


 

 
 
 

PROCEEDINGS 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
“ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 

 
 

 ภาคโปสเตอร์ 
(Poster Presentation) 

 
 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 
 
 
 

จัดโดย มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 



 

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 าหรับในปี พ.ศ. 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 – 17  ธันวาคม 2564 ในรูปแบบการประชุม Online  

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย บทความวิจัยของผู้ เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ในภาคบรรยาย (Oral 
Presentation) จ านวน 71 บทความ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยก
ตามกลุ่มสาขาวิชา 4 กลุ่ม ดังนี้  1) สาขาการศึกษา จ านวน 17 บทความ 2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 
20 บทความ 3) สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ จ านวน 4 บทความ และ 4) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 30 บทความ 

บทความวิจัยของผู้เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ในภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ซึ่งผ่านการตรวจ
ประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 39 บทความ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทาง
วิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา 4 กลุ่ม ดังนี้  1) สาขาการศึกษา จ านวน 12 บทความ 
2) สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ จ านวน 12 บทความ 3) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 13 บทความ 
และ 4) สาขาวิจัยสถาบัน จ านวน 2 บทความ  

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

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ธันวาคม 2564 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

รูปแบบกำรประชุม Online ผ่ำนระบบ Zoom Meeting 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

___________________________________ 
 

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  
สมำคมวิชำกำรทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ประเทศไทย)  
สมำคมส่งเสริมกำรวิจัย 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจำ้คุณทหำรลำดกระบงั  
สถำบันวิจัยวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำต ิ
 

ประธำนกรรมกำร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพช็ร์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง  รองอธิการบดีฝ่ายวจิัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธาตรี มหันตรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์    รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
อาจารย ์ดร.นพดล ปรางค์ทอง   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารยน์รินทร์  อุ่นแก้ว    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย 
อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสะอาด   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 



 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าด ี  คณบดีคณะครศุาสตร ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
อาจารยป์ระพันธ์ แสงทองดี    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม    ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
อาจารยพ์ินิจ ศรีสวัสดิ ์    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
นางลักขณา เตชวงษ์     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน    ผู้อ านวยการกองกลาง 
 

คณะกรรมกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติฝ่ำยต่ำงๆ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1064/2564  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ  
 

บรรณำธิกำร/กรรมกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

กรรมกำรและกองบรรณำธิกำร 
อาจารย์ ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
อาจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ 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 ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วกระจาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ มอนไธสง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าด ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทิตตา นาควงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ศรีสังข์งาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจค า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนิตย์  รุ่งราตร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู หงษ์ชัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา หวังที่ชอบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธภร หลั่งประยูร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.คเณศ พุกกะพันธุ์ 
ดร.จินดาวรรณ จันทมาส 
ดร.จิราภรณ์ มีสง่า 
ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช 
ดร.ธานี ชูก าเนิด 
ดร.นพดล ปรางค์ทอง 
ดร.ปฏิภาณี ขันธโภค 
ดร.พิชิต โชดก 
ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช 
ดร.เมธารัตน์ จันตะน ี
ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ 
ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ 
ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา 
ดร.สุขรักษ์ แซเ่จี่ย 
ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม 
ดร.อิศรา รุ่งทวีชัย

 

 
คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธกิำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก) 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ ์มิ่งศิริธรรม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภักดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทักษ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น  มหาวิทยาลัยรงัสิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิน่สกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา เสือเอี่ยม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชัย กุลตวนิช  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรวรรณ์ ลญัฉวรรธนะกร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตร ี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร เช่ียวจินดากานต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวรรณ  แพงศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ มหาวิทยาลัยราชฎัชสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศร ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร  มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.กฤษณะ ช่องศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
ดร.ชยาภรณ์ เคารพไทย    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม ้    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ดร.นรินธน์ นนทมาลย ์    มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.ปฐมพงศ์ กกุแก้ว    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิ
ดร.ปรเมศร์ กลิ่นหอม    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ    มหาวิทยาลัยสยาม 
ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ดร.วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.เอกวินิต พรหมรักษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 

คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภำคโปสเตอร์ (Session Chair) 
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ ์มิ่งศิริธรรม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร เช่ียวจินดากานต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ดร.ปฐมพงษ์ กกุแก้ว    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ 
ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภำคบรรยำย (Session Chair) 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ ์มิ่งศิริธรรม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภักดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตร ี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์อกราช วรสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ดร.พัชราภร พูลบุญ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

รูปแบบออนไลนผ์่ำนระบบ Zoom Meeting 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

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

วันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2564 
08.00 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 - 9.30 น.  พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ครั้งที่ 4 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ ์ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานการจัดประชุมวิชาการ 

รองศาตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ  

09.30 – 11.00 น.  กำรบรรยำยพิเศษ หัวข้อ “Does my study require ethical approval?”    
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพัชราภรณ์ สุดชาฎา  

      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
      คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11.00 – 12.00 น.  น าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.  น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร ์
 
วันที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2564 
08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น.   น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สำรบัญ 
บทควำมวิจัยภำคโปสเตอร ์

 

ล าดับ
ที่ 

รหัส
บทความ 

สำขำกำรศึกษำ (ED)  หน้า 

1 ED119 
การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุ
ศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

1 

    ปิยะธิดา ทองอร่าม และ รวิวรรณ สุวานิช  

2 ED120 
การศึกษาความเข้าใจมโนมตทิางวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร ์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 

6 

    วิชชุดา พลยางนอก และ วรวุฒิ รักญาต ิ  

3 ED121 
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษา  
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

12 

    ปารณีย์ ขาวเจริญ  

4 ED122 
การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทศิ) จังหวัดนครปฐม 

19 

    รุ่งนภา นิลรักษา  

5 ED123 

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง เรื่อง 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางค านวณในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความรู้และทัศนคติต่อการท าบัญชีครัวเรือนส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

26 

    ดวงจันทร์ สุขวิชัย  

6 ED124 
การใช้บทเรียนวิดีทัศน์ในการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ร่วมกับการใช้
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่องโปรแกรมการตกแต่งภาพ
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสรา้งสรรค์  

34 

    ดวงจันทร์ สุขวิชัย   
 
 
 
 



 

 
สำรบัญ 

บทควำมวิจัยภำคโปสเตอร ์
 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
บทควำม 

สำขำกำรศึกษำ (ED)  หน้ำ 

7 ED125 
การศึกษาวิธีการเผชิญความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในภาวะวิกฤติโควิด-19  
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม  

42 

    วรวรรณ บุญโญ และ ณิชา สุริยากานนท์  

8 ED126 การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่งานวิจัยในชั้นเรียน 48 

    อมรรัตน์ สนั่นเสียง  

9 ED127 
ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนในยคุโควิด-19 ของครูโรงเรียน
พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกลุอุทิศ) 

56 

    ศิริพล แสนบญุส่ง และ นิป เอมรัฐ  

10 ED128 ผลการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสรมิความพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 62 

    สมกมล กาญจนพิบูลย ์  

11 ED129 
ผลของการเรียนแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างสื่อการเรียน 
การสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

67 

    ภัธภร หลั่งประยูร และ เจรญิ แสนภักด ี  

12 ED130 
ผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยสภาพแวดล้อมคลาวด์เอ็ดดูเคชั่น  
รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

74 

    ธานี ชูก าเนิด และ นิป เอมรฐั   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สำรบัญ 

บทควำมวิจัยภำคโปสเตอร ์
 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
บทควำม 

สำขำวิทยำกำรจัดกำรและบริหำรธุรกิจ (MB) หน้ำ 

1 MB306 
การจัดการทรัพยากรการบริหารของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการ
แข่งขันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

80 

    ประพันธ์ พรผุดผ่อง และ แสงจิตต์ ไต่แสง  

2 MB307 
การทดสอบความแตกต่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
แอปพลิเคช่ัน Food Delivery   

85 

    อรวรรณ บุญทา และ บรรดิษฐ พระประทานพร  

3 MB308 
การบริหารจัดการระบบไฟแนนซ์เพื่อให้เกดิประสิทธิภาพในเขตพ้ืนที่ อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุร ี

