PKR251 ซึ่งท างานร่วมกับส่วนควบคุมและ
แสดงผลของ PFEIFFER รุ่น TPG262 
 ส าหรับขั้นตอนการเคลือบเริ่มจากน าวัสดุรองรับเข้าห้องเคลือบ 
โดยวางวัสดุรองรับให้ห่างจากหน้าเป้าสารเคลือบเท่ากับ 13.0 cm 
จากนั้นสร้างภาวะสุญญากาศโดยลดความดันในห้องเคลือบ 
จนได้ความดันพื้นเท่ากับ 5.0x10-5 mbar แล้วปล่อยแก๊สที่ใช้ 
เข้าห้องเคลือบโดยให้อัตราไหลแก๊สอาร์กอนเท่ากับ 10 sccm  
ส่วนอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนก าหนดเป็นตัวแปรศึกษาให้มีค่า
เท่ากับ 2, 6 และ 10 sccm โดยควบคุมความดันรวมขณะเคลือบ
ให้คงที่เท่ากับ 5.0x10-3 mbar ฟิล์มแต่ละชุดใช้เวลาเคลือบเท่ากัน
คือ 60 min เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มทั้งหมดสรุปดังตารางที ่1  
 
2.2 การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง 
 ฟิล์มที่ได้น าไปศึกษาลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิคต่าง ๆ ดังนี้  
(1) โครงสร้างผลึก ศึกษาด้วยเทคนิค XRD (X-ray Diffractometer) 
ของ Bruker รุ่น D8 ตรวจวัดแบบ 2-scan ระหว่างมุม 20O - 80O  
(2) ขนาดผลึก ค านวณจากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ตรวจวดั
ได้จากเทคนิค XRD ตามสมการของ Scherrer (3) ลักษณะพื้นผิว
โครงสร้างจุลภาค ภาคตัดขวางและความหนา ศึกษาด้วยเทคนิค 
FE-SEM (Field Emission Scanning Electron Microscope) ของ 
Hitachi รุ่น s4700 และ(4) องค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มศึกษา
ด้วยเทคนิค EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) ของ 
EDAX ซึ่งติดตั้งต่อพ่วงกับเครื่อง SEM ของ LEO รุ่น1450VP  
 

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะของเครื่องเคลือบและพลาสมาขณะเคลือบ 
 

ตารางที่ 1 เงื่อนไขการเคลือบฟิลม์บาง 

พารามิเตอร์การเคลือบ รายละเอียด 
เป้าสารเคลือบ โครเมียม และ เซอร์โคเนียม  
ความดันพื้น 5.0x10-5 mbar 
ความดันรวมขณะเคลือบ 5.0x10-3 mbar 
อัตราไหลแก๊สอารก์อน 10 sccm 
อัตราไหลแก๊สไนโตรเจน 2, 6, 10 sccm 
ก าลังสปัตเตอริงที่เป้าโครเมียม 115 W 
ก าลังสปัตเตอริงที่เป้าเซอร์โคเนียม 90 W 
ระยะระหว่างเป้าสารเคลือบกบัวัสดุรองรับ 13 cm 
เวลาเคลือบ 60 min 

 

3. ผลและอภิปรายผล 
3.1 ลักษณะทางกายภาพของฟิล์ม 
 รูปที่ 2 เป็นฟิล์มบางโครเมียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่เคลือบได้
บนกระจกทั้งหมด เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่าผิวหน้าของฟิล์ม 
มีลักษณะเรียบเนียนตามลักษณะของกระจกที่ใช้เป็นวัสดุรองรับ
สารเคลือบมีการกระจายตัวสม่ าเสมอ ทึบแสง ฟิล์มที่ได้มีสีเทาเข้ม
แปรไปตามอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนท่ีในกระบวนการเคลือบ 
 

 
 

รูปที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของฟิล์มบางท่ีเตรียมได ้
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รูปที่ 3 อัตราเคลือบฟิล์มบางเมื่อแปรค่าอัตราไหลแก๊สไนโตรเจน 
 

3.2 อัตราเคลือบ 
 รูปที่ 3 แสดงอัตราเคลือบของฟิล์มบางที่เตรียมได้ในงานวิจัยนี้
เมื่อแปรค่าอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนท่ีใช้ในกระบวนการเคลือบ โดย
ค่าอัตราเคลือบสามารถค านวณได้จากค่าความหนาของฟิล์มบาง  
ที่เตรียมได้หารด้วยเวลาที่ใช้ในการเคลือบ ซึ่งพบว่า อัตราเคลือบ
ของฟิล์มบางที่ได้มีค่าลดลงเมื่ออัตราไหลแก๊สไนโตรเจนเพิ่มขึ้น  
โดยที่อัตราไหลแก๊สไนโตรเจนเท่ากับ 2 sccm อัตราเคลือบ 
มีค่าเท่ากับ 7.9 nm/min และลดลงเป็น 5.4 nm/min ทีอ่ัตราไหล
แก๊สไนโตรเจนเท่ากับ 10 sccm เนื่องจากเมื่ออัตราไหลแก๊ส
ไนโตรเจนมีค่ามากจะท าให้อะตอมของไนโตรเจนซึ่งมีปริมาณมาก
บางส่วนไปท าปฏิกิริยากับอะตอมของเป้าสารเคลือบเกิดเป็น
สารประกอบไนไตรด์ที่หน้าเป้าสารเคลือบซึ่งเรียกนี้ว่า target 
poisoning ท าให้เป้าสารเคลือบถูกสปัตเตอร์ได้ยากขึ้น  เพราะ
สารประกอบไนไตรด์มีค่ายีลด์ต่ ากว่าโลหะ ท าให้อะตอมสารเคลือบ
(โครเมียมและเซอร์ โคเนียม) ในกระบวนการเคลือบลดลง  
ความหนาของฟิล์มในหนึ่งหน่วยเวลา (อัตราเคลือบ) จึงลดลงด้วย 
 
3.3 องค์ประกอบทางเคมี 
 จากการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มที่ เตรียมได้
ด้วยเทคนิค EDS พบว่าฟิล์มที่ได้ในทุกเง่ือนไขมีธาตุโครเมียม 
เซอร์โคเนียมและไนโตรเจน เป็นองค์ประกอบในอัตราส่วนท่ีต่างกัน
แปรค่าตามอัตราไหลแก๊สไนโตรเจน โดยพบว่าปริมาณไนโตรเจน
เพิ่มขึ้นจาก 62.4 เป็น 72.8 at.% ตามการเพิ่มของอัตราไหลแก๊ส
ไนโตรเจน ซึ่งแตกต่างจากปริมาณโครเมียมและเซอร์โคเนียมซึ่งมี
ค่าลดลง โดยปริมาณโครเมียมลดลงจาก 31.9 เป็น 23.4 at.% 
ส่วนปริมาณเซอร์โคเนียมลดลงจาก 5.7 เป็น 3.8 at.%  

 
 

รูปที่ 4 องค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มบางที่เตรียมได ้
 

 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มบางที่เตรียมได ้
จากอัตราส่วนของธาตุเซอร์โคเนียม x ซึ่งนิยามให้ x เป็นอัตราส่วน
ของ Zr/(Zr+Cr) พบว่า ค่า x มีค่าค่อนข้างคงที่ในช่วง 0.14 ถึง 
0.17 เช่นเดียวกับอัตราส่วนของธาตุโครเมียม (1-x) ซึ่งพบว่ามีค่า
ในช่วง 0.83 ถึง 0.86 ขณะที่อัตราส่วนของปริมาณธาตุไนโตรเจน
เทียบกับธาตุโครเมียมและเซอร์โคเนียม ซึ่งนิยามให้ y เป็น
อัตราส่วนของ N/(Zr+Cr) มีค่าเพิ่มขึ้นตามอัตราไหลแก๊สไนโตรเจน
จาก 1.66 เป็น 2.68 แสดงให้เห็นว่าฟิล์มบางโครเมียมเซอรโ์คเนยีม 
ไนไตรด์ที่เตรียมได้ในงานวิจัยนี้เป็นแบบ over stoichiometry 
ทั้งหมด โดยรายละเอียดขององค์ประกอบทางเคมีในฟิล์มแสดงไว้
ในตารางที่ 2 ส าหรับสาเหตุที่ท าให้อัตราส่วนขององค์ประกอบทาง
เคมีของฟิล์มเปลี่ยนแปลงไป ตามอัตราไหลแก๊สไนโตรเจน 
เนื่องจากเมื่ออัตราการไหลแก๊สไนโตรเจนเพิ่มขึ้น ปริมาณอะตอม
ของธาตุไนโตรเจนที่เข้ารวมหรือแทรกตัวในโครงสร้างของฟิล์ม 
ที่เตรียมได้มีค่าเพิ่มขึ้นเป็นผลให้อะตอมของธาตุโครเมียมและ
เซอร์โคเนียมมีค่าลดลง 
 
3.4 โครงสร้างผลึก 
 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่เตรียมได้ ใน
งานวิจัยนี้ จากเทคนิค XRD แสดงได้ในรูปที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า
อัตราไหลแก๊สไนโตรเจนที่ใช้ในการเคลือบมีผลต่อโครงสร้างผลึก
อย่างชัดเจน โดยเมื่อใช้อัตราไหลแก๊สไนโตรเจนต่ าเท่ากับ 2 sccm 
พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 37.22O, 43.45O และ 
62.37O เมื่อเพิ่มอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนเป็น 6 และ 10 sccm 
พบว่ารูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์เหลือเพียงสองมุมคือประมาณ 
37.05O - 37.18O และ 43.08O - 43.29O  
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมแีละองค์ประกอบของฟิล์มบางโครเมียมเซอรโ์คเนยีมไนไตรด์ที่เตรียมไดเ้มื่อแปรคา่อัตราไหลแก๊สไนโตรเจน 
อัตราไหลแก๊สไนโตรเจน 

(sccm) 
องค์ประกอบธาต ุ(at.%) 

x=Zr/(Zr+Cr) y=N/(Zr+Cr) 
องค์ประกอบฟิล์ม 

(Cr1-xZrxNy) Cr Zr N 

2 31.89 5.71 62.41 0.15 1.66 Cr0.85Zr0.15N1.66 
6 24.27 4.85 70.88 0.17 2.43 Cr0.83Zr0.17N2.43 
10 23.37 3.81 72.81 0.14 2.68 Cr0.86Zr0.14N2.68 

 

 
 

รูปที่ 5 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่เตรียมได ้
 

 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของงานวิจัยนี้ (รูปที่ 5) ผู้วิจัยได้
เพิ่มเส้นระบุมุมของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์มาตรฐานของ
โครเมียมไนไตรด์ (JCPDS No. 77-0047) และเซอร์โคเนียมไนไตรด์ 
(JCPDS No. 78-1420) ส าหรับใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบ 
ทั้งนี้จากรูปที่ 5 พบว่ามุมเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่เตรียมได้
ทั้งหมดอยู่ระหว่างมุมของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของ
โครเมียมไนไตรด์และเซอร์โคเนียมไนไตรด์ ที่ระนาบ (111), (200), 
และ (220) โดยไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโครเมียม
ไนไตรด์และเซอร์โคเนียมไนไตรด์ ดังนั้นจากผลของ XRD นี้แสดง
ให้เห็นว่าฟิล์มที่เตรียมได้ทั้งหมดในงานวิจัยนี้ เป็นสารละลาย
ของแข็ง (solid-solution) ของ (Cr,Zr)N ที่มีโครงสร้างผลึกเป็น
แบบ fcc ซึ่งเกิดจากการที่อะตอมของโครเมียมในโครงสร้าง
โครเมียมไนไตรด์ถูกแทนที่ด้วยอะตอมของเซอร์โคเนียมซึ่งมีขนาด
ใหญ่กว่า (รัศมีอะตอมของโครเมียมและเซอร์โคเนียม 0.136 nm 
และ 0.161 nm ตามล าดับ ) [6,10] ทั้ งนี้ โครงสร้างโครเมียม
เซอร์โคเนียมไนไตรด์แบบสารละลายของแข็งนี้ถูกพบในงานวิจัย
หลายชิ้นก่อนหน้าน้ี [5-6,8-10]  
 โดยผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ที่รายงานข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
อัตราไหลแก๊สไนโตรเจนมีผลต่อโครงสร้างผลึกของฟิล์มบาง 
ทีเ่ตรียมได้อย่างชัดเจน ส่วนการที่ฟิล์มบางมีการฟอร์มตัวในระนาบ

ที่แตกต่างกันไปนั้นสามารถอธิบายได้จากหลักการที่กล่าวว่า 
การเปลี่ยนแปลงพลังงานของสารเคลือบส่งผลต่อพลังงานในการ
จัดเรียงตัวของระนาบต่าง ๆ นอกจากนี้ขณะฟอร์มตัวเป็นช้ันฟิล์ม 
อะตอมสารเคลือบจะลดพลังงานพื้นผิว (surface energy) ให้มีค่า
น้อยที่สุด ซึ่งส่งผลต่อการจัดเรียงตัวของ prefer orientation ใน
ระนาบต่าง ๆ [13] ที่ส าคัญในงานวิจัยนี้สามารถเตรียมฟิล์มบาง
โครเมียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่มีความเป็นผลึกได้โดยไม่ต้องใช้
ความร้อนหรือศักย์ไบแอสเพิ่มเติม เนื่องจากมีการใช้สนามแม่เหล็ก
ความเข้มสูงในระบบเคลือบท าให้เกิดปรากฏการณ์ความร้อนจาก
พลาสมา (plasma heating effect) ซึ่งเทียบเท่าการให้ความร้อน
ขณะเคลือบฟิล์มนั้นเอง [11] 
 จากการวิเคราะห์มุมเลี้ยวเบนของพีคความเข้มสูงพบว่าเมื่อ
อัตราไหลแก๊สไนโตรเจนในกระบวนการเคลือบสูงขึ้น มุมเลี้ยวเบนมี
แนวโน้มเลื่อนไปทางเซอร์โคเนียมไนไตรด์มาตรฐานซึ่งมีต าแหน่ง
มุมเลี้ยวเบนต่ ากว่าโครเมียมไนไตรด์มาตรฐาน โดยที่ระนาบ (111) 
มุมเลี้ยวเบนลดลงจาก 37.22° เป็น 37.05° ส่วนที่ระนาบ (200) 
มุมเลี้ยวเบนลดลงจาก 43.45° เป็น 43.08° ซึ่งสอดคล้องกับค่าคงที่
แลตทิซที่ค านวณได้โดยพบว่าค่าคงที่แลตทิซมีค่าเพิ่มขึ้นตามอัตรา
ไหลแก๊สไนโตรเจน ท่ีระนาบ (111) พบว่าค่าคงที่แลตทิซเพิ่มขึ้น
จาก 4.1807 Å เป็น 4.1992 Å ส่วนที่ระนาบ (200) พบว่าค่าคงที่
แลตทิซเพิ่มขึ้นจาก 4.1620 Å เป็น 4.1960 Å จากข้อมูลนี้แสดง
เห็นว่าค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มที่ได้มีแนวโน้มไปทางเซอร์โคเนียม 
ไนไตรด์ (ค่าคงที่แลตทิซของโครเมียมไนไตรด์และเซอร์โคเนียม 
ไนไตรด์มีค่า 4.148 Å และ 4.585 Å ตามล าดับ) โดยที่อัตราไหล
แก๊สไนโตรเจนเท่ากับ 2 sccm ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบน
รังสีเอกซ์ที่ระนาบ (111) มีค่าสูงสุด และลดลงเมื่ออัตราไหลแก๊ส
ไนโตรเจนเพิ่มขึ้น ส่วนท่ีระนาบ (200) มีค่าค่อนข้างคงที ่ 
 ส าหรับขนาดผลึกซึ่งค านวณจากสมการของ Seherrer พบว่า
ฟิล์มบางโครเมียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่ เตรียมได้มีโครงสร้างใน
ระดับนาโน กล่าวคือมีผลึกมีขนาดน้อยกว่า 10 nm ส าหรับระนาบ 
(111) ขนาดผลึกมีค่าในช่วง 7.6 – 8.7 nm ส่วนระนาบ (200) 
ขนาดผลึกก็มีค่าในช่วง 8.9 – 9.5 nm (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 ค่าคงท่ีแลตทิซ ขนาดผลึกและความหนาของฟิล์มบางโครเมียมเซอร์โคเนยีมไนไตรด์ที่เตรียมได้เมื่อแปรค่าอัตราไหลแกส๊ไนโตรเจน 
อัตราไหลแก๊สไนโตรเจน 

(sccm) 
ค่าคงที่แลตทชิ (Å) ขนาดผลึก (nm) ความหนา 

(nm) CrZrN(111) CrZrN(200) CrZrN(220) CrZrN(111) CrZrN(200) CrZrN(220) 

2 4.181 4.162 4.182 8.7 9.5 11.4 478 
6 4.185 4.177 - 8.1 9.1 - 365 
10 4.199 4.196 - 7.6 8.9 - 325 

 

3.5 ลักษณะพ้ืนผิว โครงสร้างจุลภาคของฟิล์ม 
 รูปที่ 6 แสดงลักษณะพื้นผิว โครงสร้างจุลภาคและภาคตัดขวาง
ของฟิล์มที่เตรียมได้เมื่อแปรค่าอัตราไหลแก๊สไนโตรเจน จากการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค FE-SEM ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างจุลภาค
และลักษณะพื้นผิวของฟิล์มเปลี่ยนไปตามอัตราไหลแก๊สไนโตรเจน 
เมื่ออัตราไหลแก๊สไนโตรเจนต่ าเท่ากับ 2 sccm (รูปที่ 6 (ก)) พบว่า
เกรนมีลักษณะเป็นเกล็ดเหลี่ยมเล็ก ๆ บางแหลมขนาดใกล้เคียงกัน
กระจายทั่วผิวหน้าของฟิล์มและมีช่องระหว่างเกรนค่อนข้างมาก 
ทั้งนี้เมื่อใช้อัตราไหลแก๊สไนโตรเจนปานกลางเท่ากับ 6 sccm 
พบว่าเกรนของฟิล์มที่เตรียมได้มีการเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นก้อนกลม
ที่มีขนาดต่าง ๆ กระจายทั่วผิวหน้าฟิล์ม ท าให้เห็นขอบเกรนชัดขึ้น 
และเมื่อเพิ่มอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนเป็นค่าสูงเท่ากับ  10 sccm 
พบว่าเกรนของฟิล์มที่เตรียมได้ยังคงมีลักษณะคล้ายกับกรณีเมื่อใช้
อัตราไหลแก๊สไนโตรเจนเท่ากับ 6 sccm แต่ขอบเกรนจะชัดขึ้น
เนื่องจากแต่ละเกรนจะมีการสะสมพอกพูนของสารเคลือบแล้ว
ฟอร์มตัวโตเป็นฟิล์มในแนวดิ่งมากขึ้น 

 ภาคตัดขวางของฟิล์มที่ได้เมื่อวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FE-SEM 
แสดงดังรูปที่ 6 พบว่าเมื่ออัตราไหลแก๊สไนโตรเจนเท่ากับ 2 sccm 
ฟิล์มโครเมียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่ได้มีโครงสร้างแบบคอลัมนาร์ 
โดยมีลักษณะเป็นแท่งวางตัวในแนวดิ่งเรียงชิดตัดกันอย่างหนาแน่น 
แต่ยังมีช่องว่างระหว่างแท่งหรือคอลัม และเมื่อเพิ่มอัตราไหลแก๊ส
ไนโตรเจนเป็น 6 และ 10 sccm พบว่าเนื้อฟิล์มมีความแน่นเพิ่ม
มากขึ้น ช่องว่างในเนื้อฟิล์มลดน้อยลงโดยมีลักษณะแบบ Zone T 
ของแบบจ าลองของ  Thornton’s zone model [16] ส าหรับ
ความหนาฟิล์มซึ่งวัดจากภาคตัดขวางของฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM 
ดังสรุปในตารางที่ 3 พบว่ามีค่าลดลงจาก 478 nm เป็น 325 nm 
เมื่ออัตราไหลแก๊สไนโตรเจนเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณแก๊สไนโตรเจน
ที่เพ่ิมขึ้นตามอัตราไหลไปท าปฏิกิริยากับอะตอมหน้าเป้าสารเคลอืบ 
(Cr และ Zr) เกิดเป็นช้ันของสารประกอบไนไตรด์ซึ่งมี sputter 
yield น้อยกว่าโลหะบริสุทธิ์ซึ่ง เรียกปรากฎการณ์นี้ว่า target 
poisoning [17] ท าให้สารเคลือบถูกสปัตเตอร์ออกมาฟอร์มตัวเป็น
ช้ันฟิล์มน้อยลงตามอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนท่ีเพิ่มขึ้น 

 
 

 (ก) (ข) (ค) 
 

รูปที่ 6 โครงสร้างจุลภาค ภาคตัดขวางและลักษณะพื้นผิวจากเทคนคิ FE-SEM ของฟิล์มบางโครเมยีมเซอร์โคเนียมไนไตรด์ทีเ่ตรยีมได ้
เมื่อแปรค่าอตัราไหลแกส๊ไนโตรเจน  (ก)  2 sccm  (ข)  6 sccm  (ค)  10 sccm 
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4. สรุป 
 ฟิล์มบางโครเมียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์ในงานวิจัยนี้เคลือบด้วย
วิธีรีแอกทีฟดีซีแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงบนแผ่นซิลิกอนและ
กระจกสไลด์ โดยไม่ต้องให้ความร้อนและศักย์ไบแอสแก่วัสดุรองรับ 
เพื่อศึกษาผลของอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนที่ใช้ในการเคลือบต่อ
โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค ลักษณะพื้นผิว ความหนาและ
องค์ประกอบทางเคมี พบว่าฟิล์มบางที่เตรียมได้บนกระจกสไลด์มี
ลักษณะเรียบเนียน สีเทาเข้ม ทึบแสง เมื่ออัตราไหลแก๊สไนโตรเจน
เพิ่มขึ้นพบว่าอัตราเคลือบมีค่าลดลง องค์ประกอบทางเคมีของฟิล์ม
มีการแปรค่าไปตามอัตราไหลแก๊สไนโตรเจน โดยพบว่าไนโตรเจนมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นขณะที่โครเมียมและเซอร์โคเนียมมีปริมาณลดลง  
ผลจากเทคนิค XRD พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ซึ่งสอดคลอ้ง
กับระนาบ (111), (200) และ (220) เมื่ออัตราไหลแก๊สไนโตรเจน
เพิ่มขึ้นมุมของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์มีการเลื่อนไปทางซ้าย
เมื่อเทียบกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโครเมียมไนไตรด์   
ขนาดผลึกมีค่าในระดับนาโนเมตรและลดลงส าหรับทุกระนาบโดยมี
ค่าในช่วง 7.6 – 11.4 nm ส่วนค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มที่เตรียมได้
มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 4.162 Å เป็น 4.199 Å ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าคงที่ของ
โครเมียมไนไตรด์ (4.148 Å) แสดงว่าอะตอมของเซอร์โคเนียมเข้า
ไปแทนที่อะตอมของโครเมียมในโครงสร้างของโครเมียมไนไตรด์ 
ในลักษณะของสารละลายของแข็ง ความหนาของฟิล์มมีค่าลดลง
จาก 478 nm เป็น 325 nm ผลจากเทคนิค FE-SEM แสดงให้เห็น
ว่าอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนมีผลต่อโครงสรา้งจุลภาค ลักษณะพื้นผิว 
จากวิเคราะห์จากภาคตัดขวางแสดงให้เห็นว่าฟิล์มที่เตรียมได้ 
ในงานวิจัยนี้มีโครงสร้างแบบคอร์ลัมนาและแน่นทึบ 
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การคัดแยกราไตรโคเดอร์มาในพ้ืนทีน่าข้าวอินทรีย์ บ้านกาดเมฆ อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง  
Isolation of Trichoderma spp. on organic rice fields, Ban Kad Mek, Muang 

District, Lampang Province 
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บทคัดย่อ 

ราไตรโคเดอร์มาเป็นราที่มีประโยชน์ส าหรับการเกษตรของประเทศไทย สามารถคัดแยกได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยแต่ละ
พื้นที่มีราเฉพาะถิ่นที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมนั้น งานวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกราจากดินที่สามารถยับยั้งราก่อโรคใบไหม้ข้าว    
(P. oryzae) โดยส ารวจและเก็บข้อมูลตัวอย่างในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์ บ้านกาดเมฆ ต. ชมพู อ. เมือง จ. ล าปาง และการยับยั้งโรค P. oryzae 
ในห้องทดลองใช้เทคนิค Dual culture plate บนอาหาร PDA ผลการศึกษาพบว่าสามารถคัดแยกราจากดินได้ทั้งหมด 12 ไอโซเลต เป็นราใน
จีนัส Trichoderma จ านวน 2 ไอโซเลต คือ Trichoderma sp. (KMTri1) และ Trichoderma  sp. (KMTri2) ขณะเดียวกันได้ทดสอบการ
เป็นปฏิปักษ์ต่อรา P. oryzae พบว่า Trichoderma sp. (KMTri1) และ Trichoderma  sp. (KMTri2) สามารถยับยั้งรา P. oryzae ได้ร้อย
ละ 85 และ 84.58 ตามล าดับ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งอยู่ในระดับที่สูงมาก ขณะที่การศึกษากลไกการเข้าท าลายของเชื้อ Trichoderma 
sp. ทั้ง 2 ไอโซเลต พบว่าเป็นแบบปรสิตเข้าท าลายโดยแทงทะลุเส้นใยรา P. oryzae ให้เหี่ยวแฟบและตาย  

  
ค าส าคัญ: ราไตรโคเดอร์มา, การยับยั้งรา, นาข้าวอินทรีย์, โรคใบไหม้ข้าว, จังหวัดล าปาง 
 

Abstract 
  Trichoderma is useful fungi for agriculture in Thailand. It can be found in every region of Thailand. Each area 
has specific fungi that is suitable for the environment. This research was aimed to choose the soil-originated fungi which 
possessed inhibiting activities on leaf blight-caused fungi (Pyricularia oryzae) in rice (Oryza sativa). The surveying of data 
and tanking sample were from Ban Kad Mek Tambol Chomphu, Mueang district, Lampang province and inhibition of    
P. oryzae in the laboratory with a dual culture plate technique on PDA medium. The result of this research was 12 
isolates of soil-originated fungi were recorded and 2 isolates of the Trichoderma genus, Trichoderma sp. (KMTri1) and 
Trichoderma sp. (KMTri2) respectively. Then, 2 isolates of Trichoderma found in this study were chosen to test for the 
inhibiting or antagonistic activities on leaf blight-caused fungi (P. oryzae) found: the rate of inhibit activities (%) of those 
2 Trichoderma isolates were 85% for KMTri1 and 84.5% for KMTri1 isolates, respectively, which were the high level and 
effective inhibit activities. The accession and damage mechanism of Trichoderma sp. to destroy P. oryzae were also 
investigated and revealed that they acted as parasite and destroyed P. oryzae by extended their hyphae throughout 
the host hyphae which could kill P. oryzae finally. 
 