93 

    ปฐมกช เนียมค า และ แสงจติต์ ไต่แสง  

4 MB309 
การศึกษากลยทุธ์การให้บริการของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
โลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

98 

    เมธานันท์ สุขสาลี และ ภัทรนันท สุรชาตร ี  

5 MB310 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภคในเขตอ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

105 

    ภาคภูมิ ด้วงมูล และ อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ  

6 MB311 
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อถังเก็บน้ าดีร้านวัสดุก่อสร้าง 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

112 

    ศิริวรนุช ชัยช่วย และ แสงจติต์ ไต่แสง  

7 MB312 
การศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้าพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

119 

    ศุภฤกษ์ เทียรฤกษ์ และ อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ   

 
 
 
 
 
 
 



 

 
สำรบัญ 

บทควำมวิจัยภำคโปสเตอร ์
 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
บทควำม 

สำขำวิทยำกำรจัดกำรและบริหำรธุรกิจ (MB) หน้ำ 

8 MB314 
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลตอ่การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในโครงการ 
ธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

126 

    วันวิสา ธูปบูชา และ อภิชาติ พานสุวรรณ  

9 MB315 
การพัฒนาสวัสดิการ การท างานของพนักงานบริษัทผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

133 

    พรทพิย์ ดรุณวรรณ และ ภัทรนันท สุรชาตร ี  

10 MB316 
คุณภาพการให้บริการระบบการจ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ของก าลังพล ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

141 

    ณัตตยา กุศลครอง และ ภัทรนันท สุรชาตร ี  

11 MB317 
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป  
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

148 

    พัชรีย์ กองกวี และ พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์  

12 MB318 
การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูผ้าไทยของกลุ่มผู้สูงอายุ
ต าบลล าไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

155 

    เมธารัตน์ จันตะนี และ ภัทราพร จันตะน ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สำรบัญ 

บทควำมวิจัยภำคโปสเตอร ์
 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
บทควำม 

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ST) หน้ำ 

1 ST432 
ความต้องการความรู้ในการผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรใน
จังหวัดอ่างทอง 

162 

    ณัฐวุฒิ จั่นทอง และ อัณธิกา เสงี่ยมใจ  

2 ST433 การผลิตไอศกรีมวานิลลาเสรมิโภชนาการโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ า 169 
    นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร ์และ สุนันทา คะเนนอก  

3 ST434 
การเปรียบเทียบความรู้ในการจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3 Rs กรณีศึกษาฝ่ายผลติ  
บริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

175 

    ปิยลักษณ์ เจรญิชาติ และ สมปรารถนา สุขเกษม  

4 ST436 
ผลของวิธีจัดการความเครียดด้วยการฝึกหายใจในการเรียนออนไลน์จากสถานการณ์
โควิด-19 ของนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา  

182 

    พชฏ นรสิงห์ และ พงศ์ธนวัฒน์ นวลด ี  

5 ST437 
ปริมาณอนุภาค PM 2.5 ในบริเวณชุมชนใกล้นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 

188 

    ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ  ภัททิรา หอมหวล และ สุทธยศ ยิ้มพูลทรัพย์  

6 ST438 ตู้เลี้ยงปลาทองอัตโนมัติโดยการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์  195 

    
สุรสิทธิ์ แสนทอน  มานะ ทะนะอ้น  สันติราษฎร์ ค าเกิด  เอเซีย มานักฆอ้ง 
 และ อจลพล คุณธนเกียรต ิ

 

7 ST439 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์แรงคงที่กระท าบนราง  
UIC 54 

199 

    โกเมน หมายมัน่  เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล และ กฤษณะ ยอดนิล  

8 ST440 
การศึกษาอาการวัยหมดระดูตามธาตุเจ้าเรือนก าเนิด และอาการเทียบเคียงในคัมภีร์
มหาโชตรัต 

206 

    
นันทวัน ประทมุสุวรรณ ์ สุกก์สลิล บูรณะทรัพย์ขจร  ประวิทย์ อัครเสรีนนท์  
และ ขจี ปิลกศิริ 