Keywords: Trichoderma, Fungi inhibition, Organic rice fields, Leaf blight-caused fungi, Lampang province 
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1. บทน า 
 ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ  และเป็นอาหารหลักของคนไทย  
โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย  ที่นิยมรับประทานข้าวเป็น
อาหารประจ าวันมากกว่าในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก การผลิต บริโภค
และการค้าข้าว  ส่วนใหญ่จึงกระจุกตัวอยู่ในทวีปเอเชีย  แต่ข้าวที่
ผลิตได้ส่วนใหญ่จะใช้ในการบริโภคภายในประเทศ  ท าให้มีข้าว
เพียงร้อยละ 6 เท่านั้นที่เข้าสู่ตลาดการค้าข้าวระหว่างประเทศ  
นอกจากนี้ข้าวยังเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญที่น ารายได้เข้าประเทศ
เป็นจ านวนมาก  โดยประเทศที่มีบทบาทมากในการส่งออกข้าว  
คือ  ประเทศไทย  อินเดีย  เวียดนาม  จีน และพม่า เป็นต้น โดย
ไทยส่งออกข้าวปีละประมาณ 7 ล้านตัน  เป็นสัดส่วนประมาณร้อย
ละ 30 ของการส่งออกข้าวทั้งหมดทั่วโลก [1] (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2564) ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวพบว่ามีทั้งที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม  เช่นการขาดน้ า  ขาดธาตุอาหาร  สภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลง  หรือ  เกิดจากการเข้าแข่งขันของศัตรูข้าว
ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นวัชพืช  โรค  แมลง  สัตว์  และการใช้สารเคมีที่
อาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ส าหรับโรคใบไหม้ของข้าว(rice  blast) 
เกิดจากรา Pyricularia  oryzae พบการระบาดของโรคใบไหม้นี้
เกิดเนื่องมาจากปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยด้วยกันคือ พันธุ์ข้าวอ่อนแอต่อ
โรค ข้าวที่ปลูกในภาคเหนือส่วนใหญ่อ่อนแอต่อโรคไหม้ เช่น พันธุ์
ข้าวดอกมะลิ105 กข6 และ กข15 ปัจจัยที่สองได้แก่ การใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนท่ีอัตราสูง ซึ่งจะท าให้ต้นข้าวเจริญเติบโตเร็วมีล าต้นและ
ใบมีความอวบน้ า ซึ่งง่ายต่อการเข้าท าลายของรา [2-3] 
 ขณะเดียวกันคณะผู้วิจัยได้ส ารวจแปลงนาข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ 
ต. ชมพู อ. เมือง จ. ล าปาง พบว่ามีปัญหาในด้านการระบาดของรา
สาเหตุโรคใบไหม้ของข้าวที่เกิดจากรา P. oryzae เป็นอย่างมาก 
ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อเกษตรกร ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การศึกษาหาวิธีการยับยั้งรา P. oryzae โดยคัดแยกราจากดินมา
ทดสอบการยับยั้ง และเนื่องด้วยมีรายงานวิจัยหลายเรื่องกล่าวถึง
ความสามารถของราในดินที่สามารถยับยั้งราสาเหตุโรคใบไหม้ของ
พืชชนิดอื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราสกุล Trichoderma ได้มี
รายงานการวิจัยอย่างกว้างขวาง มีการผลิตเพื่อควบคุมโรคพืชได้
หลากหลายชนิด และผลิตเพื่อจ าหน่ายทางการค้าอย่างมาก ซึ่งแต่
ละผลิตภัณฑ์นั้นมีประสิทธิภาพการควบคุมโรคได้แตกต่างกัน 
เนื่องจากถิ่นอาศัย สภาพแวดล้อม ของราเป็นปัจจัยส าคัญในการ
เจริญเติบโตส่งผลถึงความสามารถในการควบคุมโรค ด้วยเหตุผล
ข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยด้านการควบคุมราก่อโรคพืชโดยใช้รา 
Trichoderma ที่คัดแยกได้ในท้องถิ่น ราเฉพาะถิ่นนี้มีความ
เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ดังนั้นน่าจะสามารถยับยั้งรา
สาเหตุโรคใบไหม้ของข้าว P. oryzae ได้ การวิจัยนี้เป็นประโยชน์
ส าหรับในการควบคุมใบไหม้ข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ใน
จังหวัดล าปาง และเป็นพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป 
 
 

2. วิธีการวิจัย  
2.1 การเก็บตัวอย่างรา 
 สุ่มเก็บตัวอย่างราจากดินบริเวณกอข้าวภายในรัศมี 1 ตาราง
เมตร ใส่ถุงที่ฆ่าเชื้อแล้วปิดปากถุงให้สนิท น ามาเพาะเชื้อบนอาหาร
เลี้ยงเช้ือ potato dextrose agar(PDA) (potato 200g dextrose 
20g agar 15g) ด้วยวิธี dilution technique บ่มให้ราให้
เจริญเติบโตที่อุณหภูมิห้อง นาน 5 วัน น ามา Spread ลงบนอาหาร 
PDA น าไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 72  ช่ัวโมง เลือกราที่เจริญ
เป็นเส้นใยและมีลักษณะเส้นใยที่แตกต่างกัน น าไปแยกราให้
บริสุทธ์ิต่อไป [4] 
 การเก็บตัวอย่างใบข้าวที่เป็นโรคใบไหม้ท าได้โดยเก็บตัวอย่างใบ
ข้าวที่เป็นโรคใบไหม้ใส่ถุงพลาสติกที่นึ่งฆ่าเช้ือแล้ว น าตัวอย่างใบ
ข้าวมาแยกเชื้อในห้องปฏิบัติการโดยตัดตรงต าแหน่งรอยแผลที่เกิด
จากการเข้าท าลายของรา ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้ววางบนอาหาร 
PDA ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเช้ือแล้วและน าไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา
72 ช่ัวโมง จากนั้นตัดอาหาร PDA ที่มีเส้นใยราเจริญรอบๆ ใบข้าว 
ถ่ายไปวางบนอาหารจานใหม่ น าไปแยกราให้บริสุทธ์ิต่อไป [5]  
2.2 การคัดแยกราบริสุทธิ์และเก็บรักษารา 
 แยกราให้บริสุทธิ์โดยการท าให้เป็นโคโลนีเดี่ยวบนอาหาร PDA 
ถ่ายเช้ือ (subculture) 3 ครั้ง จนได้ใช้บริสุทธิ์ ส าหรับการเก็บ
รักษาเช้ือเป็น stock นั้นท าโดยการเก็บไว้ในอาหาร PDA ผิวเอียง 
และเก็บ spore ไว้ใน glycerol แช่เย็นท่ีอุณหภูมิ -20 OC 
2.3 การทดสอบประสิทธิภาพการยับย้ังรา P. oryzae 
 ได้ใช้เทคนิค dual culture technique มาใช้ในการทดสอบ 
โดยน าตัวอย่างราที่แยกบริสุทธิ์ได้จากดินมาเลี้ยงร่วมกับรา P. 
oryzae บนอาหาร PDA โดยใช้ 5 mm. cork borer ที่ฆ่าเช้ือแล้ว
เจาะบริเวณขอบโคโลนีของเช้ือออกเป็น culture disc ใช้เข็มเขี่ย
ย้ายช้ินราในดินที่แยกบริสุทธิ์แล้วข้างต้นทั้งหมด 12 ไอโซเลต วาง
บนจานอาหาร PDA ให้ห่างจากช้ินของรา P. oryzae 4 ซม. ตาม
แนวเส้นผ่าศูนย์กลาง ในแต่ละ treatment นั้นท า 5 ซ้ า น าจาน
อาหารดังกล่าวไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง วัดการเจริญของรา 7 วันหลัง
การทดสอบ จากน้ันค านวณหาร้อยละการยับยั้งตามสูตรดังนี้ [6-7] 
ร้อยละการยับยั้ง= [(R1 – R2) / R1] x 100 
R1   =  เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีของราในชุดควบคุม 
R2   =   เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีของราในชุดทดลอง 
โดยมีเกณฑ์การประเมินค่าการยับยั้งดังนี้ 
มากกว่าร้อยละ 75  = มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสูงมาก 
ร้อยละ 61- 75  = มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสูง 
ร้อยละ 51- 60  = มีประสิทธิภาพในการยับยั้งปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50 = มีประสิทธิภาพในการยับยั้งต่ า 
2.4 การจ าแนกสกุลรา                    
 จัดจ าแนกราตามลักษณะสัณฐานวิทยาโดยวัดขนาดของสปอร์ 
ต าแหน่งของสปอร์ เส้นใย สีของโคโลนีและสปอร์ ฯลฯ โดยจัด
จ าแนกตามวิธีการของ Domsch และ Game และ Mohammad 
Manjur Shah และวิจัย รักวิทยาศาสตร์ [8 -10]  
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2.5 การศึกษากลไกการเข้าท าลายของรา Trichoderma sp  
 น ารา Trichoderma sp ทั้ง 2 ไอโซเลต ไปเลี้ยงร่วมกับรา     
P. oryzae บนอาหาร PDA ที่ตัดเป็นช้ิน 4 เหลี่ยมวางบน
กระจกสไลด์(slide culture) บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วันแล้ว
น าไปศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ [11] 
 

3. ผลการวิจัย 
3.1 ผลการคัดแยกราที่ก่อโรคใบไหม้ในข้าว    
 จากการส ารวจและเก็บตัวอย่างใบข้าวในแปลงนาข้าวอินทรีย์
ในพื้นที่ ต. ชมพู อ. เมือง จ. ล าปาง พบว่าข้าวถูกราเข้าท าลายเป็น
จ านวนมากดังลักษณะอาการของโรคที่สังเกตเห็น(รูปที่ 1) และ
น ามาคัดแยกเช้ือบนอาหาร PDA บ่มที่อุณหภูมิห้อง สามารถแยก
เชื้อให้บริสุทธ์ิได้โดยพบว่าเช้ือที่แยกได้มีลักษณะรูปร่างโคโลนีแตก
ออกคล้ายรากไม้ รูปร่างไม่แน่นอน เส้นขอบไม่เรียบ ผิวด้านหน้ามี
ลักษณะเป็นวงแหวนและมีลักษณะหยาบมีสีขาวปนสีเทา ผิว
ด้านหลังเรียบ ส าหรับสปอร์มีลักษณะเป็นรูปกระสวยเป็นแบบ 
pyriform มีข้อปล้อง ปลายยอดของ conidia แหลม (รูปที่ 2) 
เมื่อจัดจ าแนกราตามสัณฐานวิทยาตามคู่มือของ Domsch และ 
Game และวิจัย รักวิทยาศาสตร์ ให้ลักษณะที่บ่งช้ีว่าเป็นรา       
P. oryzae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่1 ลักษณะอาการของโรคใบไหม้ของข้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 ลักษณะโคโลนีและสปอรข์องเชื้อ P. oryzae  
 
3.2 ผลการคัดเลือกราในดิน 
 จากการเก็บตัวอย่างดินตามวิธีการข้างต้นพบว่าได้ลักษณะ
รูปร่างโคโลนีของราจากดินที่แตกต่างกัน(รูปที่ 3) และสามารถแยก

เช้ือได้ทั้งหมด 12 ไอโซเลต เมื่อจัดจ าแนกราตามสัณฐานวิทยาดัง
คู่มือของ Mohammad  Manjur Shah and Hamisu Afiya และ
วิจัย รักวิทยาศาสตร์ สามารถจัดจ าแนกเป็นรา Trichoderma sp. 
2 ไอโซเลต และราอื่นๆ อีก 10 ไอโซเลต โดยรา Trichoderma 
sp. ที่แยกได้ตั้งช่ือใหม่เป็น Trichoderma sp. (KMTri1) และ 
Trichoderma  sp. (KMTri2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3 ลักษณะรูปร่างโคโลนีของราจากดิน 
3.3 ผลการยับย้ังรา P. oryzae โดยราจากดิน 
 จากการทดสอบการยับยั้งรา P. oryzae กับราในดินทั้งหมด 
12 ไอโซเลต ภายหลังการเลี้ยงร่วมกันพบว่ารา Trichoderma sp. 
(KMTri1) และ (KMTri2) สามารถยับยั้งรา P. oryzae (รูปที่ 4) ได้
ร้อยละ 85 และ 84.58 ตามล าดับ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
อยู่ในระดับที่สูงมาก ส่วนราจากดินไอโซเลตอื่นมีประสิทธิภาพใน
การยับยั้งอยู่ในระดับต่ าโดยมีค่าการยับยั้งไม่ถึงร้อยละ 50   
3.4 กลไกการเข้าท าลายรา P. oryzae ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
   จากการทดลองพบว่ารา Trichoderma sp. (KMTri1) และ 
(KMTri2) สามารถเข้าท าลายรา P. oryzae ได้ โดยการตรวจดู
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์หลังเลี้ยงด้วยเทคนิค slide culture ซึ่ง
พบว่าเส้นใยของรา Trichoderma sp. สามารถแทงเข้าไปท าลาย
ภายในเส้นใยของรา P. oryzae (รูปที่ 5) 
 
4. อภิปรายผล 
    การทดสอบยับยั้งราก่อโรคใบไหม้ของข้าว P. oryzae ด้วยวิธี 
dual culture technique ผลการทดสอบพบว่า Trichoderma 
sp. (KMTri1) และ (KMTri2) สามารถยับยั้งราสาเหตุโรคใบไหม้
ของข้าว P. oryzae ได้ร้อยละ 85 และ 84.58 ตามล าดับ ซึ่งมี
ประสิทธิภาพการยับยั้งรา P. oryzae ได้สูงมากในสภาพ
ห้องปฏิบัติการ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิระเดช แจ่มสว่าง 
และยอดชาย  นิ่มรักษา ที่บ่งช้ีถึงราสกุล Trichoderma สามารถ
ให้การยับยั้งราโรคใบไหม้ได้ในระดับที่สูง อีกทั้งยังสามารถยับยั้งรา
โรคพืชอื่นได้อีกด้วยเช่น การน าราสกุล Trichoderma มาทดสอบ
เทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของราก่อโรคผลของสต
อเบอรี่ พบว่ารา Trichoderma sp. ให้ผลการยับยั้งราสาเหตุโรค
ในระดับที่สูง โดยที่ราชนิด T. viride ยับยั้งการเจริญของ          

โคโลนีของรา 
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R. tulasnei และ P. obscrans ได้ร้อยละ 39.15 และ 54.84 
ตามล าดับ สูงกว่า  Trichoderma spp. ชนิดอื่น ๆ เป็นต้น 
    ในด้านกลไกการเข้าท าลายของรา Trichoderma sp. ต่อรา  
P. oryzae ที่แยกได้นี้พบว่าเส้นใยของรา Trichoderma sp. 
สามารถแทงเข้าไปท าลายภายในเส้นใยของรา P. oryzae ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Seema, M. และ Devaki, N S. ที่พบว่า
รา Trichoderma viride สามารถเข้าไปเจริญเติบโตภายในไมซี
เลียมของ Rhizoctonia solani ได้ส่งผลให้เกิดการหดตัวและการ
แข็งตัวของไซโตพลาซึมของรา R. solani [15] โดยลักษณะการเข้า
ท าลายแบบนี้พบได้ในราสกุล Trichoderma บางชนิด และบ่งบอก
ถึงการเป็นภาวะปรสิต ซึ่งโดยส่วนใหญ่ราสกุล Trichoderma มี
กลไกในการเข้าท าลายที่แตกต่างกัน มีหลายกลไกเช่น การสร้าง
สารปฏิชีวนะ การแข่งขัน การเป็นปรสิต และการชักน าให้เกิด
ความต้านทาน เป็นต้น [4, 13] ผลของในการวิจัยนี้ท าให้ผู้วิจัย
เข้าใจถึงกระบวนการทางชีววิทยาของราสกุล Trichoderma ที่
แยกได้ในครั้งนี้ 
    รา Trichoderma sp. ที่แยกได้ในงานวิจัยนี้กลุ่มผู้วิจัย
สัณนิษฐานว่าอาจมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับสารยับยั้งเช้ือราที่มี
ขายตามท้องตลาด เนื่องจากมีงานวิจัยที่สนับสนุนถึงการใช้ราสกุล 
Trichoderma แล้วมีประสิทธิการยับยั้งราก่อโรคอื่นๆ ได้ใกล้เคียง
กับสารเคมีที่ เกษตรกรใช้ทั่วไป ดังเช่นงานวิจัยของศิรินทิพย์ 
แดงติ๊บ [11] ได้รายงานการศึกษาการใช้เช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ใน
การควบคุม โรคล าต้ น ไหม้ ของหน่ อ ไม้ ฝรั่ ง  ที่ เ กิ ดจาก รา 
Phomopsis asparagi Bubak ในสภาพแปลงปลูกด้วยการฉีดพ่น
รา T. harzianum (CB-Pin-01) เช้ือสดเปรียบเทียบกับสารเคมีเบ
โนมิลพบว่า วิธีที่ใช้เช้ือสดสามารถลดขนาดแผลของโรคล าต้นไหม้ 
(Phomopsis  asparagi) ได้ดีกว่าการใช้สารเคมีเบโนมิล ลดลงได้
ร้อยละ 91.11 และ 44.45 ตามล าดับ  

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 การคัดแยกราในพ้ืนท่ีนาข้าวอินทรีย์ บ้านกาดเมฆ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง สามารถคัดแยกราจากดินได้จ านวน 12 ไอโซเลต 
แบ่งเป็นรา Trichoderma sp. 2 ไอโซเลต และราอื่นๆ อีก 10 ไอ
โซเลต และคัดแยกราสาเหตุโรคใบไหม้ของข้าว P. oryzae ได้ 1 
ไอโซเลต การทดสอบยับยั้งรา P. oryzae โดยใช้รา Trichoderma 
sp. ที่คัดแยกได้ครั้งนี้ พบว่าสามารถยับยั้งได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปซึ่ง
ถือว่ายับยั้งได้ในระดับสูงมากตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อศึกษาการยับยั้ง
ในระดับเซลล์พบว่า Trichoderma sp. ทั้ง 2 ไอโซเลตมีกลไกการ
เข้าท าลายแบบปรสิต ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพในระดับเรือนทดลองและแปลงปลูกต่อไป  
 
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ในการวิจัยครั้งถัดไปการจ าแนกราควรมีการใช้ข้อมูลสาร
พันธุกรรมประกอบเพื่อประกอบผลการจ าแนกราที่แม่นย ายิ่งขึ้น 
การทดลองด้านการยับยั้งเช้ือราแบบชีววิธีควรค านึงถึงสภาวะการ

เก็บรักษาเช้ือและประสิทธิภาพของเช้ือที่เก็บรักษาในห้องทดลอง
ซึ่งอาจท าให้เช้ือมีประสิทธิภาพการยับยั้งลดลง รวมทั้งการทดลอง
เพื่อค้นหาปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน ค่าพีเอช 
สารเคมีที่ใช้ในแปลงเกษตรที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการ
ยับยั้งเช้ือในแปลงเกษตร ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจใน
การทดลองหาค าตอบต่อไปในอนาคต 
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ในแปลงปลูกข้าว 
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รูปที ่4 การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งด้วยเทคนิค dual culture; Control (P. oryzae) ภาพ ก; การยับยั้งรา P. oryzae ของ 
Trichoderma sp. (KMTri1) ภาพ ข; และ Trichoderma sp. (KMTri2) ภาพ ค  

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5 แสดงลักษณะเส้นใยของรา Trichoderma   sp. ขนาดเส้นใยเข้มเจรญิอยู่ภายในเส้นใยของ 
P. oryzae ขนาดใหญ่สจีาง ย้อมด้วยสคีริสตอล ไวโอเลต ความเขม้ข้นร้อยละ 0.3 (x400) 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการควบคุมการใช้ไม้สักแปรรูปส าหรับก่อสร้างบ้านทรงไทยขนาดพื้นที่ 156 ตารางเมตรด้วย
โปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจ านวนเต็ม โดยค านวณหาต้นทุนของการใช้ไม้สักแปรรูปที่ตัดแบบต่าง ๆ กันด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลข
จ านวนเต็ม แล้วเปรียบเทียบกับต้นทุนของการถอดแบบตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ มีวิธีด าเนินการโดย
สร้างตัวแบบของปัญหาของโปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจ านวนเต็มประกอบด้วย สมการเป้าหมายเป็นต้นทุนต่ าสุด ข้อจ ากัดของทรัพยากร
โดยใช้วิธีการสร้างสดมภ์ในการเพิ่มกลุ่มวิธีการตัดวัสดุแล้วกระจายเศษวัสดุไปยังความยาวใช้งานที่ต้องการ และตัวแปรไม่เป็นลบ ผลการวิจัย
พบว่า โปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจ านวนเต็มสามารถลดปริมาณการสั่งซื้อไม้สักแปรรูปได้ร้อยละ 0.40 ต่ ากว่าการถอดแบบตามหลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และการใช้โปรแกรมยังเหมาะสมกับกรณีการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีความซับซ้อน เช่น ไม้สัก
แปรรูปที่มีความยาวใช้งานหลายขนาดหรือความยาวมาตรฐานหลายขนาด 
 
ค าส าคัญ : บ้านทรงไทย โปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจ านวนเต็ม ไม้สักแปรรูป เทคนิคการสร้างสดมภ์ 
 

Abstract 
This research aims to investigate the planning of lumber utilization for the construction project of 156 square 

meter Thai style house using an integer linear programming. The programming was applied to calculate the cost of teak 
lumber in various cutting pattern. The results obtained were compared to those data calculated according to The 
Comptroller General’s Department standard. Formulation of linear programming models was carried out by conditions 
including objective function as the lowest cost, resource constraints by column generation technique and non-
negativity constraint. The result showed that the teak lumber utilization was found to decease for 0.4% as compared to 
the standard data with the use of integer linear programming. In addition, the programming was also suitable used for 
the condition of using the complicated resources which are the instance teak lumber with various length or the 
instance teak lumber with standard length. 

 
Keywords : Thai style house, integer linear programming, teak lumber, column generation technique 
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1. บทน า 
 ประเทศไทยอยู่ในภูมิศาสตร์เขตร้อน มีแสงแดดจัด ส่งผลให้
ในช่วงฤดูร้อนอากาศโดยทั่วไปร้อนจัด บ้านจึงเป็นสถานที่ที่ให้
ความร่มเย็นแก่ผู้อยู่อาศัย ภูมิปัญญาของการปลูกบ้านทรงไทย
โบราณ คือ การออกแบบหลังคาทรงสูงเพื่อให้อากาศภายในเบา
ลอยตัวอยู่ ขณะที่ความร้อนจะถ่ายเทสู่ตัวบ้านหรือภายในห้องได้
อย่างช้า ๆ เนื่องจากระยะความสูงของหลังคาท าให้ภายในบ้านเย็น
สบาย แม้ว่าจะมีห้องและฝากั้นแต่ก็มีพื้นที่เพียงร้อยละ 40 ที่เหลือ
อีกร้อยละ 60 เป็นชานเปิดโล่งท าให้ลมพัดผ่านได้สะดวก ทั้งลม
จากใต้ถุนสูงที่พัดขึ้นมาข้างบนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สายลมเย็น
จะพัดผ่านในบ้านตลอดเวลา การสร้างชายคาหรือไขราให้ยื่นยาว
ออกคลุมตัวบ้านมากกว่าบ้านทรงยุโรปก็เป็นอีกหนึ่งในภูมิปัญญา
การแก้ปัญหาอากาศร้อนให้สอดคล้องกับภูมิอากาศของคนไทย 
เพื่อป้องกันแดดส่อง ไม่ให้เผาฝาบ้านจนร้อน ภายในห้องจะได้เย็น
ตลอดทั้งวัน อีกทั้งบ้านทรงไทยยังมีความสวยงามและเอกลักษณ์
เฉพาะตัว [1] 
 ไม้แปรรูปเป็นวัสดุหนึ่งมิติที่ส าคัญใช้ในก่อสร้างบ้านทรงไทย มี
จ าหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดและก่อสร้างได้ง่าย นิยมเรียกชื่อตาม
วัตถุประสงค์ที่น าไม้ไปใช้ในต าแหน่งต่าง ๆ เช่น ไม้เสา คาน ตง 
คร่าว พื้น ฝา ระแนง ความยาวไม้แปรรูปมีขนาดตั้งแต่ 1.00 ถึง 
4.00 เมตร การเลือกขนาดความยาวน ามาใช้งานต้องค านึงถึง
ต้นทุนและการสูญเสียวัสดุก่อสร้างจากการตัด การต่อทาบ จาก
การศึกษาแนวทางในการลดปริมาณของเสียจากการก่อสร้างใน
ประเทศไทยพบว่าสาเหตุส าคัญของการสูญเสียวัสดุก่อสร้างมาก 
คือ การตัดขนาด การขาดการบริหารจัดการน าส่วนที่เหลือมาใช้
งาน การขาดประสิทธิภาพในการท างานของคนงาน [2] เป็นสาเหตุ
ที่ท าให้ต้นทุนก่อสร้างบ้านทรงไทยมีราคาสูง 
 โปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจ านวนเต็ม  (integer linear 
programming, ILP) เป็นกระบวนการหนึ่งที่น ามาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการอย่างแพร่หลาย โดยน าข้อมูลปัญหาทรัพยากร
และข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานมาสู่การสร้างตัวแบบของปัญหาและ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์แล้วจึงท าการสรุปออกมาเป็น
ตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสินใจ เป็นการให้ข้อมูลส าหรับแก้ปัญหาการ
จัดสรรทรัพยากรซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัดแต่ได้รับประโยชน์สูงสุด [3] มี
การใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจ านวนเต็มส าหรับออกแบบ
การตัดวัสดุหนึ่งมิติในงานก่อสร้าง เช่น เหล็กเสริมส าหรับผลิตท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อส าเร็จรูปสี่เหลี่ยม [4] เหล็กเสริมและเหล็ก
รูปพรรณส าหรับก่อสร้างบ้านลอยน้ า [5] เหล็กเสริมส าหรับการ
ผลิตก าแพงกันดินคอนกรีตหล่อส าเร็จรูปตัวแอล [6] 
 วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้ คือ การประยุกต์ใช้โปรแกรม
เชิงเส้นตรงแบบเลขจ านวนเต็มส าหรับการวางแผนการตัดไม้สัก
แปรรูปในการก่อสร้างบ้านทรงไทยภาคกลางขนาดพื ้นที ่ 156 
ตารางเมตร โดยถอดแบบโครงสร้างหาปริมาณวัสดุ แล้วน าข้อมูล
ที่ได้มาสร้างตัวแบบของปัญหา วิเคราะห์หาผลลัพธ์ของวิธีการตัด
ด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
ซึ ่งผลลัพธ์ของวิธีการตัดจะถูกน ามาเปรียบเทียบกับปริมาณที่

ต้องการใช้งาน ถ้าปริมาณที่ได้เกินกว่าปริมาณที่ต้องการใช้งาน 
จะใช้เทคนิคการสร้างสดมภ์ (column generation technique) 
ช่วยสร้างรูปแบบการตัดใหม่ (new cutting pattern) โดยน าราคา
ควบคู่ (dual problem) จากการแก้ปัญหาหลักแบบผ่อนคลาย มา
ค านวณในปัญหาย่อยเพื่อสร้างรูปแบบการตัดใหม่ที่สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในสมการหลักได้ ท าให้มีแบบแผนและวิธีการตัดวัสดุที่
เป็นมาตรฐานและประหยัดงบประมาณการก่อสร้าง 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 การวางแผนการตัดไม้สักแปรรูปขนาด 1 ½ นิ้วx3 นิ้ว, 1 นิ้วx4 
นิ้ว, 1 นิ้วx5 นิ้ว และ 2 นิ้วx5 นิ้ว ความยาวไม่เกิน 4.00 เมตร 
ส าหรับบ้านทรงไทยขนาดพื้นที่ 156 ตารางเมตร ด้วยโปรแกรมเชิง
เส้นตรงแบบเลขจ านวนเต็ม แล้วน ามาเปรียบเทียบปริมาณการใช้
วัสดุจากการถอดแบบตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม 2555 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวางแผนการตัดไม้สักแปรรูปส าหรับงานก่อสร้างบ้านทรง
ไทย มีวิธีการด าเนินงานโดยเริ่มจากการถอดแบบหาปริมาณไม้แปร
รูป สร้างตัวแบบของปัญหา ค านวณหาผลลัพธ์ด้วยโปรแกรมเชิง
เส้นตรงแบบตัวเลขจ านวนเต็ม และค านวณปริมาณวัสดุตาม
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางของทางราชการ ก่อนน าผลลัพธ์
การค านวณปริมาณวัสดุที่ใช้จากทั้งสองวิธีมาเปรียบเทียบกัน มี
รายละเอียดดังนี้ 
3.1 การถอดแบบโครงสร้างหาปริมาณไม้สักแปรรูป 
 การถอดแบบโครงสร้างหาปริมาณไม้สักแปรรูปเป็นการถอด
แบบอย่างละเอียด มีขั้นตอนดังนี้  
 3.1.1  เขียนแบบก่อสร้างบ้านทรงไทยด้วยโปรแกรมเขียนแบบ
ส าเร็จรูป (รูปที่ 1)  โดยให้มีมิติของไม้สักแปรรูปปรากฏในแบบ
ก่อสร้าง  
 

 
 

รูปที่ 1 แบบบ้านทรงไทยที่เขียนด้วยโปรแกรมเขียนแบบส าเร็จรูป 
 
 3.1.2 ใช้ค าสั่ง dimension ในโปรแกรมเขียนแบบส าเร็จรูป วัด
ระยะความยาวของแต่ละชิ้นส่วนให้ละเอียดถึงหน่วยมิลลิเมตร  
 3.1.3 ค านวณปริมาณวัสดุของไม้สักแปรรูปโดยการวัดขนาด
ของความยาวให้ใกล้เคียงถึง 0.001 เมตร ตามที่แสดงในแบบ  
 3.1.4 จัดท าระเบียนการใช้ไม้สักแปรรูปแต่ละขนาด  
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 3.1.5 จัดเรียงล าดับข้อมูลข้อ 3.1.4 แต่ละขนาดไม้สักแปรรูป
จากความยาวน้อยไปหาความยาวมาก แล้วท าการรวบรวมปริมาณ
วัสดุที่เหมือนกันจัดแบ่งกลุ่มดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ปริมาณไม้สักแปรรูปส าหรับบ้านทรงไทย 
 
ที ่ รายการไม้สักแปรรูป จ านวน 

(ท่อน) 
1 เสาเรือน  

เสาไม้สักกลมขนาด 6 นิ้ว x ยาว 4.00 เมตร 34 
2 พ้ืนบ้าน  

ตงไม้ขนาด 2 นิ้ว x 5 นิ้ว x ยาว 1.75 เมตร 36 
ตงไม้ขนาด 2 นิ้ว x 5 นิ้ว x ยาว 2.25 เมตร 24 
ตงไม้ขนาด 2 นิ้ว x 5 นิ้ว x ยาว 2.35 เมตร 57 
ตงไมข้นาด 2 นิ้ว x 5 นิ้ว x ยาว 2.75 เมตร 25 
ตงไม้ขนาด 2 นิ้ว x 5 นิ้ว x ยาว 3.5 เมตร 22 
พื้นไมข้นาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว x ยาว 1.35 เมตร 45 
พื้นไมข้นาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว x ยาว 2.43 เมตร 36 
พื้นไมข้นาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว x ยาว 3.28 เมตร 54 
พื้นไมข้นาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว x ยาว 4.00 เมตร 99 
พื้นไมข้นาด 1 นิ้ว x 5 นิ้ว x ยาว 1.10 เมตร 40 
พื้นไมข้นาด 1 นิ้ว x 5 นิว้ x ยาว 3.40 เมตร 15 
พื้นไมข้นาด 1 นิ้ว x 5 นิ้ว x ยาว 4.00 เมตร 120 

3 ฝาบ้าน  
โครงเคร่าไม้ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิว้ x ยาว 1.50 
เมตร 

24 

โครงเคร่าไม้ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x ยาว 2.20 
เมตร 

32 

โครงเคร่าไม้ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x ยาว 2.35 
เมตร 

16 

โครงเคร่าไม้ขนาด 1 1/2 นิว้ x 3 นิ้ว x ยาว 2.60 
เมตร 

32 

โครงเคร่าไม้ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x ยาว 3.00  
เมตร 

48 

โครงเคร่าไม้ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิว้ x ยาว 3.80 
เมตร 

176 

4 งานหลังคา  
เชิงชายไมข้นาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว x ยาว 3.00 เมตร 42 
ปิดลอนไม้ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว x ยาว 3.00 เมตร 42 

5 หน้าจั่ว  
ไม้ขนาด 1 นิ้ว x 3 นิว้ x ยาว 3.00 เมตร 30 

6 งานฝ้าเพดาน  
ไมข้นาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x ยาว 3.00 เมตร 118 
ไมข้นาด 1 1/2 นิ้ว x 2 นิ้ว x ยาว 3.00 เมตร 905 

 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 
ที ่ รายการไม้สักแปรรูป จ านวน 

(ท่อน) 
7 งานบันได  

ราวบันไดไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x ยาว 3.00 เมตร 2 
ลูกกรงไม้กลึง ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x ยาว 0.80 
เมตร 

16 

ลูกกรงไม้กลึง ขนาด 4 นิว้ x 4 นิ้ว x ยาว 0.90 
เมตร 

2 

คานไม้รับแม่บันได ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว x ยาว 
1.50 เมตร 

1 

แม่บันไดไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว x ยาว 2.50 
เมตร 

2 

ลูกนอนไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว x ยาว 1.50 เมตร 8 
 
3.2 สร้างตัวแบบของปัญหา 
 เริ่มต้นจากการออกแบบวิธีการตัดวัสดุที่หลากหลาย ในที่นี้จะ
ยกตัวอย่างวิธีการน าไม้สักแปรรูปขนาด 1 นิ้ว x 5 นิ้ว ความยาว 
ต่าง ๆ คือ 4.00 (A), 3.50 (B), 3.00 (C), 2.50 (D), 2.00 (E) และ 
1.50 เมตร (F) มาสร้างแผนการตัดส าหรับใช้เป็นพื้นไม้ขนาด 1 นิ้ว 
x 5 นิ้ว (ตารางที่ 1) น ามาวางแผนการตัดวัสดุดังรูปที่ 2 
 แล้วน าข้อมูลที่ได้มาสร้างตัวแบบของปัญหาของโปรแกรมเชิง
เส้นตรงแบบเลขจ านวนเต็มเป็นการน าข้อมูลทั้งหมดของปัญหาที่
ต้ อ งการ หาผลลั พ ธ์ ม าสร้ างให้ อยู่ ใน รูปทางคณิ ตศาสตร์ 
ประกอบด้วย 3  ส่วน คือ สมการเป้าหมาย ข้อจ ากัด และตัวแปรไม่
เป็นลบ (ตารางที่ 2) มีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 สมการเป้าหมาย  
 Minimize Z = C1X1+ C2X2+………+CnXn ............. (1) 
3.2.2 ข้อจ ากัด     
 a11X1+ a12X2+………+ a1nXn    b1 ............. (2) 
 a21X1+ a22X2+………+ a2nXn   b2 ............. (3) 
 a31X1+ a32X2+………+ a3nXn   b3 ............. (4) 
3.2.3 ตัวแปรไม่ติดลบ และเลขจ านวนเต็ม 
 X1, X2, ………Xn   0 
โดยที ่Z คือ สมการเป้าหมาย 
 Cj คือ ต้นทุนของวิธีการตัดวัสดุ Xj ในสมการเป้าหมาย

ซึ่งมีค่าคงที่ ; j=1, 2, 3,…….., n 
 aij คือ จ านวนชิ้นส่วนที่ตัดได้จากขนาดความยาว li โดย

วิธีการตัดท่ี Xj 

 bi คือ จ านวนทีต่้องการแต่ละขนาดความยาวของไม้ li  
 li     คือ ขนาดความยาวของไม้แปรรูปที่ต้องการใช้งาน 

  Xj  คือ วิธีการตัดไม้แบบต่าง ๆ เช่น XA2 คือ วิธีการตัดไม้
แปรรูปขนาดความยาวมาตรฐาน 4.00 เมตร (A) รูปแบบที่ 2   
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  A1   X

  A2   X

  A3   X

  A4   X

  A5   X

  B1   X

  B2   X

  B3   X

  B4   X

  C1   X

  C2   X

  D1   X

  D2   X

  E1   X

  F1   X

 

  A1   X

  A2   X

  A3   X

  A4   X

  A5   X

  B1   X

  B2   X

  B3   X

  B4   X

  C1   X

  C2   X

  D1   X

  D2   X

  E1   X

  F1   X
 

รูปที่ 2 การสร้างแผนการตัดไม้สักแปรรูปขนาด 1 นิ้ว x 5 นิ้ว 
 

ตารางท่ี 2 ตัวแบบของปัญหาการตัดไม้ขนาด 1 นิว้ x 5 นิ้ว 
 

ตัวแบบของปัญหา 
1. สมการเป้าหมาย 
Z=770XA1+770XA2+770XA3+770XA4+770XA5+615XB1+ 
615XB2+615XB3+615XB4+500XC1+500XC2+405XD1+405XD

2+320XE1+225XF1 
2. ข้อจ ากัด 
ข้อจ ากัดที่ 1 (ต้องการวัสดุยาว 4.00 เมตร) : 1X1 ≥120 
ข้อจ ากัดที่ 2 (ต้องการวัสดุยาว 3.40 เมตร) : 1X2+1X6 ≥ 15
ข้อจ ากัดที่ 3 (ต้องการวัสดุยาว 1.10 เมตร) : 3X3+2X4+1X5 
+3X7+2X8+1X9+2X10+1X11+2X12+1X13+1X14+1X15 ≥ 40                       
3. ตัวแปรไม่ติดลบ 
X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15 
  0 

3.3 การค านวณหาผลลัพธ์ด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบตัวเลข
จ านวนเต็ม 
 การค านวณหาผลลัพธ์ของตัวแบบของปัญหาด้วยโปรแกรมเชิง
เส้นตรงแบบเลขจ านวนเต็ม ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
WinQSB version 1.00 for Windows ในการค านวณหาผลลัพธ์ 
ซึ่งผู้ใช้งานต้องป้อนข้อมูลสมการเป้าหมายจ านวน 1 สมการ และ
ป้อนข้อมูลข้อจ ากัดต่าง ๆ ของทรัพยากรลงในตารางข้อมูล 
(spreadsheet matrix form) แ ล ะ ก ด ปุ่ ม  OK ซึ่ ง โป รแ ก รม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป WinQSB ค านวณหาทางเลือกที่มีผลลัพธ์ดี
ที่สุดจากข้อมูลตัวแบบของปัญหาดังรูปที่ 3 
 

 
 

รูปที่ 3 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวแบบของปัญหาการตัดไม้สักแปรรูป   
ขนาด 1 นิ้ว x 5 นิ้ว 

 
3.4 การค านวณปริมาณวัสดุตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
ของทางราชการ 
 หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางของทางราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม 2555 การค านวณความยาวไม้แต่ละ
อย่างนั้น ต้องเผื่อความยาวไม้ให้พอกับการก่อสร้างจริงตามความ
ยาวของไม้สักแปรรูปที่มีในท้องตลาด (ตารางที่ 3) แล้วแปลงหน่วย
ความยาวเป็นเมตร เพื่อค านวณหาปริมาตรไม้สักแปรรูปมีหน่วย
เป็นลูกบาศก์ฟุต 
 
ตารางที่ 3 การค านวณปริมาณไม้สักแปรรูปขนาด 1 นิ้ว x 5 นิ้ว 
ตามหลักเกณฑ์ราคากลางของทางราชการ 
 

ที ่
ขนาดไม้สักแปรรูป 
ที่ต้องการใช้งาน 

ความยาวไม ้ 
ท้องตลาด 

(เมตร) 

จ านวน 
(ท่อน) 

1 1 นิ้ว x 5 นิ้ว x 4.00 เมตร 4.00 เมตร 120 

2 1 นิว้ x 5 นิ้ว x 3.50 เมตร 3.50 เมตร 15 

3 1 นิ้ว x 5 นิ้ว x 1.10 เมตร 1.50 เมตร 40 
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4.  ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นแบบเลข

จ านวนเต็มส าหรับการวางแผนการตัดไม้สักแปรรูปในการก่อสร้าง
บ้านทรงไทย มีดังต่อไปนี้ 

4.1 การตัดไม้สักแปรรูปเป็นการตัดวัสดุหนึ่งมิติด้วยโปรแกรม
เชิ งเส้นตรงแบบเลขจ านวนเต็ม เป็นรูปแบบของปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นแทนปัญหาในการตัดวัสดุเพื่อหาวิธีการตัด
วัสดุแต่ละชิ้นส่วน เพื่อให้ได้ตัวแปรที่ต้องตัดสินใจในกลุ่มของ
วิธีการตัดวัสดุที่ดีที่สุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยที่โปรแกรมเชิง
เส้นตรงบอกถึงจ านวนของวิธีการตัดและจ านวนวัสดุที่ใช้ (ตารางที่ 
4) สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปสร้างแผนผังการตัดวัสดุดังรูปที่ 4  

 
ตารางท่ี 4 ผลลัพธ์ของการตัดไม้สักแปรรูปขนาด 1 นิ้ว x 5 นิ้ว 
 

ที ่ ขนาดไม้สักแปรรูปมาตรฐาน 
จ านวน 
(เล่ม) 

วิธีการ    
ตัดวัสด ุ 

1 1 นิ้ว x 5 นิ้ว x 4.00 เมตร 120 XA1 

2 1 นิ้ว x 5 นิ้ว x 3.50 เมตร 15 XB1 

3 1 นิ้ว x 5 นิ้ว x 2.50 เมตร 20 XD1 
 

  A1   X

  B1   X

  D1   X
 

 
รูปที่ 4 แผนผังที่ใช้ส าหรับตัดไม้สักแปรรูปขนาด 1 นิ้ว x 5 นิ้ว 

 
4.2 การเปรียบเทียบจ านวนการใช้ไม้สักแปรรูปจากการค านวณ 

3  วิธีได้แก่ 1) ปริมาณที่ต้องการใช้งานโดยไม่เผื่อการสูญเสีย 2) 
โปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจ านวนเต็ม 3) การถอดแบบตาม
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดย
พิจารณาร้อยละการสูญเสียไม้แปรรูปเทียบกับปริมาณไม้แปรรูปที่
ต้องการใช้งานโดยไม่เผื่อการสูญเสีย พบว่า การใช้โปรแกรมเชิง
เส้นตรงแบบเลขจ านวนเต็มมีการสูญเสียไม้สักแปรรูปร้อยละ 1.85 
ส่วนการถอดแบบตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการมีการสูญเสียไม้สักแปรรูปร้อยละ 2.31 
เมื่อพิจารณางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุไม้สัก โปรแกรมเชิง
เส้นตรงแบบเลขจ านวนเต็มช่วยให้สามารถลดปริมาณการสั่งซื้อไม้
สักแปรรูปได้ร้อยละ 00.4  ต่ ากว่าการถอดแบบตามหลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ  

 

ตารางที่ 4 ปริมาณการใช้ไม้สักแปรรูปที่จัดซื้อจากการค านวณด้วย
โปรแกรมเชิงเส้นตรงและการถอดแบบตามหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ  

 

ขนาดไม้สักแปรรูป 
ปริมาณไม้สักแปรรูป  

(ลกูบาศก์ฟุต) 
1* 2* 3* 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว            
ยาว 4 เมตร 

7.718  87.71 87.71 

4 นิ้ว x 4 นิว้ 0.66  0.73 0.73 
2 นิ้ว x 10 นิ้ว 5.47 5.47 5.47 
2 นิ้ว x 6 นิ้ว 0.41 0.41 0.41 
2 นิ้ว x 5 นิ้ว 90.45 95.19 97.24 
2 นิ้ว x 4 นิว้ 1.09 1.09 1.09 
2 นิ้ว x 2 นิ้ว 1.17 1.46 1.46 
1 1/2 นิ้ว x3 นิ้ว 143.02 147.95 147.95 
1 1/2 นิ้ว x2 นิ้ว 185.71 185.71 185.71 
1 นิ้ว x 8 นิ้ว 22.98 22.98 22.98 
1 นิ้ว x 6 นิ้ว 17.24 17.24 17.24 
1 นิ้ว x 5 นิ้ว 565.5  66.41 67.55 
1 นิ้ว x 4 นิ้ว 65.79  67.72 67.72 
1 นิ้ว x 3 นิ้ว 6.16 6.16 6.16 

รวม 693.41 706.23 709.42 
ร้อยละการสูญเสียไมส้ักแปรรูป 0.00 1.85 2.31 
หมายเหตุ 
1*   คือ ปริมาณไม้แปรรูปที่ต้องการใช้งานโดยไมเ่ผื่อการสูญเสีย 
2*   คือ ปริมาณไม้แปรรูปทีไ่ด้จากการค านวณด้วยโปรแกรม 
เชิงเส้นตรงแบบเลขจ านวนเต็ม 