  

 

 
 



 

 
 

สำรบญั 
บทควำมวิจัยภำคโปสเตอร ์

 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
บทควำม 

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ST) หน้ำ 

9 ST441 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม 212 

    อธิบ โพทอง  

10 ST442 การดูดซับ Cr(VI) โดยใช้ไคโตซานเชื่อมขวางด้วยกลูตารัลดีไฮด์เรซิน 220 

    เกตน์ณนิภา วันชัย  และ จิรฎัฐ์รังสี จั่นศร ี  

11 ST443 การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสด้วยแบคทีเรียที่แยกได ้ 227 

    พรรณวิภา แพงศร ี  

12 ST444 การยับยั้งเอ็มไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของเมล็ดงาม้อน 232 

    วิมลพรรณ รุ่งพรหม และสุทธิดา สง่าโฉม  

13 ST445 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผสั ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าสี ของ
กระวานในน้ าเกลือ 

236 

    นฤมล อภินันท์สวัสดิ ์ รุ่งฤทยั จันทร์เติม และ อุรชา วานิช   

 
 

สำรบญั 
บทควำมวิจัยภำคโปสเตอร ์

 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
บทควำม 

สำขำวิจัยสถำบัน (IR) หน้ำ 

1 IR501 
การพัฒนากระบวนการจัดเก็บสารเคมีตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี 
(Safety Data Sheet, SDS) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

242 

    ธันยากานต์ ทองธีรศรีวงษ์  

2 IR502 การพัฒนาศักยภาพการใช้งานกล้องจุลทรรศน ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

249 

    อรสา จักจั่น  
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วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
รูปแบบการประชุม Online ผานระบบ Zoom Meeting 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  



การพัฒนาทักษะการวิเคราะหข์้อมูลในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาชีพครู คณะครุศาสตร์ 

 มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

The Development of Data Analysis Skill by Using Computer Statistical Software 
for Research in Learning Development for Graduate  Diploma Program in 

Teaching  Profession Students in Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

ปิยะธิดา ทองอร่าม1  และ รวิวรรณ สุวานิช2

1หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

1Email : piyathida.to@gmail.com  2Email :raviwan2564@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี  1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีเ่ข้ารับ 
การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองรูปแบบ 
หน่ึงกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design)  ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาหลักสูตรหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 หมู่เรียน จำนวน 90 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักศึกษาหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 หมู่เรียนที่ 2 และหมู่เรียนที่ 3 จำนวน 60 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง 
แบบอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก โดยใช้หมู่เรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย คือ เอกสารประกอบการอบรม ตำรา วิชา การ 
วิเคราะห์สถิติเพ่ือการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  แบบประเมินทักษะการวิเคราะหข้์อมูลในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ T ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาภายหลังจากได้รับพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ 
ข้อมูลในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  สูงกว่าก่อนได้รับการพัฒนา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ:  ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล, นักศึกษาวิชาชีพครู 

Abstract 
The purposes of this research were 1 ) to compare Data Analysis Skill by Using Computer Statistical Software 

both before and after using data analysis skill’s training and 2) to study students’s opinion. The research method was 
one group pretest and posttest design. In this study, the population was comprised Graduate Diploma Program in 
Teaching  Profession Students at Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 90 people. And samples was comprised 
with students at Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 60 people. The research instruments were statistical 

analysis by computer program’s subject Book, Data Analysis Skill test  and satisfaction questionnaire. The data 
collection was statistically analyzed by mean, standard deviation, and t- test.  

The results of the research study were as follows: 
1. After use data analysis skill’s training, the score was significantly higher than that of the before one at .05
2. Students satisfaction were at the high level.