3*   คือ ปริมาณไม้แปรรูปทีจ่ัดซื้อจากการค านวณการถอดแบบ
ตามหลักเกณฑ์ของการค านวณราคากลาง 

 

5.  สรุปและอภิปรายผล 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเส้นตรงแบบเลขจ านวนเต็มส าหรับ

การควบคุมการตัดไม้สักแปรรูปในการก่อสร้างบ้านทรงไทย มี
ขั้นตอนการด าเนินงานประกอบด้วย 1) สร้างตัวแบบของปัญหา 2) 
การค านวณหาผลลัพธ์ของตัวแบบของปัญหา 3) การวิเคราะห์
ผลลัพธ์ ส าหรับควบคุมต้นทุนการใช้ไม้แปรรูปซึ่งเป็นวัสดุหนึ่งมิติ 
โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างขนาดความยาวใช้งาน ปริมาณที่
ต้องการ และค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุต่ าสุดส าหรับก่อสร้างบ้านทรง
ไทยขนาดพื้นที่ 156 ตารางเมตร  

โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์การค านวณหาปริมาณไม้สักแปร
รูปจากโปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจ านวนเต็มและการค านวณ
ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม 2555 ได้ผลลัพธ์เท่ากันในกรณีที่
ความซับซ้อนของไม้สักแปรรูปต่ า (ไม้สักแปรรูปมีความยาวใช้งาน
ต่ ากว่า 3 ขนาด) เนื่องจากไม้สักแปรรูปมีความยาวมาตรฐานหลาย
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ขนาดสามารถเลือกใช้ได้ใกล้เคียงกับความยาวที่ต้องการท าให้เกิด
การสูญเสียวัสดุต่ า แต่กรณีการตัดไม้แปรรูปมีความซับซ้อนมากขึ้น 
การใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจ านวนเต็มเป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการควบคุมต้นทุนวัสดุก่อสร้างหรือการสูญเสียวัสดุได้ดีกว่า 
สอดคล้องกับรายงานการศึกษาเรื่อง การวางแผนการตัดเหล็กเสริม
และเหล็กรูปพรรณด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจ านวนเต็ม
ส าหรับก่อสร้างบ้านลอยน้ า พบว่าการสูญเสียมีการสูญเสียเหล็ก
เสริมร้อยละ 5.68  และสูญเสียเหล็กรูปพรรณร้อยละ 14.39  น้อย
กว่าการค านวณตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง [5] และมีการ
สร้างตัวแบบของปัญหาของโปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจ านวนเต็ม
ในโรงงานกระดาษเพื่อลดการสูญเสียจากการตัดขอบม้วนกระดาษม 
โดยมีผลลัพธ์แสดงเป็นแผนผังการตัดวัสดุ มีส่วนช่วยลดปริมาณการ
ใช้ม้วนกระดาษและเกิดการสูญเสียวัสดุลดน้อยลง [7] 
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การสังเคราะห์กลไกสี่ชิน้ส่วนแบบเส้นทางโดยวิธีการเมต้า-ฮิวริสติกส ์และการเปรียบเทียบ
วิธีการเมต้า-ฮิวริสติกสร์ะหว่างวิธี Population based incremental learning (PBIL) และ

วิธี Artificial bee colony optimization (ABC) 
Path synthesis of four-bar linkage mechanism by meta-heuristics algorithm and 

Comparison of meta-heuristics algorithm between Population based 
incremental learning (PBIL) and Artificial bee colony optimization (ABC) 
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บทคัดย่อ 

 ในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธี เมต้า-ฮิวริสติกส์ (Meta-heuristics) ส าหรับการสังเคราะห์กลไก 4 ช้ินส่วนแบบเส้นทาง 
(Synthesis four-bar linkage path generation) โดยในวิจัยนี้ได้เพิ่มปัญหาของการสังเคราะห์เส้นทาง สามปัญหา เพื่อเป็นการสังเคราะห์
กลไก 4 ช้ินส่วนแบบเส้นทาง ภายใต้เง่ือนไขปัญหาที่มีจ ากัด ในวิจัยนี้ใช้ฟังก์ช่ันการลงโทษอย่างง่ายเพื่อจัดการกับข้อจ ากัดในการออกแบบ 
โดยใช้วิธี เมต้า-ฮิวริสติกส์ 2 แบบคือ วิธีการ Population based incremental learning (PBIL) และวิธีการ Artificial bee colony 
optimization (ABC) จากนั้นน าผลลัพธ์ของแต่ละวิธีมาเปรียบเทียบ เพื่อหาข้อดีและข้อเสียของเทคนิคการต่างๆ และอภิปราย 
ค าส าคัญ : กลไก 4 ช้ิน, การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด, การสังเคราะห์กลไก, เมต้า-ฮิวริสติก์, การสังเคราะห์กลไกแบบเส้นทาง 

 
Abstract 

In this research, the use of meta-heuristics from optimization method for path synthesis of a four-bar linkage is 
demonstrated. Three problems were posed as a constrained optimization problem. A simple penalty function technique 
was used to deal with design constraints while two optimization algorithm including Population based incremental 
learning (PBIL)  and Artificial bee colony optimization (ABC) were employed to solve the problems. Comparative results 
and discussed.   
Keywords : four-bar linkage, optimization, meta-heuristics, mechanism synthesis, path generation 
 

1. บทน า 
 ในปัจจุบันมีกลไกต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมากมาย แต่หนึ่งใน
กลไกที่ง่ายที่สุด คือกลไกสี่ ช้ินส่วน (Four-bar linkage) ซึ่งถูกใช้
อย่างแพร่หลายในเครือข่ายอุตสาหกรรมต่างๆ และ เครื่องจักรกล
ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ที่ปัดน้ าฝนของหน้าต่าง, กลไกในตุ๊กตาแมว
กวัก, พิมพ์ดีด, ชุดลูกสูบ, เพลงข้อเหวี่ยง, กลไกการปิดประตู, ส่วน
ล้อของรถไฟ และเครื่องปั้มน้ าบาดาล ฯลฯ จากการที่ใช้กลไกนี้อย่าง
แพร่หลายและจากความนิยมดังกล่าว นักวิจัยหลายคนจึงศึกษาการ
สังเคราะห์กลไกสี่ช้ินส่วน ซึ่งชนิดการสังเคราะห์กลไกที่เป็นที่รู้จัก

และจะศึกษาคือ การสังเคราะห์กลไกสี่ช้ินส่วนแบบเส้นทาง  การ
สังเคราะห์กลไกแบบเส้นทาง (Path generation) คือเป็นการ
สังเคราะห์กลไก เพื่อให้ส่วนของกลไกที่ เราออกแบบ (จุด P) 
เคลื่อนที่ไปตามจุดที่เราต้องการ (Target point) ในอดีตได้มีการ
น าเสนอผลงานบทความที่น่าสนใจมากมาย ซึ่ งเกี่ยว กับการ
สังเคราะห์แบบเส้นทางของกลไกสี่ช้ินส่วน โดยใช้หนึ่งในวิธีทางการ
หาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) นั่นคือวิธีเมต้า-ฮิวริสติกส์ 
เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบผลลัพธ์ต่างๆ ผลงานของ Acharyya 
และ Mandal แสดงให้เห็นถึงการสังเคราะห์ด้วยวิธีเมต้า-ฮิวริสติกส์
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ต่างๆ และผลงานของ Ebrahim และ Payvandy แสดงให้เห็นถึง
การใช้เทคนิคเง่ือนไขข้อจ ากัด (Constraint handling technique) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กลไก และผลงานของ Sleesongsom และ 
Bureerat ได้เสนอวิธีการหาค่าข้อผิดพลาดระหว่างส่วนที่กลไก
เคลื่อนไปและจุดที่เป้าหมาย(Target point) แบบใหม่ตามรูปที่ 3 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการค านวณให้มีโอกาสส าเร็จสูงขึ้น (นั่นคือผลลัพธ์
ที่ได้ ผ่านเงื่อนไขของข้อจ ากัด)  
 ส่วนท่ีเหลือของ บทความ ถูกจัดดังนี้ ในส่วนท่ี 2. แสดงขอบเขต
การวิจัยนั่นคือ วัตถุประสงค์ของการวิจัยและอุปกรณ์ในการท าวิจัย 
จากนั้นรายละเอียดการวิเคราะห์ต าแหน่งของกลไกสี่ชิ้นส่วน สมการ
ต่างๆ ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ เง่ือนไขข้อจ ากัด และวิธีการเมต้า-ฮิวริ
สติกส์ แบบต่างๆ โดยได้มีการศึกษาวิธีการเพิ่มเติม จะถูกท าเสนอใน
ส่วนท่ี 3. น่ันคือวิธีการด าเนินการวิจัย ต่อมาในส่วนท่ี 4. จะแสดงผล
ของการทดลองต่างๆ ในส่วนที่ 5. แสดงถึงบทสรุปและการอภิปราย
ผล และเอกสารอ้างอิงจะถูกจัดไว้ในส่วนสุดท้าย คือส่วนท่ี 6.  
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
 
2.1 วัตถุประสงคแ์ละขอบเขตของการวิจัย 
 เป็นการศึกษาการสังเคราะห์กลไกแบบเส้นทาง โดยกลไกที่จะ
น ามาสังเคราะห์คือกลไกสี่ ช้ินส่วน ซึ่งใช้ซอฟแวร์ Matlab เป็น
ซอฟแวร์ในการแก้ปัญหาในวิจัยนี้ 
 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ การหาค่าความผิดพลาด (Error) 
ระหว่างส่วนของกลไกที่เราสังเคราะห์  (จุด P) และจุดเป้าหมาย
(Target point) ให้มีค่าน้อยที่สุด  
 
2.1 วัสดุ-อุปกรณ์ 
 - อุปกรณ์เครื่องเขียน 
 - บทความที่ทบทวนวรรณกรรม และต าราเนื้อหา 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
  
3.1 สมการต่างๆ 
 3.1.1 การวิเคราะห์ต าแหน่ง 
จากรูปที่ 1 สมการลูปเวคเตอร์ของกลไกเขียนได้ดังนี้ 
                       r1 + r2 +r3 + r4 = 0   (1) 

 

 
  รูปที ่1 ระบบกลไกสี่ชิ้นส่วนท่ีใช้ในวิจัย [1, 2] 
 
 

 
รูปที ่2 ระบบกลไกสี่ชิ้นส่วนแบบทั่วไป [1, 2] 

 
 

 
    รูปที ่3 การค านวณหาฟังก์วัตถุประสงค์ [3] 
 
 ส าหรับการสังเคราะห์กลไกสีช้ิ่นส่วน ก าหนดให้ (xd, yd) คือพิกัด
จุดที่เป้าหมาย(Target point) และ ให้ (xp, yp) คือพิกัดที่สร้างได้ 
จากรูปที่ 1 สามารถเขียนสมการได้ดังนี้ 
 
       xp = xO2 + r2cos(𝜃2+𝜃1) + L1cos(0 +𝜃3+𝜃1)         (2) 

         yp = yO2 + r2sin(𝜃2+𝜃1) + L1sin(0 +𝜃3+𝜃1)          (3) 
 
เมื่อ xO2 และ yO2 เป็นพิกัดของจุด O2 
0 สามารถพิจารณาไดจ้ากข้อต่อ BCP โดยใช้กฎ cosine ดังนี ้

 

               0 = cos-1[
𝐿1

2+𝑟3
2−𝐿2

2

2𝐿1𝑟3
]                                        (4)   

 
จากรูปที่ 2 สามารถพิจารณาเพื่อหาสมการต่างๆที่จะใช้ในการ
ประเมินฟังก์ชันวัตถุประสงค์ ได้ดงันี้ 
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         z2 = 𝑟1
2 + 𝑟2

2 – 2r1r2cos𝜃2     (5) 
  z2 = 𝑟3

2 +  𝑟4
2 – 2r3r4cosγ      (6) 

 γ = cos-1[
𝑟3

2+𝑟4
2−𝑟1

2−𝑟2
2+2𝑟1𝑟2cos𝜃2

2𝑟3𝑟4
]      (7)  

 γ = cos-1[
𝑟3

2+𝑟4
2−𝑧2

2𝑟3𝑟4
]        (8) 

 α = cos-1[
𝑧2−𝑟3

2+𝑟4
2

2𝑧𝑟4
]      (9) 

        β = cos-1[
𝑧2+𝑟1

2+𝑟2
2

2𝑧𝑟1
]   (10) 

 𝜃3 = π– (α + β + γ)    (11) 
 𝜃4 = π– (α + β )   (12) 
 

 3.1.2 ฟังชันวัตถุประสงค์ (Objective function) 
ในบทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ ต้องการที่จะสังเคราะห์กลไกให้ได้
ข้อผิดพลาดระหว่างช้ินส่วนของกลไกที่สร้างได้  (xp, yp) กับจุดที่
ต้องการ (xd, yd) ให้มีค่าน้อยที่สุด (Minimum error) และแปลงมา
ให้อยู่ ในรูปแบบการค านวณทางคณิตศาสตร์นั่นคือ ฟังก์ ช่ัน
วัตถุประสงค์ (สมการที่ 13) โดยมีตัวแปรออกแบบประกอบไปด้วย 
r1 , r2 , r3 , r4 , L1 , L2 , 𝜃1 และพิกัดของจุด O2 (xO2, yO2)  [1] 
 

   minf (x) = ∑ [𝑛
𝑖=1 (𝑥𝑑,𝑖 + 𝑥𝑝,𝑖)2+(𝑦𝑑,𝑖 − 𝑦𝑝,𝑖)2]   (13) 

 

ภายใต้เงื่อนไข 
min(r1 , r2 , r3 , r4) = crank(r2) 

2min(r1 , r2 , r3 , r4) + 2max(r1 , r2 , r3 , r4) < (r1 + r2 + r3 + r4) 
𝜃2

1 < 𝜃2
2 < … < 𝜃2

𝑁 

xl ≤ x ≤ xu 

 

     เมื่อ x = (r1 , r2 , r3 , r4 , L1 , L2, 𝜃1, xO2, yO2, 𝜃2
1, 𝜃2

2, … 𝜃2
𝑁 ) 

N คือจ านวนของจุดที่ก าหนดให้กลไกหมุนไป, xl คือขอบเขตต่ าสุด 
 และ xu คือขอบเขตสูงสุดของตัวแปรออก 
 
 3.1.3 เงื่อนไขและข้อจ ากัด (Constraint handling) 
เงื่อนไขแรกเพื่อให้กลไกสามารถใช้ไงได้จริงจึงต้องเป็นไปตามกฎของ 
Grashof ของกลไกสี่ ช้ินส่วน นั่นคือ ความยาวของลิงค์  ( link 
lengths) ที่สั้นที่สุดจะมีค่าเท่ากับCrankเสมอ และผลรวมระหว่าง
สองเท่าของลิงค์ที่สั้นที่สุดกับสองเท่าของลิงค์ที่ยาวที่สุด จะมีค่าน้อย
กว่าผมรวมของลิงค์ทั้งสี่รวมกันเสมอ และเง่ือนไขที่สองเพื่อให้กลไก
สี่ช้ินส่วนสามารถหมุนได้จริงๆค่ามุม 𝜃2 ที่สังเคราะห์ได้จะต้องเรียง
จากน้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย (หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือ
หมุนทวนเข็มนาฬิกา) และเง่ือนไขสุดท้ายคือค่าตัวแปรออกแบบ
ตา่งๆที่ใส่เข้าไป (Input x) จะต้องอยู่ในช่วงขอบเขตที่ก าหนดไว้ [2] 
 

3.2 เมต้า-ฮิวริสติกส์ (Meta-heuristics) 
 ในการศึกษาการเปรียบเทียบกันจะใช้สองวิธีการดังนี้ 
 3.2.1 Genetic Algorithm (GA) 
 Genetic Algorithmเป็นวิธีการค้นหาค าตอบที่เหมาะสมโดยใช้
หลักการคัดเลือกแบบธรรมชาติจากการจ าลองแนวคิดวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสรุปได้ 5 ขั้นตอนคือ ข้ันตอน
การสร้างประชากรต้นแบบ กระบวนการทางพันธุกรรม การค านวณ
ค่าความเหมาะสม การคัดเลือกและการตรวจสอบเง่ือนไขหยุดการ
ท างาน ขั้นตอนด าเนินการที่ส าคัญของวิธีเชิงพันธุกรรม คือ การ
คัดเลือกประชากร (Selection) ที่เหมาะสมที่จะอยู่รอดในรุ่นถัดไป 
และการตัดต่อโครโมโซม (Chromosome) ซึ่ งด าเนินการโดย
กระบวนการสลับสายพันธ์ุ (Crossover) และกระบวนการกลายพนัธุ์ 
(Mutation) บทความนี้ได้น าเสนอวิธีเชิงพันธุกรรมในการประยุกตใ์ช้
กับการแก้ปัญหาการหาค่าสูงสุดของฟังก์ชันแบบหนึ่งตัวแปร ซึ่งจัด
ว่าเป็นปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด โดยแสดงรายละเอียดในแต่
ละขั้นตอนของวิธีเชิงพันธุกรรม ซึ่งจากขั้นตอนต่าง ๆ ของวิธีเชิง
พันธุกรรมแสดงให้ เห็นว่าสามารถที่จะพัฒนาค่าของค าตอบ
จนกระทั่งพบค าตอบที่ดีที่สุดได้ วิธีนี้ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
น าไปใช้กับปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด [4, 5] 
 

           3.2.1 Population based incremental learning (PBIL) 
วิธีการ Population based incremental learning ดั้งเดิมถูก 
ควบคุมโดยการค้นหาแบบไบนาร ี(binary) คล้ายกับวิธีการ Genetic 
algorithms (GA) แต่ ไม่มี การสลับสายพันธุ์  (Crossover) ของ
ประชากร วิธีนี้ใช้เวกเตอร์ความน่าจะเป็น (Probability vector) 
เพื่อเป็นตัวแทนของประชากรแบบไบนารี่ (binary)  
[6-8] 
 

 3.2.2 Artificial Bee Colony (ABC) 
Artificial Bee Colony คือการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดรูปแบบหนึ่ง 
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกลุ่มฝูงผึ้งก าลังออกหาแหล่งอาหาร เมื่อต าแหน่ง
ของแหล่งอาหารคล้ายกับวิธีแก้ปัญหาการออกแบบที่ฝูงผึ้งได้รับ
มอบหมายให้หาแหล่งอาหารที่ดีที่สุด และตัวบ่งช้ีส าหรับแหล่ง
อาหารที่ดีที่สุดก็คือ ค่าที่เหมาะสมที่สุดของวิธีการแก้ปัญหาหรือ
ฟังกชั์นวัตถุประสงค์ [9-10, 13, 15] 
3.3 ขอบเขตของตัวแปรและกรณีศึกษาต่างๆ 
 ปัญหาการออกแบบที่ใช้ในการศึกษาสังเคราะห์กลไกโดยใช้
เมต้า-ฮิวริสติก์นั้น ถูกเขียนเป็น Code ในโปรแกรม MATLAB และ
ของพารามิเตอร์ของเมต้า-ฮิวริสติกส์จะถูกแสดงในตารางที่ 1 [3, 9,  
11-14] 
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กรณีศึกษา 1 : ตัวแปรออกแบบทั้งหมดคือ x 
X= [r1 , r2 , r3 , r4 , L1 , L2 , xO2, yO2 , 𝜃1 , 𝜃2

1, 𝜃2
2, 𝜃2

3, 𝜃2
4, 𝜃2

5, 𝜃2
6] 

 
ให้พิกัด (xd, yd) คือจุดเป้าหมาย (Target point) 
(xd, yd) = [(20,20), (20,25), (20,30), (20,35), (20,40), (20,45)] 
 

ขอบเขตของตัวแปร :  
5 ≤ r1 , r2 , r3 , r4 ≤ 60 

-60 ≤ L1 , L2 , xO2, yO2 ≤ 60 

0 ≤ θ1, 𝜃2
1 , 𝜃2

2, … 𝜃2
𝑁  ≤ 2π 

 
กรณีศึกษา 2 : ตัวแปรออกแบบทั้งหมดคือ x 
X= [r1 , r2 , r3 , r4 , L1 , L2  , xO2 , yO2  , 𝜃 1  , 𝜃2

1, 𝜃2
2, 𝜃2

3, 𝜃2
4, 𝜃2

5, 
   𝜃2

6, 𝜃2
7, 𝜃2

8, 𝜃2
9 , 𝜃2

10, 𝜃2
11, 𝜃2

12, 𝜃2
13, 𝜃2

14, 𝜃2
15, 𝜃2

16, 𝜃2
17, 𝜃2

18] 
 
ให้พิกัด (xd, yd) คือจุดเป้าหมาย (Target point) 
( xd, yd)  = [(0.5,1.1), (0.4,1.1), (0.3,1.1), (0.2,1.0), (0.1,0.9), 
(0.05,0.75), (0.02,0.6), (0,0.5), (0,0.4), (0.03,0.3), (0.1,0.25), 
(0.15,0.2), (0.2,0.3), (0.3,0.4), (0.4,0.5), (0.5,0.7), (0.6,0.9), 
(0.6,1.0)] 
 

ขอบเขตของตัวแปร :  
5 ≤ r1 , r2 , r3 , r4 ≤ 60 

-60 ≤ L1 , L2 , xO2, yO2 ≤ 60 

0 ≤ θ1, 𝜃2
1 , 𝜃2

2, … 𝜃2
𝑁  ≤ 2π 

 

กรณีศึกษา 3 : ตัวแปรออกแบบทั้งหมดคือ x 
X= [r1 , r2 , r3 , r4 , L1 , L2  , xO2 , yO2  , 𝜃 1  , 𝜃2

1, 𝜃2
2, 𝜃2

3, 𝜃2
4, 𝜃2

5, 
   𝜃2

6, 𝜃2
7 , 𝜃2

8, 𝜃2
9 , 𝜃2

10, 𝜃2
11 , 𝜃2

12, 𝜃2
13 , 𝜃2

14, 𝜃2
15 , 𝜃2

16, 𝜃2
17 , 

   𝜃2
18, 𝜃2

19, 𝜃2
20, 𝜃2

21] 
 
ให้พิกัด (xd, yd) คือจุดเป้าหมาย (Target point) 
( xd, yd)  = [(0, 0), (0.9356, 0.4064), (1.5983, 0.8220), 
(2.1704,1.3002), (2.6621,1.7986), (2.9957, 2.2692), 
(3.2614,2.7276), (3.4941, 3.1408), (3.6635, 3.5485), 
(3.7798,3.9623), (3.7992, 4.4734), (3.7170, 4.8783), 
(3.4675,5.3624), (3.1242, 5.6980), (2.7158, 5.8800), 
(2.2517,5.8780), (1.7997, 5.6882), (1.2732, 5.1741), 
(0.8336,4.5628),    (0.4003, 3.9064),        (0.3, 3.38)] 
 
 

ขอบเขตของตัวแปร :  
5 ≤ r1 , r2 , r3 , r4 ≤ 80 

-80 ≤ L1 , L2 , xO2, yO2 ≤ 60 

0 ≤ θ1, 𝜃2
1 , 𝜃2

2, … 𝜃2
𝑁  ≤ 2π 

 

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของเมตา้-ฮิวริสติกส์ [12, 15] 
พารามิเตอร์ PBIL ABC 

Number of initial population 50 50 
Number of optimization run 30 30 

Total generation number 3500 3500 
 

4. ผลการวิจัย 
 ในวิจัยนี้ได้ใช้เครื่องมือเมต้า-ฮิวริสติกส์มาสังเคราะห์กลไก
สี่ช้ิน เพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจึงท าการค านวณตัวแปรออกแบบ 30 
ครั้ง และแต่ละครั้งจะมี 3,500 รุ่น (Generation) ซึ่งได้เพิ่มจ านวน 
Generation จากบทความเดิมอีก 500 รุ่น เพื่อให้มีผลลัพธ์ของ
ฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ (Objective function) ดีขึ้น [9, 16-18] 
 ผลลัพธ์ของกรณีศึกษาที่ 1 ถูกแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งแสดง
ตัวแปรออกแบบที่ดีที่สุด (x), ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ 
(ค่าเฉลี่ย), ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ดีที่สุดหรือค่าความผิดพลาด
(Error) น้อยที่สุด (ค่าต่ าสุด), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของฟังก์ชัน
วัตถุประสงค์ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และจ านวนครั้งที่ Run 
ส าเร็จ ซึ่งในกรณีศึกษาที่ 1 มีหกจุดเป้าหมาย (Target point) และ
พบว่าวิธี ABC ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (ค่าความผิดพลาด 0.0628) 
ในขณะที่ PBIL มีค่าความผิดพลาดอยู่ที่ 0.4302 และ ABC ยังให้
ค่าเฉลี่ย (0.1823) ต่ ากว่า PBIL (ค่าเฉลี่ย 6.9677) อีกด้วย ในส่วน
ของจ านวนการ Run ส าเร็จนั้นวิธี ABC อยู่ท่ี 100 % แต่วิธี PBIL จะ
อยู่ที่ 63.34 % จึงสรุปได้ว่าในกรณีศึกษา 1 วิธี ABC ให้ผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุด 
 ผลลัพธ์กรณีศึกษาที่ 2 ระหว่างการเปรียบเทียบกันของวิธี
เมต้า-ฮิวริสติกส์แบบ PBIL และ ABC ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 3 ซึ่งมี
สิบแปดจุดเป้าหมาย (Target point) พบว่าวิธี ABC ให้ค่าตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่สุด(นั่นคือ ค่าความผิดพลาดน้อยท่ีสุด) ซึ่ง ABC ให้ค่า
ความผิดพลาด (0.0941) น้อยกว่าวิธี PBIL (0.5450) แต่ค่าเฉลี่ยของ
วิธี PBIL (2.5129) มีค่ามากกว่า ABC (0.2603) และจ านวนการ 
Run ส าเร็จนั้นวิธี PBIL อยู่ที่ 53.34 % แต่วิธี ABC จะอยู่ที่ 100 %
จึงสรุปได้ว่า ถ้ามองที่วัตถุประสงค์ของวิจัย ค่าเฉลี่ย และจ านวนการ 
Run ส าเร็จ จะได้ว่าวิธี ABC จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะให้ค่าฟังก์ชัน
วัตถุประสงค์ต่ าสุด และค่าเฉลี่ยของวิธี ABC ต่ ากว่า วิธี PBIL  
 และในตารางที่ 4 แสดงผลลัพธ์ของกรณีศึกษาที่ 3 มียี่สิบ
เอ็ดจุดเป้าหมาย (Target point)  จากตารางที่ 4 ให้ผลคือ วิธี ABC 
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ให้ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (1.7629) ต่ ากว่า วิธี PBIL (5.1457) และ
ในส่วนค่าเฉลี่ยวิธี  ABC (5.1012) ก็ต่ ากว่าวิธี  PBIL (25.5045) 
เช่นกัน จ านวนการ Run ส าเร็จนั้นวิธี ABC อยู่ท่ี 100 % แต่วิธี PBIL 
จะอยู่ที่  50% จึงสามารถสรุปได้ว่า ในกรณีศึกษาที่  3 ในการ
เปรียบเทียบวิธีเมต้า-ฮิวริสติกส์นั้น วิธี ABC เป็นวิธีที่ดีท่ีสุด  
 

 
รูปที ่4 กลไกจากการสังเคราะห์ที่ดีที่สุดของ PBIL กรณี 1 

 

 
รูปที ่5 เส้นทางจากการสังเคราะห์ที่ดีที่สุดของ PBIL กรณี 1 

 

 
รูปที ่6 กลไกจากการสังเคราะห์ที่ดีที่สุดของ ABC กรณี 1 

 

 
รูปที ่7 เส้นทางจากการสังเคราะห์ที่ดีที่สุดของ ABC กรณี 1 

ตารางที่ 2 ผลของกรณีศึกษา 1 
กรณีศึกษา 1 

พารามิเตอร์ PBIL ABC 
r1 35.1620 23.8375 
r2 12.0950 9.6145 
r3 29.8380 41.8390 
r4 31.8383 35.0905 
rcx -32.9040 25.8840 
rcy -44.5200 54.2160 
x0 36.7800 3.7200 
y0 60.0000 33.7680 
𝜃0 4.6615 3.3973 
𝜃2

1 5.4623 0.3157 
𝜃2

2 0.5368 0.0947 
𝜃2

3 0.8209 6.1885 
𝜃2

4 1.1051 5.9990 
𝜃2

5 1.3892 5.8096 
𝜃2

6 1.6734 5.5570 
ค่าเฉลี่ย 6.9677 0.1823 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.1341 0.0628 
คา่สูงสุด 68.2661 0.3587 
ค่าต่ าสดุ 0.4302 0.0628 

จ านวนการRunส าเร็จ 19 30 
*ค่าต่ าสุด = ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ต่ าที่สุด (ค่าความผิดพลาดต่ าสุดที่สุด) 

 
ตารางที่ 3 ผลของกรณีศึกษา 2 
กรณีศึกษา 2 

พารามิเตอร์ PBIL ABC 
r1 24.5140 35.7670 
r2 5.000 18.7830 
r3 22.7430 48.9395 
r4 28.0670 53.0315 
rcx 60.000 -18.6360 
rcy 44.5200 53.8680 
x0 56.1240 28.7280 
y0 1.9320 24.2400 
𝜃0 1.0135 3.8434 
𝜃2

1 5.9046 6.0306 
𝜃2

2 5.9049 0.1894 
𝜃2

3 5.9053 0.1898 
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𝜃2
4 5.9054 0.1579 

𝜃2
5 5.9058 0.1583 

𝜃2
6 4.5466 0.1263 

𝜃2
7 4.5782 0.0947 

𝜃2
8 4.5786 0.0952 

𝜃2
9 4.5789 0.0631 

𝜃2
10 4.6098 0.0316 

𝜃2
11 4.6099 6.2200 

𝜃2
12 4.6101 6.2233 

𝜃2
13 4.6105 6.1885 

𝜃2
14 5.8727 6.1569 

𝜃2
15 5.8731 6.1253 

𝜃2
16 5.8734 6.0937 

𝜃2
17 5.9043 6.0622 

𝜃2
18 5.9045 6.0624 

ค่าเฉลี่ย 2.5129 0.2603 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.5822 0.1172 

ค่าสูงสุด 31.2198 0.5142 
ค่าต่ าสดุ 0.5450 0.0941 

จ านวนการRunส าเร็จ 16 30 
*ค่าต่ าสุด = ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ต่ าที่สุด (ค่าความผิดพลาดต่ าสุดที่สุด) 

 

 
รูปที ่8 กลไกจากการสังเคราะห์ที่ดีที่สุดของ PBIL กรณี 2 

 

 
รูปที ่9 เส้นทางจากการสังเคราะห์ที่ดีที่สุดของ PBIL กรณี 2 

 

 
รูปที ่10 กลไกจากการสังเคราะหท์ี่ดีท่ีสุดของ ABC กรณี 2 

 

 
รูปที ่11 เส้นทางจากการสังเคราะห์ที่ดีที่สดุของ ABC กรณี 2 

 
ตารางที่ 4 ผลของกรณีศึกษา 3 
กรณีศึกษา 3 

พารามิเตอร์ PBIL ABC 
r1 55.8050 40.9475 
r2 36.4550 6.9950 
r3 80.0000 49.1525 
r4 75.1625 80.0000 
rcx -69.6800 -19.0560 
rcy -43.8720 50.3360 
x0 -18.0640 -9.6960 
y0 -28.3840 -6.5600 
𝜃0 0.4053 0.0000 
𝜃2

1 3.4415     3.8520 
𝜃2

2 3.4100     4.1993                     
𝜃2

3 4.1993     4.5151 
𝜃2

4 4.2625     4.7045 
𝜃2

5 4.3256     4.8624 
𝜃2

6 4.3572     4.9571 
𝜃2

7 4.4203 5.0518 
𝜃2

8 4.4519     5.1465     
𝜃2

9 4.4835     5.2097     
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𝜃2
10 4.5151     5.2728     

𝜃2
11 4.5466     5.3360     

𝜃2
12 4.5468     5.3991     

𝜃2
13 4.5782     5.4623     

𝜃2
14 4.6098 5.4938 

𝜃2
15 2.9364     2.4312     

𝜃2
16 2.9364     2.4628     

𝜃2
17 2.9679     2.5259     

𝜃2
18 2.9995     2.6206     

𝜃2
19 3.0627     2.7469     

𝜃2
20 3.0942     2.8732     

𝜃2
21 3.1258 2.9679 

ค่าเฉลี่ย 25.5045 5.1012 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17.0675 1.8304 

ค่าสูงสุด 73.8100 9.3404 
ค่าต่ าสดุ 5.1457 1.7629 

จ านวนการRunส าเร็จ 15 30 
*ค่าต่ าสุด = ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ต่ าที่สุด (ค่าความผิดพลาดต่ าสุดที่สุด) 

 

 
รูปที ่12 กลไกจากการสังเคราะหท์ี่ดีท่ีสุดของ PBIL กรณี 3 

 

 
รูปที ่13 เส้นทางจากการสังเคราะห์ที่ดีที่สดุของ PBIL กรณี 3 

 
 

 
รูปที ่14 กลไกจากการสังเคราะหท์ี่ดีท่ีสุดของ ABC กรณี 3 

 

 
รูปที ่15 เส้นทางจากการสังเคราะห์ที่ดีที่สดุของ ABC กรณี 3 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
 ในบทความนี้ได้มีการต่อยอด และน าเสนอเทคนิคการหา
พารามิเตอร์ของกลไกสี่ช้ินส่วน (Four-bar linkage) ส าหรับแบบ
เส้นทาง (Path generation) ภายใต้เง่ือนไขข้อจ ากัด (Constraint 
handling) ต่างๆ พบว่าวิธี เมต้า-ฮิวริสติกส์ (Meta-heuristics) 
สามารถน าไปใช้เพื่อแก้ปัญหาการสังเคราะห์กลไกแบบเส้นทางของ
กลไกสี่ช้ินส่วน (Synthesis of four-bar linkage path generation) 
ได้ส าเร็จ และจากการเปรียบเทียบของวิธีเมต้า-ฮิวริสติกส์แต่ละแบบ
แล้ว โดยรวมแล้ววิธีเมต้า-ฮิวริสติกส์แบบ ABC หรือ Artificial bee 
colony optimization ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดส าหรับการออกแบบส่วน
ใหญ่ ส่วนวิธี PBIL (Population based incremental learning) 
ยังเป็นรองในด้านการลู่เข้าใกล้ค่าศูนย์  และจ านวนในการ Run 
ส า เร็ จ  อย่ างไรก็ตามเมื่ อพิจารณาถึ งความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและการน าไปใช้ต่อยอดในการศึกษาอื่นๆ 
วิธีเมต้า-ฮิวริสติกส์แบบ ABC คือวิธีท่ีดีที่สุดในบทความนี้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กพลังงานทดแทนควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน สำหรับพ้ืนท่ีทำการเกษตร 
ระบบประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 240 วัตต์ จำนวน 2 แผง  โดยแผงที่ 1 ทำหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับเครื่องสูบ
น้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 1 แรงม้า เพื่อใช้สูบน้ำในเวลากลางวัน และแผงที่ 2 ทำหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับโซล่าร์ชาร์จเจอร์ 
ชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ เพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับเครื่องสูบน้ำใช้สูบน้ำในเวลากลางคืน มีสวิทซ์ลูกลอยควบคุมระดับน้ำในพื้นท่ี
การเกษตร ใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนสั่งการทำงานผ่านบอร์ดอาดูโน่ ESP8266 เพื่อควบคุมการทำงานของรีเลย์ในการเปิดและปิดเครื่องสูบน้ำ 
จากนั้นทำการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กพลังงานทดแทน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น. และช่วงเวลากลางคืน 
โดยวัดค่าปริมาณความเข้มของแสง อุณหภูมิ และแรงดันไฟฟ้า ที่แผงโซล่าร์เซลล์ พร้อมกับวัดค่าปริมาณทางไฟฟ้า และอัตราการไหลของน้ำ 
ขณะที่เครื่องสูบน้ำทำงาน  วัดค่าการรับส่งสัญญาณข้อมูลผ่านระบบ WiFi จากผลการทดสอบพบว่า ช่วงเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. มีค่า
ความเข้มของแสง ค่าอุณหภูมิ และค่าแรงดันไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ท่ี 105,190 ลักซ์ 56 องศาเซลเซียส และ 38 โวลต์ ตามลำดับ  และขณะที่
เครื่องสูบน้ำทำงาน มีค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และอัตราการไหลของน้ำ ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 11.94 โวลต์ 9.93 แอมแปร์ 
118.655 วัตต์ และ 24.26 ลิตร/นาที ตามลำดับ ในช่วงเวลากลางคืน เครื ่องสูบน้ำสามารถทำงานได้ 45 นาที  โดยที่ค่าแรงดันไฟฟ้า 
ค่ากระแสไฟฟ้า กำลังงานไฟฟ้า และอัตราการไหลของน้ำ ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 7.21 โวลต์ 5.17 แอมแปร์ 47.16 วัตต์ และ 22.66 ลิตร/นาที 
ตามลำดับ ส่วนการรับส่งข้อมูลการสั ่งงานผ่านระบบ WiFi มีค่าการดาวน์โหลด และอัพโหลดเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 22.11 เมกะบิตต่อวินาที 
และ 9.7 เมกะบิตต่อวินาที ดังนั้นระบบเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กพลังงานทดแทน สามารถสั่งการทำงานผ่านสมาร์ทโฟนได้ เหมาะสำหรับ
เกษตรกรทีส่ามารถสั่งการทำงานเครื่องสูบน้ำได้จากระยะไกล พื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่ห่างไกลจากแหล่งน้ำมากนัก และที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าถึง
คำสำคัญ :  เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก, พลังงานทดแทน, สมาร์ทโฟน 

Abstract 

 The purposes of this research were to design and develop a small, renewable energy pump controlled via a 
smartphone. for agricultural area the system consists of two 240 watt solar panels, with the first panel providing DC 
voltage to a 1 horsepower centrifugal pump for pumping water during the day, and the second panel providing DC voltage 
to Solar charger the battery to supply DC voltage to the pump, use it to pump water at night. There is a float switch to 
control the water level in agricultural areas. Use a smart device to operate the Arduino ESP8266 board to control the 
relay to turn the pump on and off, to control the operation of the relay on and off the pump. Then, the efficacy test of 
the renewable energy mini pump was carried out from 10:00 a.m. to 1:00 p.m. and during the night. It measures the 
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amount of light intensity, temperature and voltage. at the solar panel along with measuring electrical quantities and water 
flow rate while the pump is running Measure data transmission through WiFi. From the test results, it was found that 
during 12.00 - 13.00, there were light intensity values, temperature values and voltage values. The highest average was 
105,190 lux, 56 °C and 38 volts, respectively, and while the pump was running. It has voltage, current, power and water 
flow rates. Average peaks were 11.94 volts, 9.93 amps, 118.655 watts and 24.26 liters per minute, respectively, during the 
night. The pump can work for 45 minutes. Where the voltage, current, power and water flow rate the highest averages 
were 7.21 volts, 5.17 amps, 47.16 watts and 22.66 liters per minute, respectively. and average uploads were 22.11 Mbps 
and 9.7 Mbps. Therefore, renewable energy small pump systems. Can be ordered through a smartphone Suitable for 
agriculture where the pump can be operated remotely. agricultural areas that are not far from water sources and that 
does not have access to electricity. 
Keywords : Small Water Pump, Renewable Energy, Smartphone 
 

1. บทนำ 
ประชากรในประเทศไทยส่วนใหญ่ 80 เปอร์เซ็นต์ ประกอบ

อาชีพทางการเกษตรที่พึ่งพาทรัพยากรน้ำจากแหล่งธรรมชาติใน
การเพาะปลูกพืชซึ่ งมาตามช่วงฤดูกาลปลูก แต่ในปัจจ ุบัน
สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เกิดสภาวะฝน
ทิ้งช่วง ฤดูแล้งมากกว่าฤดูอื่นในแต่ละปี เป็นต้น ส่งผลให้ปริมาณ
สินค้าพืชผลทางเกษตร โดยเฉพาะข้าวที่ต้องอาศัยน้ำในการ
เจริญเติบโต มีปริมาณผลผลิตน้อยลงและด้อยคุณภาพตามที่ตลาด
ต้องการ เกษตรกรจึงต้องหาแหล่งน้ำประเภทอื่นที่มาใช้ในการ
เพาะปลูก เช่น น้ำบาดาล น้ำจากแหล่งชลประทาน น้ำจากแหล่ง
น้ำธรรมชาติที่อยู่ห่างไกลนอกพ้ืนท่ีทางการเกษตร เป็นต้น 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ทั้งหมด 1,597,900 ไร่ เป็น
พื้นที่เกษตรกรรม 914,812.15 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 57.25 ของ
พื้นที่ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ถึง 883,469 ไร่ มีความ
ต้องการน้ำด้านการเกษตรกรรม อยู่ท่ี 2.66 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
ความต้องการน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี[1] โดยเกษตรกรส่วนใหญ่
มักประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพราะอยู่ห่างไกล และอยู่
นอกเขตชลประทาน จึงเกิดปัญหาในการสูบน้ำ เนื่องจากพื้นที่ทำ
การเกษตรอยู่ห่างจากที่พักอาศัย และแหล่งน้ำ ทำให้ต้องมีการ
ดูแลและเฝ้าเครื่องสูบน้ำขณะทำงานตลอดเวลา ป้องกันการชำรุด 
และสูญหาย ในสมัยก่อนมีภูมิปัญญาชาวบ้านในการนำน้ำจาก
พื้นที่ต่ำมาใช้ประโยชน์ได้แก่ อุปกรณ์กะโซ่ เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิดน้ำออกจากบ่อหรือท่ีนา ปัญหาที่พบในการใช้ คือ เกิดความ
ล่าช้า และความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อแขน และขา ส่วนประเภทท่ี
สองคือ อุปกรณ์ระหัดเป็นเครื ่องวิดน้ำ หรือเครื ่องชักน้ำที ่มี
ข้อจำกัดหลายประการอย่างเช่น ไม่สามารถวิดน้ำจากแหล่งน้ำที่มี
ระดับน้ำต่างกันกับพื้นที่ หรือมีความชัน เหมือนเครื่องสูบน้ำใน
ปัจจุบันที่ใช้การขับเคลื่อนเครื่องยนต์เบนซิน  

 เคร ื ่องสูบน้ำทางการเกษตรปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน ทำให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ
น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น จากการสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรแต่ละ
ครั้ง ซึ่งต้องใช้ปริมาณน้ำที่มาก ตลอดจนต้องมีการบำรุงรักษา
เครื่องยนต์ตลอดเวลา อีกทั้งในการเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งมีความ
ยากลำบาก เพราะตัวเครื่องมีขนาดใหญ่ มีอุปกรณ์หลายชิ้น มี
น้ำหนักมาก ส่วนการสูบน้ำในเวลากลางคืน ขณะเครื่องทำงานเกิด
เสียงรบกวน การเปิด-ปิดเครื่องสูบน้ำทำได้ลำบาก จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบ และสรา้ง
เครื ่องสูบน้ำที่เหมาะสมและลดต้นทุนให้กับเกษตรกร โดยได้
ทำการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี ้

ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง และคณะ [2] ได้ศึกษา นวัตกรรมระหดั
วิดน้ำจากภูมิปัญญาท้องถิ ่น พบว่า ระหัดวิดน้ำโบราณเป็น
เครื่องมือสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงเมื่อการสูบน้ำอยู่ในมุมราบ แต่
เมื่อนําวัสดุ เช่น เหล็ก ยางนอกรถบรรทุกและท่อพีวีซี ที่หาได้ง่าย
มาใช้ทดแทนส่วนประกอบของโครงสร้างเดิมที่ ทำจากไม้สัก 
ตลอดจนการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อน
มอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ภายในระหัดวิดน้ำ  การปรับรูปแบบท่อส่งน้ำที่
เปลี่ยนจากรางน้ำหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นท่อพีวีซีหน้าตัดรูป
วงกลมทำให้ลดปัญหาการไหลย้อนกลับของน้ำ การใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ในการขับเคลื ่อนการสูบน้ำ เท่ากับ 0.5 แรงม้า 
ในขณะที่การสูบน้ำแบบเครื่องยนต์เบนซินใช้พลังงานขับเคลื่อน 4 
แรงม้า ท่ีอัตราการไหลเท่ากัน คือ 330 ลิตร/นาที  

พินิจนันท์ สามาอาพัฒน์ และคณะ [3] ได้ศึกษาการประเมิน
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร พบว่าการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มี
ความคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายน้ำมันเช้ือเพลิง น้ำมันเครื่อง และค่าซ่อมบำรุงของระบบ
สูบน้ำเดิมลงได้ (ระยะเวลาคืนทุน 2.86-6.22 ปี) และในกรณีที่
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ลงทุนติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่โดยไม่มีระบบสูบ
น้ำเดิมอยู่จะมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น โดยมีระยะเวลา
คืนทุน 2.68-5.15 ปี   

พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ และคณะ [4] ได้ศึกษา ระบบสูบน้ำแบบ
ขั ้นบันไดพลังงานแสงอาทิตย์: กรณีศึกษาชุมชนบ้านหินลาด 
จังหวัดตาก พบว่า จากการสำรวจความต้องการใช้น้ำของชุมชนมี
ความต้องการเฉลี่ย 33.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จึงออกแบบระบบ
สูบน้ำและใช้เครื่องสูบน้ำขนาด 3 แรงม้า แผงเซลล์แสงอาทิตย์
ขนาด 325 ว ัตต ์ ใช ้จำนวน 10 แผงต่อ 1 สถานีส ูบน้ำ  มี
ความสามารถในการสูบน้ำเข้าสู ่แท็งก์เก็บน้ำของชุมชนเฉลี่ย 
37.90 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเพียงพอสำหรับความต้องการใช้น้ำ
ของชุมชนบ้านหินลาด 

พิรพงศ์ ลิ้มประสิทธิ์วงศ์ และคณะ [5] ได้ศึกษา การศึกษา
เชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ระหว่างไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับสำหรับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
พบว ่า ระบบเคร ื ่องส ูบน ้ำพล ังงานแสงอาทิตย ์แบบ ไฟฟ้า
กระแสตรง มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 40 โวลต์ 325 วัตต์ จำนวน 5 
แผง และระบบเครื ่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฟฟ้า
กระแสสลับ มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 325 วัตต์ ต่ออนุกรมจำนวน 
10 แผง ซึ่งได้เชื่อมต่อโดยตรงกับปั๊มชนิดหอยโข่ง ส่งผลให้ระบบ
เครื่องสูบน้ำแบบกระแสตรงมีต้นทุนการลงทุนต่ำกว่าระบบเครื่อง
สูบน้ำแบบกระแสสลับเปรียบเทียบในปริมาณน้ำเท่ากัน 

มุหัมมัด มั่นศรัทธา และคณะ [6] ได้ศึกษา ระบบเปิดปิดไฟ
อ ัตโนม ัต ิภายในห ้องน ้ำโดยใช ้โครงข ่ายเซ ็นเซอร ์ไร ้สาย 
ESP8266/NodeMCU พบว่า การพัฒนาระบบควบคุมแสงสว่าง
ภายในห้องน้ำอัตโนมัติ โดยใช้ตัวตรวจจับแบบอินฟราเรด (PIR 
Sensor) ตรวจจับการเคลื ่อนไหว เมื ่อเซนเซอร์ตรวจจับการ
เคลื่อนไหวได้ จะส่งค่าตรวจจับไปยังโนด ESP8266/NodeMCU 
เป็นตัวประมวลผลและควบคุมให้วงจรรีเลย์ เปิดและปิดหลอดไฟ 
ข้อมูลทั้งหมดที่มาจากเซนเซอร์โนดจะถูกส่งไปยังระบบเฝ้าตรวจ
เพื่อแสดงผลสถานะของหลอดไฟ และสถานะของเซนเซอร์โนด
แบบเวลาจริง จากการเปรียบเทียบการใช้พลังงานภายในห้องน้ำ
ก่อนและหลังติดตั ้งระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถลดการใช้
พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วันชัย ฉิมฉวี [7] ได้ศึกษา การประยุกต์ IoT สำหรับการ
ควบคุมปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์เพื ่อการเกษตร พบว่า การออกแบบ
ประกอบด้วย ระบบโซล่าร์เซลล ์ขนาด 390 วัตต์ 39.7 โวลต์ 9.97 
แอมป์  จ ำนวน  8 แผงต ่ ออน ุ กรมก ั น  ป ั ๊ มน ้ ำ  ขนาดท่อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 50 เฮิร์ต 
ขนาด 2.2 กิโลวัตต์ มีโหนดการวัดเก็บข้อมูล และประมวลผล 
โหนดควบคุมการจ่ายน้ำ และโหนดการเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 