Keywords :, Statistical Analysis by Computer Program, Statistical Analysis 
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บทนำ 
 ในศตวรรษที่ 21 สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ไม่หยุดน่ิง ดังน้ันการวิจัยจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญของในการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  และ
สมรรถนะต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการวิจัย
เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบความเป็นเหตุเป็นผล
เพ่ือที่จะค้นพบข้อความจริงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งความรู้หรือข้อค้นพบใหม่ที่เชื่อถือได้ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ [1-5] ซึ่งสถิติมีความสำคัญต่อการวิจัยเป็นอย่างย่ิง 
เน่ืองจากสถิติเป็นกระบวนการนำข้อมูลดิบมาจัดกระทำหรือแปลง
เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถตอบคำถามการวิจัยนำไปสู่ข้อสรุปที่
ถูกต้อง สมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือ นอกจากน้ีทำให้ทราบสภาพและ
แนวโน้มที่นำไปสู่การวางแผน กำกับติดตาม และการตัดสินใจในการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [6-8]  

นอกจากน้ีปัจจุบันอยู่ในยุคศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว  การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติในการวิจัยในปัจจุบันจึงได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามี
ส่วนสำคัญในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความถูกต้อง
และแม่นยำมากกว่าการคำนวณโดยใช้สูตร และประหยัดเวลาโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูลน้ันมีอย่างหลากหลาย ได้แก่ โปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรม
สำเร็จร ูปทางสถิต ิที ่ม ีชื่อเสียงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย จัดเป็น
โปรแกรมทางสถิติขนาดใหญ่และมีลิขสิทธ์ิ  และโปรแกรม PSPP ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่เป็นทางเลือกใหม่ เน่ืองจากเป็นโปรแกรมที่เป็นฟรีแวร์ 
(freeware) สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย [9] ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียนบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และทักษะไปใช้ใน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ เข้ารับการ
พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
 
 
 

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง พบว่ามีนักการศึกษา

ได้กล่าวถึงความหมายของสถิติ” (statistics) จำแนกความหมาย
ออกเป็น 4 ประการ คือ 1) สถิติ ในความหมาย “ข้อมูลสถิติ” หมายถึง 
กลุ่มตัวเลขที่แทนข้อเท็จจริงของสิ่งที่สนใจ หรือข้อความที่รวบรวม
ไว้ที่แสดงถึงปริมาณของสิ่งของหรือแสดงพฤติกรรมของสิ่งที่สนใจ 
เช่น จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น 
2) สถิติ ในความหมายของ “สถิติศาสตร์” หมายถึง ศาสตร์เก่ียวกับ
การรวบรวม การวิเคราะห์ การแปลความหมาย ตลอดจนการนำเสนอ
ข้อมูล สถิติในความหมายน้ีจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของการวิจัย 
3) สถิติ  ในความหมายของ “ค่าสถิติ” หมายถึง ค่าตัวเลขที่คำนวณได้
จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง เช่น ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็น
ต้น และ 4) สถิติ  ในความหมายของ“วิชาสถิ ติ”หมายถึง วิชา
วิทยาศาสตร์แขนงหน่ึงซึ่งมีเน้ือหาและรากฐานมาจากวิชาคณิตศาสตร์ 
และตรรกวิทยา [10-12]   
 สถิติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี  1) สถิติเชิงพรรณนา 
หรือสถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) เป็นสถิติที่ ใช้มุ่ ง
ศึกษาและอธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
โดยเฉพาะ ไม่ได้สรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มอื่น สถิติที่อยู่ในประเภทน้ี เช่น 
การแจกแจงความถ่ี การวัดตำแหน่งเปรียบเทียบ การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย และการหาค่าสหสัมพันธ์ เป็นต้น และ 
2) สถิติเชิงอ้างอิง (inferential statistics) เป็นสถิติที่มุ่งศึกษากับ
กลุ่มตัวอย่างแล้วสรุปอ้างอิงข้อมูลที่ได้จากตัวอย่าง (sample) ไป
อธิบายหรือสรุปผลลักษณะของประชากร (population) หากข้อมูล
ตัวอย่างที่ได้มาบางส่วนน้ีมีวิธีการสุ่มที่ดี กลุ่มตัวอย่างที่ได้จะเป็นตัว
แทนที่ดีของประชากรจะนำไปสู่การสรุปผลและอธิบายลักษณะของ
ประชากรได้ถูกต้อง [6-8]    
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง รูปแบบหน่ึง

กลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (one Group Pretest-Posttest 
Design) มีแบบแผนการวิจัยดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย 
 O1 X O2 

 O1  คือ   การวัดผลก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
O2  คือ   การวัดผลหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
X    คือ   การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการ

วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย   

 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คึอ นักศึกษาหลักสูตรหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 
หมู่เรียน จำนวน 90 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักศึกษา
หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2563 หมู่เรียนที่ 2 และหมู่เรียนที่ 3 จำนวน 60 คน ซึ่งได้มา
จากการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก โดยใช้หมู่
เรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม   
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือ 

เครื่องมือในการวิจัยในข้ันตอนน้ี ได้แก่  
1. เอกสารประกอบการอบรม ตำรา วิชา การวิเคราะห์

สถิติเพ่ือการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   โดยมีข้ันตอนการ
สร้างและพัฒนา ดังน้ี 1) ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ่ม
วิชาชีพครูในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ ยวข้อง 3) พัฒนาเอกสารประกอบการอบรม 4) นำไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คนพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีลักษณะของแบบประเมินแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท จำนวน 10 ข้อ  ผลการพิจารณา
จากผู้เชี่ยวชาญพบว่า เอกสารประกอบการอบรมที่พัฒนาข้ึนน้ันเห็น
ด้วยในระดับมาก แล้วดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 5) 
นำเอกสารประกอบการอบรมที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ จำนวน 3 ครั้ง คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพแบบ
รายบุคคล กับนักศึกษา จำนวน 3 คน  การตรวจสอบประสิทธิภาพ
แบบกลุ่มเล็ก กับนักศึกษา จำนวน 8 คน และการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพแบบกลุ่มใหญ่ กับนักศึกษาจำนวน 30 คน และ 6) 
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

2. แบบประเมินทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติ โดยผ่าน
การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยนำไป
สอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน พิจารณาจากค่า

ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลการตรวจสอบพบว่าทุกข้อคำถามมี
ค่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 แล้ว
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความเท่ียง (Reliability) โดยนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่น
ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพ
ของเครื่องมือในด้านความเที่ยงแบบตรวจสอบภายในด้วยค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ผลการตรวจสอบมีค่าความเท่ียง
เท่ากับ 0.72 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา โดยผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยนำไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
จำนวน 5 คน พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลการ
ตรวจสอบพบว่าทุกข้อคำถาม มีค่าผ่านเกณฑ์การพิจารณา โดยมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 แล้วดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
และตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง  (Reliability) โดยนำไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีไม่ใชก่ลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 30 คน 
เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือในด้านความเท่ียงแบบตรวจสอบ
ภายในด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ผลการตรวจสอบมี
ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.78  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผุ้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการ

วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนและหลัง
การอบรมเชิ งปฏิบั ติการ  โดยใช้สถิติทดสอบ T (dependent 
sample t-test) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป PSPP 

2. วิเคราะห์ความคิดเห็นความคิดเห็นของนักศึกษา โดยใช้
สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป PSPP   

 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการวิเคราะห์

ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ   

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนและ
หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ  โดยใช้สถิติทดสอบ T (dependent 
sample t-test)  ดังตารางที่ 2    
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ   
 

ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัย 

ค่าเฉลี่ย S.D. t 

ก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ 13.60 2.33 
24.58** 

หลังการอบรมเชิงปฏบิัติการ   22.38 2.03 
 

Df = 59, **p<.01 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า  ค่า  t  มีค่าเท่ากับ  24.58 และผลการ
ทดสอบความมีนัยสำคัญมีค่า .00  ซึ่งน้อยกว่าระดับความมีนัยสำคัญ
ที่กำหนดไว้ คือ .05 (กำหนดค่าความเชื่อมั่น 95%) แสดงว่า ทักษะ
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาหลังเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความ
แตกต่างกับก่อนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า ทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หลังเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีค่าสูงกว่าก่อนเข้า
รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นความคิดเห็นของ