โดยควบคุมผ่านบอร์ด ATMEGA2560 ทดลองกับ นาข้าวพื้นที่
ขนาด 400 ตารางเมตร ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพดี 
มีการควบคุมการจ่ายหรือหยุดน้ำอย่างแม่นยำ ยกเว้นกรณีที่
สัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออ่อนแรงทำให้ระบบการส่งข้อมูล
ล่าช้าลง 

คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบสร้างเครื่องสูบน้ำขนาด
เล็กที่อาศัยพลังงานทดแทน โดยตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้
สะดวก สามารถทำงานได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน ไม่ก่อให้เกิด
เสียงรบกวน ตลอดจนสามารถสั่งการทำงานเปิดและปิดเครื่องได้
จากระยะไกล เมื่อใช้งานในเวลากลางคืน เพื่อลดต้นทุนและภาระ
การทำงานของเกษตรกร ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ออกแบบและพัฒนาเครื ่องสูบน้ำขนาดเล็กพลังงานทดแทน
ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน และเพื่อหาประสิทธิภาพเครื ่องสูบน้ำ
ขนาดเล็กพลังงานทดแทนควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน โดยพิจารณาถึง
ปัจจัย การใช้พลังงานไฟฟ้าเปรียบเทียบกับอัตราการไหลของน้ำที่
สูบออก ขณะเครื่องสูบน้ำทำงาน 
 

2. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจ ัยครั ้งนี้ เป็นการวิจ ัยเช ิงทดลองโดยทำการศึกษา

ออกแบบ และพัฒนาเครื่องสูบน้ำพลังงานทดแทนที่มีโครงสร้าง
หล ักประกอบไปด ้ วยแผง โซล ่ าร์ เ ซลล ์ โพล ีคร ิสต ัล ไลน์  
(Polycrystalline Silicon Solar Cells) ขนาด 240 วัตต์ จำนวน 
2 แผง เป็นแหล่งรับพลังงานแสงอาทิตย์ เพื ่อแปลงเป็นไฟฟ้า
กระแสตรง จ่ายให้กับเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง (Centrifugal Pump) 
ขนาดท่อ 1 นิ้ว ขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ DC ไฟฟ้ากระแสตรง 12 
โวลต์ 180 วัตต์ เพื่อสูบน้ำในช่วงกลางวัน และอีกส่วนจ่ายให้กับ
แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 60 แอมแปร์ โดยผ่านตัวโซล่าร์ชาร์จ
เจอร ์ (Solar Charger) MPPT ขนาด 24 โวลต์ 50 แอมแปร์ 
สำหรับใช้สูบน้ำในเวลากลางคืน มีสวิทซ์ลูกลอยไฟฟ้าทำหน้าที่
ตรวจจับปริมาณน้ำในพ้ืนท่ีจ่าย ใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนควบคุมการ
เปิด-ปิดเครื ่องสูบน้ำด้วยรีเลย์ โดยสั ่งการผ่านบอร์ดอาดูโน่ 
ESP8266 ซึ่งอาศัยเร้าท์เตอร์ในการกระจายสญัญาณเครือข่ายการ
ใช้งาน  

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ
เครื่องสูบน้ำที่เหมาะสมกับการใช้งานทางด้านการเกษตร และ
คำนวณหาปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าที่สอดคล้องกับขนาดของ
แผงโซล่าร์เซลล์ที่จะใช้งานได้กับเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง การ
ออกแบบ และสร้างเครื ่อง ใช้แนวคิดหลักการ นำพลังงาน
แสงอาทิตย์ ที ่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ในช่วงเช้าที ่เปลี ่ยนเป็น
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พลังงานไฟฟ้าจ่ายให้กับ อุปกรณ์ชาร์จเจอร์ เพื่อชาร์จประจุไฟฟ้า
ให้กับแบตเตอรี่เก็บไว้ให้เครื ่องสูบน้ำใช้ในเวลากลางคืน ส่วน
ในช่วงเวลากลางวันสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องสูบน้ำ
ได้โดยตรง การควบคุมการทำงานของเครื ่องสูบน้ำกระทำผ่าน
เครื่องสมาร์ทโฟน ซึ่งใช้รีเลย์ในการสั่งการเปิด-ปิดเครื่องสูบน้ำ ดัง
รูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ระบบเคร่ืองสูบน้ำขนาดเล็กพลังงานทดแทน 
ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 

 

    3.1 ขั้นตอนการออกแบบ  
ทำการออกแบบวงจรการใช้งานเครื่องสูบน้ำพลังงานทดแทนที่

ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน โดยการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 
240 วัตต์ จำนวน 2 แผง ซึ่งแผงที่ 1 ทำหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงให้กับเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 1 แรงม้า เพื่อใช้
สูบน้ำในเวลากลางวัน และส่วนแผงที ่2 ทำหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟา้
กระแสตรงให้กับโซล่าร์ชาร์จเจอร์ ชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ เพื่อ
จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับเครื่องสูบน้ำที่ใช้ในเวลากลางคืน 
ดังรูปที่ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2 การเชื่อมต่อเคร่ืองสูบน้ำพลังงานทดแทน 
ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 

 

 จากนั้นทำการออกแบบโครงสร้างของรถที่ใช้ในการเคลื่อนที่
เครื่องสูบน้ำ โดยโครงสร้างเป็นเหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ ขนาด 1/2 
นิ้ว ความหนา 1.8 มิลลิเมตร และทำการเชื ่อมโครงเหล็กตาม
ขนาดโครงรถที ่ได ้ออกแบบไว้ ซ ึ ่งม ีขนาดความกว้าง 110 
เซนต ิ เมตร ความยาว 170 เซนต ิ เมตร และความสูง 105 
เซนติเมตร โดยมุมด้านบนของตัวรถเข็นจะมีมุม 15 องศา เพื่อวาง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ดังรูปที่ 3  
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3 แบบโครงสร้างรถเข็น 
 

3.2 ขั้นตอนการทดสอบเครื่องสูบน้ำพลังงานทดแทนผ่าน
สมาร์ทโฟนช่วงเวลากลางวัน 
 การวิจ ัยครั ้งนี ้ได ้ทำการทดสอบเครื ่องสูบน้ำขนาดเล็ก
พลังงานทดแทนควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ในช่วงเวลา 10.00 น ถึง 
14.00 น. เป็นเวลา 4 ชั่วโมง จำนวนทั้งหมด 3 วัน โดยทำการวัด
ความเข้มแสง ว ัดอุณภูม ิ และวัดแรงดันไฟฟ้า ที ่แผงเซลล์
แสงอาท ิตย ์  และขณะเคร ื ่องส ูบน ้ำทำงานจะมีการว ัดค่า 
แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และอัตราการไหลของน้ำ 
ทำการบันทึกค่าทุก ๆ 15 นาท ีดังรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 การวัดประสิทธิภาพของเคร่ืองสูบน้ำช่วงเวลากลางวัน 
 

3.3 ขั้นตอนการทดสอบเครื่องสูบน้ำพลังงานทดแทนผ่าน
สมาร์ทโฟนช่วงเวลากลางคืน 
 การวิจ ัยครั ้งนี ้ได ้ทำการทดสอบเครื ่องสูบน้ำขนาดเล็ก
พลังงานทดแทนควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ในช่วงเวลากลางคืน 
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ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ถึง 20:00 น. เป็นเวลา 1 ชั ่วโมง จำนวน
ทั ้งหมด 3 วัน โดยใช้แบตเตอรี ่รถยนต์ ขนาด 12 โวลต์ 60 
แอมแปร์ จำนวน 1 ลูก เป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าท่ีได้จากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวัน ทำการทดสอบขณะเครื่องสูบน้ำ
ทำงานจะมีการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และ
อัตราการไหลของน้ำ วัดผลการทดสอบ 3 วัน และบันทึกค่าทุก ๆ 
15 นาที ดังรูปที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5 การวัดประสิทธิภาพของเคร่ืองสูบน้ำช่วงเวลากลางคืน 

 

 3.4 ขั้นตอนการทดสอบการควบคุมการสั่งงานเคร่ืองสูบน้ำ
ผ่านสมาร์ทโฟน 
 การวิจัยครั้งนี ้นำสมาร์ทโฟนระบบ Android ทำการเลือก
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ WiFi กับ TP-Link_17D0 และทดสอบ
ความเร็วในการรับส่งสัญญาณ โดยกำหนดให้ระดับค่าการ Ping ที่
ต่ำกว่า 20 มิลลิวินาที ถือว่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตอยู่ที่ระดับสูง
มาก ระดับค่าการ Ping ที ่อยู ่ระหว่าง 50 มิลลิวินาที ถึง 100 
มิลลิวินาที ถือว่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตอยู่ที่ระดับปานกลาง และ
ระดับค่าการ Ping ที่อยู ่ต ั ้งแต่ 150 มิลลิวินาที ขึ ้นไป ถือว่า
สัญญาณอินเตอร์เน็ตอยู ่ท ี ่ระดับต่ำมาก ทำการจับสัญญาณ
เชื่อมต่อระหว่างการสั่งงาน เปิด-ปิดเครื่องสูบน้ำกับผู้ใช้งานที่
ระยะทางห่างกัน 90 เมตร วัดค่าความเร็วของสัญญาณขณะทำ
การ ดาวน์โหลดข้อมูล และอัพโหลดข้อมูล จากนั้นทำการบันทึก
ผลการทดลองจำนวน 10 ครั้ง ดังรูปที่ 6 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 การวัดสัญญาณเชื่อมต่อ WiFi กับเคร่ืองสูบน้ำ 

 

4. ผลการวิจัย 
จากการทดลองเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กพลังงานทดแทนควบคุม

ผ่านสมาร์ทโฟน ได้ผลการทดสอบ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
4.1 ผลทดสอบเคร่ืองสูบน้ำพลังงานทดแทนผ่านสมาร์ทโฟน

ช่วงเวลากลางวัน  
 ทำการทดสอบ ในช่วงเวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น. โดยทำ
การวัดความเข้มแสง วัดอุณภูมิ และวัดแรงดันไฟฟ้าที่แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ และขณะเครื ่องสูบน้ำทำงานจะมีการวัดค่า คือ
แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และอัตราการไหลของน้ำ 
ทำการบันทึกค่าทุก ๆ 15 นาที ในระยะเวลา 5 วัน ได้ค่าเฉลี่ยการ
วัดประสิทธิภาพของแผงเซลล์อาทิตย์ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
 

 ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการวัดประสิทธิภาพของแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์

 

จากตารางที ่1 พบว่าปริมาณของความเข้มแสงเฉลี่ยที่ช่วงเวลา 
12.00 น.มีค่าความเข้มของแสงอาทิตย์สูงที่สุดอยู่ท่ี 105,190 ลักซ์ 
ค่าอุณหภูมิบนแผงอยู่ที่ 56 องศาเซลเซียส และแรงดันไฟฟา้อยู่ที่ 
38 โวลต์ ซึ่งเพียงพอท่ีจะทำให้เครื่องสูบน้ำสามารถทำงานได้ 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบเครื่องสูบน้ำพลังงานทดแทนผ่าน
สมาร์ทโฟนช่วงเวลากลางวัน  

วัดอัตราการไหลของน้ำช่วงกลางวัน 

เวลา แรงดันไฟฟ้า  
(โวลต์) 

กระแสไฟฟ้า 
(แอมแปร์) 

กำลังไฟฟ้า 
(วัตต์) 

อัตราการไหล 
(ลิตร/นาที) 

10:00 
 

6.15 6.03 37.08 11.40 
9.01 6.40 57.66 14.20 
9.46 6..54 61.87 15.40 
10.14 6.49 65.81 15.66 

11:00 

11.18 8.94 99.94 19.86 
11.25 8.90 100.13 21.80 
12.00 9.81 117.72 24.06 
11.34 9.70 109.99 22.53 

12:00 

11.89 9.82 116.76 23.93 
11.87 9.98 118.46 24.06 
12.00 9.95 119.4 24.46 
12.00 10.00 120.00 24.60 

13:00 

11.77 8.70 102.40 22.00 
10.56 8.70 91.87 17.93 
11.83 8.03 94.99 18.53 
11.89 7.98 94.88 18.53 

เวลา 
ความสว่างของแสง  

(ลักซ์) 
อุณหภูมิบนแผง 
(องศาเซลเซยีส) 

แรงดันไฟฟ้า  
(โวลต)์ 

10.00 น. 89,040 40 36 
11.00 น. 94,900 46 37 
12.00 น. 105,190 56 38 
13.00 น. 98,740 56 38 
14.00 น. 96,290 51 37 
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จากตารางที่ 2 พบว่าปริมาณของความเข้มแสงที่ช่วงเวลา 
12.00 น. มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงสุด คือ แรงดันไฟฟ้า 11.94 โวลต์ 
กระแสไฟฟ้า 9.93 แอมแปร์ กำลังไฟฟ้า 118.65 วัตต์ และอัตรา
การไหลของน้ำ 24.26 ลิตร/นาที ขณะที่เครื่องสูบน้ำทำงาน 

 

 4.2 ผลทดสอบเครื่องสูบน้ำพลังงานทดแทนผ่านสมาร์ท
โฟนช่วงเวลากลางคืน 
 ทำการทดสอบ ในช่วงเวลา 19.00 น. ถึง 20.00 น. โดยทำ
การวัดค่า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และอัตราการ
ไหลของน้ำ  ขณะเครื่องสูบน้ำทำงานผ่านระบบแบตเตอรร์ี่ ทำการ
บันทึกค่าทุก ๆ 15 นาที จำนวน 3 วัน   ได้ผลการทดสอบดัง
ตารางที่ 3 

 

 ตารางที่ 3 ผลการทดสอบเครื่องสูบน้ำพลังงานทดแทนผ่าน
สมาร์ทโฟนช่วงเวลากลางคืน 

วัดอัตราการไหลของน้ำช่วงกลางคืน 

ครั้งที่ 
แรงดันไฟฟ้า  

(โวลต์) 
กระแสไฟฟ้า 
(แอมแปร์) 

กำลังไฟฟ้า 
(วัตต์) 

อัตราการไหล 
(ลิตร/นาที) 

1 
 

11.92 9.32 111.09 22.66 
8.56 6.55 56.07 19.13 
5.57 3.07 17.10 5.66 
2.94 1.77 5.20 0 

2 

11.97 9.28 111.08 22.66 
8.05 6.78 54.58 19.00 
5.61 3.10 17.39 5.80 
3.41 1.12 3.82 0 

3 

11.78 9.43 111.09 22.66 
8.27 6.90 57.06 19.20 
5.66 3.03 17.15 5.66 
3.20 1.34 4.29 0 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ปริมาณของแรงดันไฟฟ้าที่แบตเตอรี่เก็บ

ไว้ สูงสุดอยู ่ที ่ 11.97 โวลต์ ค่ากระแสไฟฟ้า  9.28 แอมแปร์        
ค่ากำลังไฟฟ้า 111.08 วัตต์ และอัตราการไหลของน้ำ 22.66 
ลิตร/นาที ขณะที่เครื่องสูบน้ำทำงาน เมื่อเวลาผ่านไป 45 นาที 
แรงด ันไฟฟ้าที ่อยู ่ในแบตเตอรี ่ เร ิ ่มลดลงเหลือ 2 .94 โวลต์          
ค่ากระแสไฟฟ้า 1.77 แอมแปร์ ค่ากำลังงานไฟฟ้า 5.20 วัตต์ 
ส่งผลให้อัตราการไหลของน้ำออกจากเครื่องสูบน้ำ เป็น 0 ลิตร/
นาที 

 
 
 

4.3 ผลการทดสอบการควบคุมการสั่งงานเครื่องสูบน้ำผ่าน
สมาร์ทโฟน 

ทำการทดสอบโดยนำสมาร์ทโฟนระบบ Android ทำการเลือก
อุปกรณ์เช ื ่อมต่อสัญญาณ WiFi กับ TP-Link_17D0 ทำการ
ทดสอบความเร็วการส่งข้อมูล และทำการจับสัญญาณเชื่อมต่อ
ระหว่างการสั่งงานเปิดและปิดเครื่องสูบน้ำกับผู้ใช้งานที่ระยะห่าง
กัน 90 เมตร วัดค่าความเร็วของสัญญาณขณะดาวน์โหลดข้อมูล 
และอัพโหลดข้อมูล ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 การวัดประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลของสัญญาณ WiFi 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ความเร็วในการรับส่งข้อมูล สัญญาณ 

WiFi ที่ความเร็วสูงสุด อยู่ที่ 12.85 มิลลิวินาที ดาวน์โหลดข้อมูล 
ที่ 71.32 เมกะบิตต่อวินาที และอัพโหลดข้อมูล ที่ 58.39 เมกะบิต
ต่อวินาที ที่ระยะทางระหว่างเครื ่องสูบน้ำกับผู้ใช้งานอยู่ที่ 90 
เมตร 

 

5. อภิปรายผลการทดลอง 
 ความเข้มของแสงอาทิตย์ที่มาตกกระทบที่ตัวแผงโซล่าร์เซลล์
นั้น ส่งผลอย่างมากต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์ 
ในการทดลองวัดอัตราการไหลของน้ำช่วงกลางวัน หากโซล่าร์
เซลล์ได้ร ับพลังงานแสงอาทิตย์ในปริมาณมาก แรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าก็จะส่งผลให้อัตราการไหลของน้ำ
เพิ่มขึ ้น ในขณะเดียวกันหากแผงโซล่าร์ เซลล์ได้ร ับพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่น้อยลงก็จะส่งผลให้แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
กำลังไฟฟ้าก็จะลดลงทำให้อัตราการไหลของน้ำลดลงเช่นกัน ส่วน
ในช่วงเวลากลางคืน อัตราการไหลของน้ำที่สูบจะมีค่าน้อยลงตาม
ปริมาณแรงดันไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่ที่ลดลง ซึ่งแปรผันตามเวลา
การทำงานของเครื่องสูบน้ำ 
 

วัดความเร็วสัญญาณ WiFi 

ครั้งที่ 
ทดสอบสัญญาณอุปกรณ ์

(ms.) 
ดาวน์โหลด 

ข้อมูล 
อัพโหลด 
ข้อมูล 

1 38.29 10.67 6.00 
2 43.51 18.23 3.46 
3 37.2 12.01 3.65 
4 29.06 23.07 3.69 
5 41.3 17.86 5.30 
6 42.14 28.92 4.89 
7 12.85 71.32 58.39 
8 44.62 16.88 4.14 
9 41.88 12.14 4.07 
10 31.13 10.65 3.29 
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6. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาทดสอบการออกแบบและพัฒนาเครื ่องสูบน้ำ

ขนาดเล็กพลังงานทดแทนควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน จะทำการติดตั้ง
แผงโซล่าร์เซลล์ตามมาตฐานที่ตั ้ง 15 องศาทางทิศใต้ พบว่า
ปริมาณความเข้มแสงที่ช่วงเวลา 12.00 น. มีค่าสูงที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ 
105,190 ลักซ์ อุณหภูมิบนแผงอยู่ที ่ 56 องศาเซลเซียส และ
แรงดันไฟฟ้าที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ที ่ 38 โวลต์ ส่งผลทำให้
เครื่องสูบน้ำทำงานได้ ขณะที่เครื่องสูบน้ำทำงาน มีค่าแรงดันไฟฟา้ 
กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และอัตราการไหลของน้ำ ค่าเฉลี่ยสูงสุด
อยู ่ท ี ่  11.94 โวลต์ 9.93 แอมแปร์ 118.655 วัตต ์ และ 24.26    
ลิตรต่อนาที ตามลำดับ ในช่วงเวลากลางคืน เครื่องสูบน้ำสามารถ
ทำงานได้ 45 นาที โดยที่ค่าแรงดันไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า กำลัง
งานไฟฟ้า และอัตราไหลของน้ำ ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 7.21 โวลต์ 
5.17 แอมแปร์ 47.16 วัตต์ และ 22.66 ลิตรต่อนาที ตามลำดับ 
ส่วนการรับส่งข้อมูลการสั่งงานผ่านระบบ WiFi มีค่าการดาวน์
โหลดและอัพโหลดเฉลี่ยอยู่ที่ 22.11 เมกะบิตต่อวินาที และ 9.7 
เมกะบิตต่อวินาที 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
การออกแบบ และพัฒนาเครื ่องสูบน้ำขนาดเล็กพลังงาน

ทดแทนควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ในการวิจ ัยครั ้งต ่อไป ควร
ปรับเปลี่ยนปั๊มน้ำให้มีขนาดแรงม้าที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อจะสูบน้ำจาก
พื้นที่แหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกลได้ โครงสร้างรถควรปรับแต่งให้มีขนาด
เล็กลง ออกแบบเครื่องสูบน้ำที่สามารถเลือกการทำงานในระบบ
ไฟฟ้าภายในบ้านได้ และออกแบบให้สามารถตั้งค่าปริมาณการสูบ
น้ำได้ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการใช้น้ำของพืชแต่ละชนิด   

 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจ ัยนี ้ ได ้ร ับการสนับสนุนจากสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และสาขาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 9. เอกสารอ้างอิง 
[1] สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (1 กุมภาพันธ์ 2564). 

บรรยายสรุปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2563. สืบค้น
จาก https://ww2.ayutthaya.go.th/ebook/detail/21. 

[2] ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง, ชนะรบ วิชาลัย, อรวรรณ จันทสุทโธ 
และ ณรงค์เดช ยังสุขเกษม, “นวัตกรรมระหัดวิดน้ำจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น” วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ, ปีที ่ 5, ฉบับที่ 2,    
หน้า 169-178, 2560. 

[3] พินิจนันท์ สามาอาพัฒน์ และธนิท เรืองรุ ่งชัยกุล, “การ
ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร,” วารสาร Thai Journal of Science 
and Technology (TJST), ปีที ่ 4, ฉบับที ่ 3, หน้า 217-226, 
2558. 

[4] พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ, ปฏิภาณ เกิดลาภ, กิตติเชษฐ์ นนทสุด 
และสุกัญญา สมมณีแดง, “ระบบสูบน้ำแบบขั้นบันไดพลังงาน
แสงอาทิตย ์ : กรณีศ ึกษาชุมชนบ้านหินลาด จ ังหวัดตาก ,” 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, ปีท่ี 14, ฉบับท่ี 1, หน้า 209-219, 2563. 

[5] พิรพงศ์ ลิ ้มประสิทธิ ์วงศ์ และชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล, 
“การศึกษาเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ระหว่างไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับสำหรับพื้นท่ี
เกษตรกรรม,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 
30, ฉบับท่ี 2, หน้า 248-258, 2563.  

[6] มุหัมมัด มั่นศรัทธา, มูฆอฟฟัล มูดอ, อับดุลเลาะ สะนอ
ยานยา และซุลกีฟลี กะเด็ง, "ระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติภายใน
ห้องน้ำโดยใช้โครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ESP8266/NodeMCU," 
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ , ปีที ่ 2, ฉบับที่ 9, 
หน้า 73-82, 2560. 

[7] วันชัย ฉิมฉว,ี "การประยุกต์ IoT สำหรับการควบคุมปั๊มน้ำ
โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร," การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า 
ครั้งท่ี 43 , พิษณุโลก, 28-30 ตุลาคม 2563, หน้า 494-497. 

 
 
 
 
 

 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
.....................................................................................................................................................................................................................................

490
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

https://ww2.ayutthaya.go.th/ebook/detail/21


การออกแบบและสรางเครื่องผาทะลายปาลมสาํหรับการเพาะเห็ดฟาง 

Design and build a palm bunch cutting machine for straw mushroom plant 

พยุงศักดิ์ กลาสันเทียะ1 นพดล อ่ำด2ี ทองแทง ทองล่ิม3 และ  เชิดชัย ธุระแพง4 

1, 2, 3, 4 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
1Email: payungsakklasantia@gmail.com   

บทคดัยอ 

โครงงานวิจัยเครื่องผาทะลายปาลมเพ่ือการเพาะปลูกเห็ดฟางมีวัตถุประสงคในการออกแบบและสรางเครื่องเพ่ือลด 

ความเม่ือยลาลดเวลา ข้ันตอนท่ีเกิดการสูญเสียเวลาท่ีไมเกิดประโยชนใชในการผาทะลายปาลมเพาะปลูกเห็ดฟาง โรงเรือน 

เกษตรกรมีความตองการใชทะลายปาลมแบงเปน 2 ซีกตอหนึ่งทะลายโดยเริ่มจากการศึกษาขอมูลท่ีเปนปจจัยในการผา 

ทะลายปาลม ไดแก การศึกษาปญหาการผาทะลายปาลมลักษณะทางกายภาพของทะลายปาลมและประสิทธิภาพการผา 

ทะลายปาลมโดยใชแรงงานคน เพ่ือทําการออกแบบเครื่องผาทะลายปาลมประกอบดวยชุดโครงสรางเครื่องชุดไฮดรอลิกชุด 

ใบมีดชุดแทนผาจากการใชแรงงานคนผาทะลายปาลมท่ีผานการแชน้ําปุยยูเรีย 3-4 วัน สามารถผาได 60 ทะลายตอชั่วโมง 

สวนทะลายปาลมแหงคนไมสามารถผาไดเพราะเหนียวและแข็งแรงยากตอการใชแรงคนผาได ผลการทดสอบประสิทธิภาพ 

เครื่องผาทะลายปาลมทําการทดสอบใชแรงอัดของไฮดรอลิก 50-70 bar ในการกดของทะลายปาลมผลการทดสอบพบวาการ 

ผาทะลายปาลมท่ีผานการแชน้ําปุยยูเรียสามถึงสี่วันสามารถผาได 110 ทะลายตอชั่วโมงตางกับการถาทะลายปาลมแหงท่ี 

สามารถผาได 116 ทะลายตอชั่วโมงซึ่งมีประสิทธิภาพดีกวาแรงงานคน 2 เทาสรุปไดวาเครื่องผาทะลายปาลมสามารถใชงาน 

ในการผาทะลายปาลมเพาะปลูกเห็ดฟางโรงเรือนใชงานไดจริง 100% เพ่ือลดความเม่ือยลาในการทํางาน 

คําสําคัญ: เครื่องผาทะลายปาลม, เห็ดฟาง 

Abstract 
The research project of design and build a palm bunch cutting machine for straw mushroom plant. With the 

purpose of designing and building the machine to reduce fatigue Reduce time, process, waste of time that is not useful 

to use for cutting palm for cultivating straw mushroom, greenhouse farmers want to use the palm bunch and divided 

into 2 halves per one bunch. Beginning with the study of the factors that destroy palm bunches, including the study of 

the problem of palm bunching, the physical characteristics of the palm bunch bunches and the efficiency of the palm 

bunch bunches using human labor to design the palm bunches include. The machine structure, the hydraulic set, the 

blade set, the cutting table set by manual labor Dissolve the palm bunch. That is soaked in urea fertilizer for a few days, 

able to dissect 60 bunches per hour. As for the bunch, the palm bunch cannot be cut. Because tough and strong, difficult 

to use human force to pass.  

Palm bunches performance test results was to use the hydraulic compression of 50-70 bar to press the palm 

bunch. The test results showed that dissecting a palm bunch that has been soaked in urea fertilizer for three to four days 
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can pass 110 bunches per hour. If the palm bunch is dried. That can cut 116 bunches per hour. Which is 2 times more 

efficient than manual labor. In conclusion, palm mills can be used for cutting palm bunches that are plant the mushroom 

straw growing house is actually used 100 % to reduce work fatigue.  

 

Keywords: Palm-Bunch Cutting Machine, Straw Mushroom

1.บทนํา 

ประเทศไทยมผีลผลตินํ้ามันปาลมสูงเปนอันดับ 3 ของโลก 

คิดเปนสดัสวน 3.9%  พ.ศ. 2561 ผลผลติท้ังประเทศประมาณ 15 

ลานตัน ผลผลิตสูงท่ีสุดจากภาคใต ประมาณ 13 ลานตัน ทะลาย

ปาลมสดหลังจากการสกัดนํ้ามันแลว จะเหลือสวนของทะลายท่ีสลดั

ผลปาลมออกแลว ทะลายเปลามปีญหาตอสิ่งแวดลอมมาก เพราะ

เปนแหลงท่ีดวงแรด ซึ่งเปนแมลงท่ีกัดกินยอดปาลมและมะพราว 

ทะลายปาลมเปลาจาํนวนมากท่ีผานกระบวนการผลตินํ้ามันปาลมถูก

ท้ิงอยางตอเน่ืองตามปริมาณผลิตผลท่ีออกสูตลาดนํ้ามันปาลม อีกท้ัง

ทะลายปาลมเปลาไมสามารถนํามาใชประโยชนตอได ในเวลาหน่ึง 

แนวคิดการใชประโยชนจากทะลายเปลา หลังการผลิตปาลมนํ้ามนั 

เชน เปนเช้ือเพลิง ทําเปนปุยหมกั เปนวัสดุทดแทนใชเพาะปลูกเหด็ 

เปนตน การท่ีสามารถนําไปใชในการเพาะเห็ดฟาง ซึ่งทดแทนฟาง

ขาว ข้ีเลื่อย แกลบขาว เพ่ือเปนการลดคาใชจายสําหรับวัสดุ

เพาะปลูก [1] 

เห็ดเปนสิ่งมีชีวิตช้ันต่ําประกอบไปดวยกลุมเซลลท่ีมีเสนใย

ไมมีคลอโรฟลลสังเคราะหอาหารเองไมได ดอกเห็ดสวนใหญมรีูปราง

คลายกับรม มีขนาดตั้งแตเทาเข็มหมุดจนถึงเทากับจาน มีหลายชนิด 

[2] ดานเศรษฐกิจการผลติเหด็ของโลกใน พ.ศ. 2560 ประเทศมี

ผลผลติ 10 อันดับแรกของโลกมีประมาณ 7,370.6 ลานตัน สําหรับ

การผลิตของประเทศไทยในแตละปมีประมาณ 41,322 ตันคิดเปน

มูลคารวมมากกวา 2,291 ลานบาทเห็ดท่ีนิยมผลติสวนใหญคือเหด็

ฟางสูงถึงรอยละ 55  และเห็ดท่ีผลิตในแตละปจะถูกใชบริโภคใน

ประเทศประมาณรอยละ 97 และสงออกประมาณรอยละ 3 แหลง

ผลิตสําคญั ไดแก นครปฐม เชียงใหม ลําพูน ราชบุรี ลําพูน เปนตน 

จังหวัดราชบุรีมีปริมาณการผลิตเห็ดฟางประมาณรอยละ 70 และ

เห็ดอ่ืนๆประมาณรอยละ 30 [3] 

แนวคิดจากปญหาเรื่องการกําจัดทะลายปาลมเปลา ผนวก

กับการนําทะลายปาลมเปลามาใชเพ่ือเพาะเหด็ เปนกระบวนการท่ี

ทําใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม (Innovation) โดยกระบวนการเกิด

นวัตกรรม (Innovation Process) เปนกระบวนการท่ีประกอบดวย

การรับรูปญหา รวบรวมขอมูล และการไดมาของทรัพยากรท่ีจะ

นําไปสูการตดัสินใจในการนวัตกรรมมา [4] นําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

มาใชในการแกปญหาน้ันเพ่ือนํามาใชพัฒนาการดําเนินชีวิตท่ีดีข้ึน ซึง่

กรรมวิธีท่ีนําเอาความคิดใหมๆ หรือการกระทําใหมๆ มาใชในกิจการ

ตางๆเพ่ือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกิจการใหดีข้ึนกวาเดมิหรือมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน [5] 

ผูวิจัยเล็งเห็นถึงแนวทางในแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจาก

ทะลายปาลมเปลา โดยท่ีไมกระทบกับสิ่งแวดลอม จึงดําเนินการวิจยั

รวมกับเกษตรกรในชุมชนหมูบานเกาะมะยาง ตําบลดานทับตะโก 

อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตามปณิธานการเปนหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงตนแบบประจําอําเภอจอมบึง โดยมีการปลูกพืชผสมผสาน

และดําเนินกิจกรรมการเกษตรตางๆ ท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม[6] 

ผูวิจัยดําเนินการวิจยัเชิงปฏิบัติการในการสรางเครื่องทะลายปาลม

เปลา เพ่ือนําทะลายปาลมเปนวัสดุในการเพาะเห็ดฟาง อันเปนอาชีพ

เสรมิของเกษตรกรหมูบานเกาะซาง เพ่ือใหเกิดการประหยัดตนทุน

ดานแรงงานและวัสดตุั้งตนในการเพาะเห็ดฟาง ในลําดับตอไป 

 

2.วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบและสรางเครื่องผาทะลายปาลม 

2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของการทํางานของเครื่องผาทะลายปาลม 

3.เพ่ือวิเคราะหความคุมคาระหวางตนทุนการสรางและการทํางาน

ของเครื่องผาทะลายปาลมกับการใชแรงงานคน 

 

3.อุปกรณและวิธีการวิจัย 

การวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงปฏิบัตกิาร  โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปน

กระบวนการคนควาปญหา และหาวิธีแกปญหาอยางเปนระบบ โดย

ผูวิจัยและผูเก่ียวของใชกระบวนการท่ีมี 4 ข้ันตอน คือ ข้ันการ

เตรียมการ ข้ันการวางแผนหรือปรับแบบ ข้ันการปฏิบัติและสังเกต 

และข้ันสะทอนผลการปฏบัิติ กระบวนการปฏิบัติจะเปนไปอยาง

ตอเน่ืองเปนวงจร เพ่ือนําผลท่ีไดจากการสังเคราะหในแตละวงจรไป

ปรับปรุงวางแผนเขาสูวงจรใหมจนกวาจะครบตามเน้ือหาท่ีได

กําหนดไว [7] การวิจยัน้ีเนนการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย โดย

ศึกษากลุมเปาหมายแบบเจาะจง คือ กลุมเกษตรกรในชุมชนหมูบาน

เกาะมะยาง ตําบลดานทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มี

ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเพ่ือออกแบบสรางเครื่องผาทะลายปาลม 
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 งานวิจัยเครื่องผาทะลายปาลม จัดการศึกษาเพ่ือสราง

เครื่องผาทะลายปาลมเปลา อันเปนตนแบบของนวัตกรรมของการ

ผลิตท่ีใชเทคโนโลยีทดแทนการใชแรงงานคน โดยมลีําดับการศึกษา

และรวบรวมขอมลูดังน้ี 

 1.1 ศึกษาการทํางาน รูปแบบ และปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ

ผาทะลายปาลมโดยใชแรงงานคน 

 1.2ศึกษาประสิทธิภาพการผาทะลายปาลมโดยใช

แรงงานคน 

 1.3 ประมวลการศึกษาจาก 1.1 และ 1.2 เพ่ือใชประกอบ

ในการออกแบบเครื่องผาทะลายปาลม และเลือกระบบท่ีจะนํามาใช

ในเครื่องผาทะลายปาลม 

 ในการศึกษาข้ันตอนน้ีสามารถแสดงในรูปท่ี 1 กรอบ

แนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดวิจัย 

 

2. ออกแบบและจัดสรางเครื่องผาทะลายปาลม 

 2.1ออกแบบเขียนแบบเพ่ือใชในการสรางเครื่องผาทะลาย

ปาลม  

 2.2คํานวณคาใชจายในการสรางเครื่องผาทะลายปาลม 

 2.3เตรียมการวางแผนเพ่ือจดัสรางพรอมคูมือการสราง

และคูมือการทํางานของเครื่องผาทะลายปาลม 

 2.4นําเสนอขออนุมัติงบประมาณ 

 2.5จัดสรางเครื่องผาทะลายปาลม 

3. ทําการทดสอบและแกไขแมแบบเครื่องผาทะลายปาลม 

 3.1ตรวจสภาพทางกายภาพของเครื่องผาทะลายปาลม

ตามแบบ 

 3.2จัดทําแบบประเมินการทํางานเครื่องผาทะลายปาลม 

 3.3เตรียมการทดลอง ทดสอบการทํางานของเครื่องผา

ทะลายปาลม 

 3.4นําผลท่ีทําการประเมินจากการทดลอง ทดสอบการ

ทํางาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไขและปรับปรุง 

4. วิเคราะหความคุมคาตนทุนการสรางและวิเคราะหประสิทธิภาพ

การทํางานของเครื่องผาทะลายปาลม 

  การวิเคราะหความคุมคาของตนทุน หรือการ

วิเคราะหเปรยีบเทียบคาใชจายของการใชเครื่องผาทะลายปาลมกับ

การตัดโดยใชแรงงานคน ทําการคาํนวณโดยใชสูตร 

 

𝑁𝑁 =
𝐹𝐹

𝑃𝑃 − 𝑉𝑉
 

 

โดยท่ี  N = ระยะเวลาในการคืนทุน 

  F  = คาใชจายคงท่ี 

  P  = รายรับ 

  V  = คาใชจายแปรผัน 

  

 4.2การวิเคราะหประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องผา

ทะลายปาลม  

 

4. ระเบียบวิธีวิจัยและข้ันตอน

วิธีดําเนินการวิจัย  
 

1. การใชวัตถุดิบในการทดลอง 

การออกแบบและสรางเครื่องผาทะลายปาลมสําหรับการ

เพาะเหด็ฟาง ขอมูลทะลายปาลมของหมูบานชาวเกาะมะชาง 

ทะลายเปลาน้ันกอนจะนํามาผา ตองมีการนําไปแชในนํ้าปุยยูเรยีท้ิง

ไว 3 วัน ขนาดของทะลายปาลมท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด กวางXยาว เทากับ 

35X30 เซนติเมตร  และขนาดของทะลายปาลมท่ีมีขนาดใหญท่ีสดุ 

กวางXยาว เทากับ 80X30 เซนติเมตร 

 

ปัญหา 
การกําจัด

ทะลายปาล์ม 

โดยไม่ให้

กระทบกับ

ส่ิงแวดล้อม 

การประยุกต์

ความรู้เพื่อ

สร้าง

นวัตกรรมท่ี

 

ผล 
นวัตกรรมท่ี

ช่วยในการผ่า

ทะลายปาล์ม 
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ภาพท่ี 2 ทะลายปาลมเปลาขนาด 50x30 เซ็นติเมตร 

 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือใชในการทดลอง 

วิธีการออกแบบเครื่องผาทะลายปาลมเพ่ือการเพาะเห็ด

ฟางการออกแบบโครงสรางเครื่องไดทําการศึกษาขนาดและรูปราง

ลักษณะของชุดไฮดรอลิกชุดใบมดีและชุดแทนผาเพ่ือกําหนด

โครงสรางของเครื่องโดยคาํนึงถึงมอเตอรท่ีปนนํ้ามันไฮดรอลิกสงไป

ยังกระบอกไฮดรอลิกไดและวาลวท่ีตองมีติดตั้งระยะท่ีเหมาะสม 

 

 
ภาพท่ี 3 แบบรางเครื่องผาทะลายปาลม 

 

 

 
ภาพท่ี 4 ตนแบบเครื่องผาทะลายปาลม 

 

การออกแบบคือโครงสรางของเครือ่งหรือติดตั้งกระบอก

ของไฮดรอริกคอนโทรลวาลวและมอเตอรปนนํ้ามันไฮดรอริก โดย

พิจารณาถึงแรงท่ีโครงสรางเครื่องจะไดรับ ออกแบบใหโครงสราง

ไดรับแรงท่ีกระทํานอยท่ีสุดและความเสียหายนอยท่ีสุด ชุดใบมดี 

คณะผูจัดทําออกแบบใบมดีผาทะลายปาลม มลีักษณะเปน

สามเหลี่ยมใชมุมแหลมของมีดเปนตัวกดนําตําแหนงของทะลาย

ปาลม ในรูปท่ี 5 ชุดใบมีดผาทะลายปาลม 

 

 
ภาพท่ี 5 ชุดใบมีดผาทะลายปาลม 

 

3. องคประกอบของเครื่อง 

โครงสรางเครื่อง 

1. เหล็กแฟลตบารขนาดกวาง 6.5 เซนติเมตร x ยาว 900 

เซนติเมตร x 10 เซนติเมตรการสรางโครงเครื่องรูและนําเหล็ก

แฟลตบารมาตดัทําหูจับยดึตามขนาด 

2. เหล็กเพลากลมขนาดเสนผานศนูยกลาง 3.2 มิลลเิมตร ยาว 

28 เซนติเมตรมาตัดและเจาะรตูาปูเก่ียว 
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3. เหล็กรางนํ้าขนาด 6.5 เซนติเมตร X 200 เซนติเมตร X 2.5 

เซนติเมตร 

4. นอตขนาด เสนผานศูนยกลาง 28 เซนติเมตร 

5. เหล็กเพลาขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.6 เซนติเมตร x ยาว 

550 เซนติเมตรตัดและกลึงปอก 

6. ลอยางสําเร็จรูปขนาด 8 X16.4 เซนติเมตรพรอมตลับลูกปน 

7. เหล็กเพลทแบนขนาดกวาง 100 เซนติเมตร x ยาว 100 

เซนติเมตร x หนา 0.9 เซนตเิมตร 

8. วาลวคอนโทรล 1 ตัว 

9. มอเตอร 1.5 แรงมา 1,430 รอบตอนาที 

ชุดใบมีด 

1. แผนเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด กวาง 50 เซนติเมตร x ยาว 50 

เซนติเมตร x หนา 0.9 เซนตเิมตร  

ตัดและเจียร 

2. เหล็กฉากขนาด กวาง 5 เซนติเมตร x ยาว 5 เซนตเิมตร x 

หนา 0.4 เซนติเมตรตดัแลวเช่ือมและเจาะร ู

3. เหล็กแผนสี่เหลี่ยมขนาด กวาง 5.8 เซนติเมตร x ยาว 5.8 

เซนติเมตร x หนา 0.2 เซนตเิมตรตัดและเช่ือมตดิกับเหล็กฉาก 

ชุดแทงผาทะลายปาลม 

1. เหล็กแผนสี่เหลี่ยมขนาด กวาง 60 เซนติเมตร x ยาว 60 

เซนติเมตร x หนา 0.2 เซนตเิมตร 

2 เหล็กแผนสี่เหลี่ยมขนาด กวาง 50 เซนติเมตร x ยาว 50 

เซนติเมตร x หนา 0.3 เซนตเิมตร 

3. เหล็กรางนํ้าขนาด กวาง 6.5 เซนติเมตร x ยาว 30 

เซนติเมตร x หนา 2.5 เซนตเิมตร 

4. เหล็กสีเ่หลีย่มตันขนาด กวาง 2 เซนติเมตร x ยาว 31 

เซนติเมตร x หนา 2 เซนตเิมตร 

 

5. ผลการทดลอง 

คณะผูจัดทําวิจยัทําการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่อง 

โดยจากทําการทดลองผาทะลายปาลมเปลาท้ัง 2 ประเภทไดดั้งน้ี 

1. ทะลายปาลมท่ีแชนํ้า 3 -4 วัน 

2. ทะลายปาลมท่ีแหง 

สถานท่ีทําการทดลอง คือ หมูบานชาวเกาะมะซาง ตําบลทับตะโก 

อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทําการทดลองตัวเครื่องและ

ประสิทธิภาพใบมีด ทําการทดลอง 2 ครั้ง  

ครั้งท่ีหน่ึง ผลการทดลองพบวาใบมีดเกิดการหมุนและสั่น 

และมีนํ้ามันรั่ว สรุปวาไมผาน  

ครั้งท่ีสอง ผลการทดลองพบวาสามารถผาทะลายปาลม

เปลาไดสรุปวาผานการทดลอง 

5.1 การทดลองประสิทธิภาพของเครื่อง 

ทดสอบการผาทะลายปาลมเปลาดวยเครื่องและผาดวยแรงงานคน

ในเวลา 60 นาที ใชวัสดุ 2 ประเภทไดแก ทะลายปาลมท่ีแชนํ้า 3 -4 

วันและทะลายปาลมท่ีแหง แสดงในตารางท่ี 1 

 

 

 

 

 

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดลองเปนจํานวนทะลายปาลมเปลา  

 

 

 

 
ภาพท่ี 6 การแสดงประสิทธิภาพเครื่องผาทะลายปาลม 

 

5.2 ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องผาทะลายปาลมเปรียบเทียบ

กับแรงงานคน จะไดวา 

ประสิทธิภาพของการทํางานของเครื่องผาทะลายปาลม = จํานวน

ของการผาดวยเครื่อง/จํานวนของการผาดวยคน 

ผลการทดลองปาลมท่ีแชนํ้า = 110/60 = 1.83  คนตอ

ช่ัวโมง 

ทะลายปาลมท่ีแหง= 116/60 = 1.93  คนตอช่ัวโมง 
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6. สรุปผลและขอเสนอแนะ 

การสรางเครื่องผาทะลายปาลมเพ่ือการเพาะเห็ดโรงเรือนชนิด

ใบมีด มลีักษณะเปนใชกําลังในการกดของใบมีดดวยไฮดรอลิก 50-

70 บาร ประกอบดวยกระบอกไฮดรอลิกมีขนาดกวาง 7 เซนติเมตร

ยาว 70.7 เซนติเมตรลงมาในแนวดิ่งเพ่ือลงมากดทะลายปาลท่ีมวาง

อยูตรงแทนผา จะทําใหทะลายปาลมฉีกขาดเปนสองซีกออกจากกัน 

การดําเนินงานวิจยัน้ีได คณะผูจัดทําออกแบบและสรางเครื่องผา

ทะลายปาลมเพ่ือลดปญหาการใชแรงงานหนักและการใชเวลามาก 

ใชงานงายสะดวกปลอดภัยและทําการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ

ของเครื่องผาทะลายปาลมมีประสทิธิภาพมากกวาการใชแรงงานคน

ถึงเกือบ 2 เทาสามารถใชงานได 100% รวมถึงการวิเคราะหหา

จุดคุมทุนของเครื่องทําการหักลบคาใชจายแลวจะเหลือเงิน 6,789 

บาท เพ่ือท่ีจะทําการคุมทุนจะตองใชเครื่องผาทะลายปาลมผาปาลม

ทําการเพาะปลูกเหด็ฟางประมาณ 4 โรงเรือนจากการสรางเครื่องผา

ทะลายปาลมเพ่ือการเพาะปลูกเหด็ฟางโรงเรอืนสามารถลดเวลาใน

การทํางานลดความเสี่ยงในการทํางานตามวิธีดั้งเดมิท่ีอันตรายตอ

ผูปฏิบัติงาน ขอเสนอแนะในการวิจัยในอนาคตคือขยายชุดแทนผา

เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือรองรับขนาดของทะลายปาลมท่ีใหญ และติดตั้งเชฟตี้

การดเพ่ือปองกันอันตรายจากใบมดี 

 

6.กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบพระคณุผูวิจัยรวมทุกทาน โดยเฉพาะ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร. ทองแทง ทองลิ่ม อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยครั้งน้ี 

และกลุมเกษตรกรหมูบานชาวเกาะมะซาง ตาํบลทับตะโก อําเภอ
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ใหเหมาะสมกับการใชงานในชุมชน ทําใหสามารถพัฒนาเครื่องผา

ทะลายปาลมเปลาไดเปนผลสําเร็จใชไดจริงในชุมชน 
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ผลการเสริมดอกพวงชมพตู่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สโคน 

Effect of Fortified with Pink vine (Antigonon leptopus Hook & Arn)  
on the quality scones product 

สุนันทา คะเนนอก1  
 

1สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยุธยา 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการเสริมดอกพวงชมพู และศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ สโคนเสริม
ดอกพวงชมพู วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี  กายภาพ  และศึกษาต้นทุนการผลิต โดยทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9 Point 
Hedonic Scale เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้วย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) แปรปริมาณการเสริมดอก
พวงชมพูเป็น 4 ระดับ (ร้อยละ5 10 15 และ20) และศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค จ านวน 100 คน ผลการวิจัยพบว่า สูตรมาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับมากที่สุด คือ สูตรที่2 ประกอบด้วย แป้งอเนกประสงค์ ร้อยละ 52.19 เนยจืด ร้อยละ 8.35 น้ าตาล ร้อยละ 5.22 เกลือ ร้อยละ 
0.83  ครีม ร้อยละ 20.87 นมสด ร้อยละ 10.43 และผงฟู ร้อยละ 2.09  ค่าด้านเนื้อสัมผัส ด้านความแข็ง (Hardness) มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ผลิตภัณฑ์สโคนสเสริมดอกพวงชมพูร้อยละ 5 มีค่าด้านความแข็ง (Hardness) เท่ากับ 29.80 ± 0.50 นิว
ตัน และมีความกว้าง (diameter) 12.06 ± 0.12 ซม. ความหนา (thickness) 22.27 ± 0.05 ซม. ตามล าดับ ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบ
โดยรวมอยู่ในความชอบระดับปานกลางมีการยอมรับผลิตภัณฑ์ร้อยละ 94 และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 93 การคิดค านวนต้นทุนและ
ราคาขายผลิตภัณฑ์สโคนเสริมดอกพวงชมพูประมาณ 5 บาทต่อ 1 ถุงซีล (น้ าหนักประมาณ 20 กรัม/1ช้ิน) 
ค าส าคัญ : ดอกพวงชมพ ู  ผลติภณัฑ์สโคน  
   

Abstract 
   The objective of this research is to investigate the optimum formulation supplement with the Pink vine 
(Antigonon leptopus Hook & Arn), to study consumer acceptance of this product, to study the chemical and 
physiological quality assessment and, to study production cost. To mixed with different proportions at 4 levels (5, 10, 
15, and 20 percent). Experimental design were Randomized Completed Block Design (RCBD). The instruments used were 
the sensory evaluation 9-Point Hedonic scale. The sample consisted of 40 students and 100 consumers. Result showed 
that there were significant differences (p≤0.05) the optimal formulation was Pink vine 5% (w/w).  The results show that 
the most accepted standard formula is the formula of Chiaki Fujita. All-purpose flour 52.19 percent unsalted butter, 
8.35 percent unsalted, 5.22 percent sugar, 0.83 percent salt 20.87 percent cream, 10.43 percent milk and 2.09 percent 
baking powder. For the chemical and physiological quality assessment found that significant differences (p≤0.05) , the 
product 5% had hardness 29.80 ± 0.50 N,Diameter 12.06 ± 0.12 mm.,Thickness 22.27 ± 0.05 mm.,respectively. For the 
consumers rated the overall liking at a moderate level, 94% accepted the product and made the decision to buy the 
product 93%. Calculation of cost and selling price of Pink vine flower-shaped translation products About 5 baht per 1 
seal bag (weight about 20 grams/1 piece) 
Keywords :  Pink vine ,  scones  
  

1. บทน า (Introduction) 
พวงชมพู  หรือชมพูพ วง ช่ือสามัญ ว่ า : Coral Vine, 

Mexican Creeper, Chain of Love  แ ล ะ มี ช่ื อ
วิทยาศาสตร์ : Antigonon leptopus Hook & Arn ซึ่ งจัดอยู่ ใน
วงศ์: POLYGONACEAE เป็น ไม้เลื้อยที่มีมือเกาะเช่นเดียวกับเถา
ต าลึง ปลูกง่าย มักจะปลูกไว้ริมเพื่อเป็นไม้ประดับท าเป็นซุ้มสวยงาม 
ประดับรั้วบ้าน อาคารสถานที่ เพื่อสวยงามมีดอกให้ชมตลอดปี 
โดยเฉพาะยามหน้าแล้งดอกจะงาม ใบรูปปลายแหลมด้านก้านใบโค้ง

เว้าคล้ายรูปหัวใจ ลักษณะดอก: เป็นช่อรวมกันเป็นกลุ่มตามซอกใบ 
ง่ามกิ่งและปลายยอด ส่วนปลายยอดสุดจะเป็นมือเกาะ ดอกสีชมพู
สดใส ดอกจะประกอบด้วยช่อดอก เรียงดอกสลับทางติดกันอยู่อย่าง
หนาแน่น รูปร่างของดอกมีทรงคล้ายรูปหัวใจ ดอกมีขนาดเล็ก ดอก
พวงชมพูมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกที่คล้ายกัน เป็นไม้เลื้อยดอกสีชมพู
จัดเป็นพืชรุกรานพวงชมพูเป็นไม้เลื้อยโตเร็ว ใบเป็นรูปหัวใจหรือ
สามเหลี่ยม ดอกเป็นดอกช่อง และมีประโยชน์และสามารถน ามา
รับประทานได้และมีการน ามาแปรรูปน้อย[1] ดอกของพวงชมพูถือได้
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ว่าให้สรรพคุณทางยาในหลายด้านสารส าคัญของดอกพวงชมพู เช่น 
สารประกอบฟีนอลหลายชนิดมีฤทธิ์ เป็นสารต้านออกซิเดชัน 
(antioxidant) ยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันและเป็นสารต้านการกลาย
พันธุ์  (antimutagrns) มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ สามารถการ
ป้องกันโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือด และมะเร็ง โดย
สารประกอบฟีนอล จะท าหน้าที่ก าจัดอนุมูลอิสระ (free radical) 
เปลือกมีสารแอนโทไซยานินจ านวนมาก รวมถึงส่วนของเนื้อที่อุดม
ไปด้วยวิตามิน และแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิด ซึ่งสารเหล่านี้มี
คุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ดีจึงมีประโยชน์ต่อร่างกาย
หลายด้าน อาทิ ช่วยต้านเซลล์มะเร็ง ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพ
ของเซลล์ และช่วยลดไขมันในเส้นเลือด[2]  

ปัจจุบันมีการปลูกดอกพวงชมพูจ านวนมากขึ้น ระยะการ
เก็บเกี่ยวในช่วงผลสุกเพราะให้ปริมาณของสารส าคัญและสาร
ต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่าการเก็บเกี่ยวดอก
พวงชมพูจะให้สารต้านอนุมูลอิสระได้สูงที่สุด [3]  สโคนคือขนมอบ
ชนิ ดหนึ่ งที่ ก าลั งได้ รับความนิ ยมจากร้ านคาเฟ่ ขนมหวาน 
ประกอบด้วยแป้งสาลี นม ไข่ และเนย มีลักษณะคล้ายบิสกิตและ
ขนมปัง นิยมทานคู่กับแยม เพื่อเพิ่มรสชาติ การทดลองในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปริมาณการเสริมดอกพวงชมพูที่เหมาะสมที่
มีต่อผลิตภัณฑ์สโคน เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์  เพื่ อศึกษาเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของ
ผลิตภัณฑ์สูตรพื้นฐานกับสูตรเสริม ดังนั้นผู้วิจัยสนใจศึกษาการน า
ดอกพวงชมพูมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
โภชนาการของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูก
พวงชมพูได้มีช่องทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และเป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพอาหารไปสู่รูปแบบอุตสาหกรรม
อาหารในประเทศและต่างประเทศ  
2. ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/
ทดลอง (Materials and Methods) 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) เรื่องผลการเสรมิดอกพวงชมพูต่อคุณภาพของผลติภณัฑ์ 
สโคน ซึ่งได้แบ่งข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยไวด้ังนี้ 

2.1 วัสดุ อุปกรณ์  
วัสดุ : แป้งสาลี น้ าตาลทราย เนยสด ผงฟู เกลือ วิปครีม นมสด 
อุปกรณ์ : ชามผสม เตาอบ เครื่องชั่งดิจิตอล ตะแกรงร่อนแป้ง พิมพ์
วงกลม ช้อนตวง ถาด เครื่อง Texture analyzer ยี่ห้อ Brookfield  
2.2 วิธีการทดลอง 
1) ผู้วิจัยได้ทดลองผลิตสโคนสูตรมาตรฐาน 3 สูตร ได้แก่ ดรีม 
cookery-girl (2559) , ฟูจิตะ ชิอากิ (2558) และพล ตัณฑเสถียร 
(2558) ไปทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส โดยให้ผู้ทดสอบซึ่ง
เป็นผู้เช่ียวชาญด้านอาหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 50 คน ประเมินการยอมรับทางประสาท
สัมผัส  
2) ผู้วิจัยได้น าสูตรมาตรฐานจากฟูจิตะ ชิอากิ ที่ได้รับการคัดเลือกมา
ทดลองการเสริมในปริมาณต่างๆ 5 ระดับ คือ ร้อยละ 0 5 10 15 
แ ล ะ  20 โด ย ก าร ว า งแ ผ น ก ารท ด ล อ งแ บ บ  Completely 

Randomized Design (CRD) ในการแปรปริมาณการเสริมดอก
พวงชมพู และเปรียบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัส ทางเคมี
กายภาพ ด้านความแข็ง (Hardness) ค่าด้านความแข็ง (Hardness) 
และมีความกว้าง (diameter) ความหนา (thickness) ประเมิน
คุณค่าทางโภชนาการของสโคนเสริมดอกพวงชมพู (ต่อน้ าหนัก 100) 
โดยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม INMUCAL-Nutrient V.3 และเลือกสูตร
ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด  
3) ผู้วิจัยได้น าสโคนที่มีคะแนนการประเมินความชอบสูงสุด ทดสอบ
โดยผู้บริโภค จ านวน 100 คน โดยใช้วิธี 9-Point Hedonic Scale 
เป็นการให้คะแนนตามล าดับความชอบในช่วงคะแนน 1-9 (1 =ไม่
ชอบมากที่สุด ส่วน 9 = ชอบมากที่สุด) ที่มีต่อลักษณะปรากฏ สี 
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวมโดย ใช้แผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) เพื่อศึกษา
การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดย
ใช้แบบสอบถาม 
4) ผู้วิจัยได้ศึกษาต้นทุนและราคาขายผลิตภัณฑ์สโคนเสริมดอก
พวงชมพสููตรที่ผู้บริโภคยอมรับ 
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) ท าซ้ าทั้ งหมด 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 ผลการคัดเลือกสูตร เพ่ือพัฒนาสูตรมาตรฐาน โดยผู้ทดสอบ
ชิมให้ค่าคะแนนความชอบสูงที่สุด มีส่วนอัตราผสมของฟูจิตะ ชิอากิ 
(2558) ดังนี้ แป้งอเนกประสงค์ ร้อยละ 52.19 เนยจืด ร้อยละ 8.35 
น้ าตาล ร้อยละ 5.22 เกลือ ร้อยละ 0.83 ครีม ร้อยละ 20.87 นมสด 
ร้อยละ 10.43 และผงฟู ร้อยละ 2.09 ซึ่งผู้วิจัยได้น าสูตรมาตรฐาน 
มาศึกษาหาปริมาณการเสริมดอกพวงชมพูที่เหมาะสม 
 3.2 ผลการศึกษาหาปริมาณเสริมที่ เหมาะสม จากการศึกษา
อัตราส่วนการเสริมดอกพวงชมพู โดยน าดอกสดเด็ดกลีบมาล้างท า
ความสะอาด ในสูตรมาตรฐานปริมาณร้อยละ 0 5 10 15 และ 20 
ตามล าดับได้น าสโคนไปทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดย
ให้ ผู้ ทดสอบเป็นผู้ เ ช่ียวชาญทางด้ านอาหาร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 50 คน ประเมินการ
ยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสโดยใช้วิธี 9 Point Hedonic Scale 
เป็นการให้คะแนนตามล าดับความชอบในช่วงคะแนน 1-9 ที่มีต่อ
ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
ซึ่งผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุดคือ สูตรเสริมดอกพวงชมพู            
ร้อยละ 5 (ตารางที ่1)  
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ตารางที่ 1  คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ ์

 
3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์ 

จากผลวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ พบว่า แสดงค่าสีค่า
ด้านเนื้อสัมผัส ด้านความแข็ง (Hardness) มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ผลิตภัณฑ์สโคนเสริมดอกพวงชมพู
ร้อยละ 5 มีค่าด้านความแข็ง (Hardness) เท่ากับ 29.80 ± 0.50 
นิวตัน และมีความกว้าง (diameter) 12.06 ± 0.12 มม. ความหนา 
(thickness)  22.27 ± 0.05 มม. ตามล าดับ ผู้บริโภคให้คะแนน
ความชอบโดยรวมอยู่ในความชอบระดับปานกลางมีการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ร้อยละ 94 และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 93 การคิด
ค านวนต้นทุนและราคาขายผลิตภัณฑ์สโคนเสริมดอกพวงชมพู
ประมาณ 5 บาทต่อ 1 ถุงซีล (น้ าหนักประมาณ 20 กรัม/1ช้ิน) 
(ตารางที่ 2)  
ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์ 
ลักษณะคุณภาพ ปริมาณการเสริมดอกพวงชมพู 

(ร้อยละ) 
0 5 

ค่าเนื้อสัมผัสค่า
ความแข็ง (N) 

12.29 ± 0.61 29.80 ± 0.50 

ความหนา (mm) 13.32 ± 0.20 12.06 ± 0.12 
ความกว้าง 
Diameter (mm) 

22.87±  0.10 22.27 ± 0.05 

 
3.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อยอมรับผลิตภัณฑ์ 
 การศึกษาพบว่า ผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 94 
ไม่ยอมรับคิดเป็นร้อยละ 6 ถ้ามีการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จะเลือก
ซื้อ คิดเป็นร้อยละ 93 ไม่เลือกซื้อ คิดเป็นร้อยละ 7 โดยผู้บริโภคให้
คะแนนความชอบในระดับชอบมาก โดยมีคะแนนด้านลักษณะ
ปรากฏ 7.48 ด้านสี 7.72 ด้านกลิ่น 7.68 ด้านรสชาติ 7.70 ด้านเนื้อ
สัมผัส 7.63 และความชอบโดยรวม 7.94 ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 
 
 
 
 
 

 

 
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลีย่คุณลักษณะดา้นการยอมรับของผลติภณัฑ ์

คุณลักษณะ 
ค่าเฉลี่ย±ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ระดับความชอบ 

ลักษณะที่ปรากฏ 7.48±0.97 ชอบมาก 
ส ี 7.72±0.92 ชอบมาก 
กลิ่น 7.68±0.85 ชอบมาก 
รสชาต ิ 7.70±0.89 ชอบมาก 
เนื้อสัมผัส (กรอบ) 7.63±1.00 ชอบมาก 
ความชอบโดยรวม 7.94±0.87 ชอบมาก 
   
3.5 ผลการประเมินคุณค่าทางโภชนาการ  
      จากการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของสโคนเสริมดอก
พวงชมพู (ต่อน้ าหนัก 100) โดยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม INMUCAL-
Nutrient V.3 ให้พลั งงาน 83.09 กิ โลแคลอรี  ประกอบด้วย 
คาร์โบไฮเดรต 18.81 กรัม โปรตีน 1.53 กรัม แคลเซียม 14.20 กรัม 
วิตามิน A 21.03 เรตินอล วิตามิน C 31.14 เรตินอล เบต้าแคโรทีน 
252.30 ไมโครกรัม ธาตุเหล็ก 1.65 มิลลิกรัม ไขมัน 0.62 กรัม 
(ตารางที ่4)          
ตารางที่ 4 การประเมินคณุค่าทางโภชนาการของสูตรมาตรฐาน
เปรียบเทยีบกับสตูรเสรมิดอกพวงชมพู (ต่อน้ าหนัก 100 กรัม) 
คุณค่าทาง
โภชนาการ 

สโคน 
สูตรมาตรฐาน 

สโคนสูตรเสริมดอก
พวงชมพ ู

พลังงาน (กิโลแคลอรี) 105.02 83.09 
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 24.94 18.81 
โปรตีน (กรัม) 0.99 1.53 
แคลเซียม (กรัม) 4.77 14.20 
วิตามิน A (เรตินอล) 22.98 21.03 
วิตามิน C (เรตินอล) 32.69 31.14 
เบต้าแคโรทีน 
(ไมโครกรัม) 

275.73 252.30 

ธาตุเหล็ก (มลิลิกรัม) 0.49 1.65 
ไขมัน (กรัม) 0.54 0.62 
 
 

สูตรที ่
ปริมาณการ
เสริม 
(ร้อยละ) 

ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัส 

ลักษณะท่ีปรากฏ* สี* กลิ่น* รสชาติ* เนื้อสัมผัส* ความชอบ
โดยรวม* 

1 0 7.43±1.05 7.50±0.93 7.48±1.10 1.08±0.97 6.90±1.15 7.10±0.92 
2 5 7.88±0.79 7.98±0.94 7.98±0.83 7.55±1.10 7.65±1.14 7.85±1.12 
3 10 7.65±0.86 7.78±0.97 7.63±0.80 7.80±1.09 7.55±1.06 7.83±1.05 
4 15 7.43±0.71 7.48±0.90 7.23±0.80 7.23±0.89 7.03±0.98 7.13±0.82 
5 20 7.20±0.88 7.13±0.79 7.15±1.05 6.88±1.11 6.93±1.11 7.03±1.03 

หมายเหต ุ: ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของข้อมูล,* คือ มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤ 0.05) 
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4. วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) 
 4.1 ผลวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดอกพวงชมพู
จะมีปริมาณสารฟลาโวนอยด์สูงที่สุด ในการเสริมดอกพวงชมพูซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย[2] ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับส่งผลให้เมื่อมีการ
เสริมจึงไม่มีผลต่อค่าสี [3] เพื่อพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ส
โคนมาตรฐาน เนื่องจากสารต้านอนุมูลอิสระ  ส่วนใหญ่ เป็น
สารประกอบกลุ่มโพลีฟีนอล คาร์โรทีนอยด์ ฟลาโวนอยด์และแอนโท
ไซยานิน เป็นต้น พบได้มากใน อาหารจากพืชผักและผลไม้ซึ่งสาร
เหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ ดอกไม้ กินได้หลาย
ชนิดมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและมีคุณค่าทางอาหาร
ด้วยนอกจากนี้สารประกอบฟีนอล มี  ส่วนช่วยชะลอความชรา 
ป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์และเป็นสารต้านมะเร็ง รวมทั้งโรคที่
เกี่ยวกับหลอดเลือด หัวใจได้ นอกจากนี้ในดอกไม้ยังมีทั้งธาตุอาหาร
หลักธาตุอาหารรองและสารอาหารที่ เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
ด อ ก ไม้ ที่ มี สี แ ด ง ซึ่ ง ด อ ก ไม้ ใน ก ลุ่ ม นี้ มี ส า ร พ ฤ ก ษ เค มี 
(phytochemical compounds) อาทิ วิตามินสารประกอบฟีนอล 
ฟลาโวนอยด์ และแอนโทไซยานิน เป็นต้น เป็นองค์ประกอบมากกว่า
ดอกไม้ที่มีสีอื่นๆ โดยสารเหล่านี้มีความสามารถในการต่อต้านอนุมูล
อิสระได้[4]     
 4.2 คุณลักษณะด้านการยอมรับของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับชอบ
มาก เนื่องจากลักษณะที่ปรากฏมีความกรอบร่วนรสชาติหวานน้อย
เนื้ อสัมผัสร่วน ซึ่ งเหมาะสมเพื่อใช้ เป็นสูตรมาตรฐานในการ
พัฒนาการเสริมดอกพวงชมพู 
 4.3 สโคนเสริมดอกพวงชมพู พบว่า มีความแข็งเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจาก สูตรเสริมดอกพวงชมพู ร้อยละ 5       
มีความแข็งและแน่นกว่าสูตรมาตรฐาน ซึ่งมีการศึกษาตรวจสอบผล
ของไฮโดรคอลลอยด์ชนิดต่างๆ ต่อคุณภาพของสโคน จากแป้งข้าว
ปลอดกลูเตน ท าให้ค่าความช้ืน ค่าความสว่าง (L*) และค่าความ
แน่นเนื้อของสโคนจากแป้งข้าวปลอดกลูเตน ที่เติมไฮโดรคอลลอยด์
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสูตรควบคุม  
 
5. บทสรุป (Conclusion) 
 1. การพัฒนาสูตรมาตรฐานของสโคน พบว่า ผู้ เช่ียวชาญ
ทางด้านอาหาร และนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ให้การยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์สโคนต ารับที่  2 [6]                

มีส่วนผสม คือ แป้งอเนกประสงค์ ร้อยละ 52.19 เนยจืด ร้อยละ 
8.35 น้ าตาล ร้อยละ 5.22 เกลือ ร้อยละ 0.83  ครีม ร้อยละ 20.87 
นมสด ร้อยละ 10.43 และผงฟู ร้อยละ 2.09 มีขั้นตอนการท าดังนี้ 
1) ร่อนแป้งกับผงฟู พักไว้ 2) ผสมเนยสดแช่เย็น และครีม แล้วนวด
ให้เข้ากัน 3) เทน้ าผสมเกลือ นมสด ลงในส่วนผสมแป้ง 4) น ามาคลึง
แป้งหนา 2 ซม. กดด้วยพิมพ์กลม ทาผิวหน้าขนมด้วยเนย 5) อบ
ด้วยไฟบนและล่าง อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส นาน 10 นาท ี 
จากการทดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยทางด้านประสาทสัมผัสอยู่ในระดับ
ความชอบปานกลางเนื่องจากลักษณะที่ปรากฏมีความกรอบร่วน
รสชาติหวานน้อยเนื้อสัมผัสร่วน ซึ่ งเหมาะสมเพื่อใช้เป็น สูตร
มาตรฐานในการพัฒนาการเสริมดอกพวงชมพู 

 2. การศึกษาปริมาณเสริมดอกพวงชมพู พบว่า ผู้ทดสอบชิมให้
การยอมรับผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 5 สูงที่สุดโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยด้าน
ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดย
รวมอยู่ในระดับความชอบมาก  
 3. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคจ านวน 100 คนพบว่า
ผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์สโคน เสริมดอกพวงชมพูอยู่ใน
ระดับความชอบปานกลางถึงชอบมากผู้บริโภค ร้อยละ 94 ยอมรับ
ผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคร้อยละ 93 ระบุจะซื้อผลิตภัณฑ์หากมีวาง
จ าหน่าย  
 4. ผลวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  
 5. ผลวิเคราะห์คุณภาพกายภาพของผลิตภัณฑ์มีความแข็ง
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

6. ผลิตภัณฑ์มีปริมาณ โปรตีน แคลเซียม ธาตุเหล็ก ไขมัน 
สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ในการเก็บและเตรียมดอกพวงชมพูหากน าดอกพวงชมพูไป

อบแห้งก่อนท่ีจะน ามาผสม อาจท าให้มีรสชาติขมขึ้นได้ จึงแนะน าให้
ใช้ดอกสดที่มีลักษณะดอกเด็กไม่มีเมล็ดหรือผลในดอกหรือเด็ดเอา
แต่กลีบ 
2. คุณค่าทางโภชนาการ อาจมีการเติมสารอาหารหรือวัตถุดิบชนิด

อื่นๆ เพื่อเพ่ิมประโยชน์ในการบริโภคมากขึ้น 
3. ดอกพวงชมพูสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในขนมไทย

หรือขนมอบชนิดต่างๆได้เพื่อเพิ่มความหลากหลาย เช่น บัวลอย 
คุกกี้เนยสด เป็นต้น 
4. ในการท าวิจัยครั้งหน้าควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารตัวอื่นที่ใช้

แทนผงฟูท าให้ขึ้นฟูได้ในตัวผลิตภัณฑ์สโคนให้ไม่มีรสฝาดหรือเฝื่อน
และศึกษาการยืดอายุในการเก็บรักษาและก าหนดบ่งบอกระยะเวลา
การเก็บรักษาและก าหนดวัดหมดอายุของตัวผลิตภัณฑ์ 
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