นักศึกษา  
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษ   โดยใช้สถิติเชิง

บรรยาย ได้แก่ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์
ในการแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 1) 4.21–5.00 มี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 2)  3.41-4.20 มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก 3) 2.61-3.40 มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 4) 
1.81-2.60 มีความเหมาะสมในระดับน้อย และ 5) 1.00-1.80 มี
ความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดัง
ตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
ของนักศึกษา  
 

ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย 
1. ด้านวิทยากร 4.67 
2. ด้านเอกสารประกอบการอบรม 4.50 
3. ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ 4.57 
4. ด้านกิจกรรมฝึกปฏิบัติ 4.63 

รวม 4.47 
จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นโดยมีความ

พึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47   และจากการ
สอบถามในข้อคำถามปลายเปิด โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญม่ีความพึงพอใจเน่ืองจากสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้
จริงในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลองได้สะดวกกว่าและมีความถูกต้องของผลารวิเคราะห์มากกว่า
การคำนวณเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตร 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ทักษะการวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
สูงกว่าทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

2. นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
สูงกว่าทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งสอดคล้อง
ตามสมมติฐานในการวิจัยข้อ 1 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ น้ันเป็นการเรียนฝึกปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเกิด
ปฏิสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างกัน นอกจากน้ีร่วมกับการใช้ เทคนิคที่
หลากหลาย อาทิ การใช้เทคนิคเพ่ือนร่วมคิด เทคนิคอัศวินโต๊ะกลม
เป็นต้น นอกจากน้ียังเป็นการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพ่ือกระตุ้นความสนใจและสร้างบรรยากาศทางการเรียน และให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสรุปเป็น
ความคิดรวบยอดและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิท ธิภาพ 
สอดคล้องกลับงานวิจัยของ วัชระ มั่นถาวรวงศ์  [13] ที่ได้พัฒนา
เอกสารรปะกอบการสอน วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ที่พบว่า เอกสาร
ประกอบการสอน วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของวิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ทั้ง 16 หน่วย 2) 
ความก้าวหน้าของผลการเรียนในแต่ละหน่วยของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน ทั้ง 
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16 หน่วย เพ่ิมข้ึน  และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุวรรณา ยุทธ
ภิรัตน์ [14] ที่ได้พัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ 
2 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พบว่า ประสิทธิภาพ
ของเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ 2 ที่สร้างข้ึนมี
ประสิท ธิภาพเท่ ากับ  80.67/83.20 สูงก ว่าเกณ ฑ์ 80/80 และ
ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ เรียนโดยใช้ เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ 2 มีคะแนนในระดับเกณฑ์ดีข้ึน
ไป จำนวนร้อยละ 100 ของนักศึกษาท้ังหมด   

2. นักศึกษามีความพึงพอใจ ในระดับมากที่ สุด ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการ
จัดการเรียนรู้ น้ันมีการใช้รูปแบบการสอนและเทคนิคต่าง ๆ ที่
หลากหลายเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียน  ส่งผลให้
นักศึกษาพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกลับงานวิจัยของ 
วัชระ มั่นถาวรวงศ์  [13] ที่ได้พัฒนาเอกสารรปะกอบการสอน วิชา 
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 ท่ีพบว่า) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดย
ใช้ เอกสารประกอบการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก   และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุวรรณา ยุทธภิรัตน์ [14] ที่ได้พัฒนา
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ 2 ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ 2 มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การจัดกิจกรรมอบรมควรออกแบบกิจกรรมที่มีความ
ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมเพ่ือเป็นการเสริมแรงให้นักศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และจูงใจให้เรียนรู้ในเรื่องที่ยากข้ึนต่อไป   
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง

คุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อค้นพบอย่างครบถ้วนและควรมีการศึกษาใน
ระยะยาวเพ่ือติดตามผลการนำองค์ความรู้และทักษะไปใช้ในการฝึก
ประสบการณ์การสอนวิชาชีพครู   
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 การศึกษาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์  
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บทคัดย่อ 
         การจัดการเรียนการรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการถ่ายโอนความเรียนรู้ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนและมีส่วนในพัฒนาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความ
เข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้นก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ และ 2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้   กลุ่มเป้าหมายคือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จ านวน 39 คน รูปแบบการวิจัยเป็นแบบไม่เข้าขั้นการทดลอง (Pre-
experimental design) ใช้กลุ่มเดียวในการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One group pretest-posttest design) เครื่องมือวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น จ านวน 8 แผน รวม 9 คาบ และ แบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ แบบ
วินิจฉัยตัวเลือกสองล าดับขั้น (Two-tier diagnostic concept test) จ านวน 20 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น 0.83 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความเข้าใจ
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนนักเรียนมีค่าเฉลี่ยความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เท่ากับ 29.41 และหลังเรียนนักเรียนมีค่าเฉลี่ยความ
เข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เท่ากับ 62.95 เมื่อเปรียบเทียบพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  และ 
2) การเปลี่ยนแปลงมโนมตทิางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนรายบุคคล โดยวิเคราะห์ผลเป็นรายข้อ และทั้งชุดของแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
พบว่า มีนักเรียน 22 คน จากท้ังหมด 39 คน ที่มีการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์   
ค าส าคัญ :  การจัดการเรียนการรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์  

 
Abstract 

  7Es learning cycle is a learning that focuses on the transfer of learning and focuses on examining students' 
prior knowledge and contributing to the development of scientific understanding. The purpose of this study were 1) to 
study scientific conceptual understanding on earth and change in earth's  of the Mathayomsuksa II students by 7Es 
learning cycle and 2) to study scientific conceptual change on earth and change in earth's  of the Mathayomsuksa II 
students by 7Es learning cycle. The participants of this research were 39 students of Mathayomsuksa II who were 
studying in Sena “senaprasit” School. This study was pre-experimental design using one group pretest-posttest 
design. Research instruments included eight teaching plans of earth and change in earth's  for 9 periods and and the 
students’ scientific conceptual test that is a two tier diagnostic concept test and using 20 items (reliability at 0.83). The 
finding research found that 1) the students’ scientific conceptual pre-test of student’s was 29.41 and the student’s 
post-test scores after using 7Es learning cycle increasing to 62.95. The students’ mean score in the post-test higher than 
their pretest scores at . 05  level of significance. 2) There were 22 students who have changed the scientific conception 
into the sound understanding of scientific conception.   
Keywords : 7Es learning cycle, scientific conceptual change, scientific conceptual understanding 
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1. บทน า   
  การสอนวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนเข้าหลักการและ
ทฤษฎีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ควรเน้นมโนมติที่ส าคัญซึ่งจะท าให้
นักเรียนสามารถจ าแนกเรื่องราวต่าง ๆ ที่ซับซ้อนทางวิทยาศาสตร์
และยังช่วยพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนในการหาความรู้อื่น ๆ ต่อไปอีกด้วย [1] แต่ภายหลัง
จากที่นักเรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนไปแล้วก็ยังพบว่ามี
นักเรียนบางคนไม่เกิดมโนมติตามที่ครูคาดหวังไว ้จึงมักจะพบว่าการ
เรียนรู้มโนมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นเกิดความคลาดเคลื่อนไป มโน
มติที่มีอยู่แล้วในโครงสร้างทางปัญญาของนักเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส าคัญต่อการเรียนรู้มโนมติใหม่ถ้านักเรียนไม่สามารถเช่ือมโยงมโน
มติที่มีอยู่แล้วในโครงสร้างปัญญากับมโนมติใหม่ จะท าให้นักเรียนไม่
สามารถเรียนรู้อย่างมีความหมายได้ [2] และในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ต้องมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยต้องเน้นให้
ผู้เรียนเกิดมโนมติที่ถูกต้อง เพราะถ้าหลังจากการเรียนรู้ผู้เรียนมีมโน
มติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แตกต่างไปจากของนักวิทยาศาสตร์  หรือ
ผู้เรียนเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อน จะมีผลต่อการเรียนรู้เรื่องใหม่ ท า
ให้การแปลความหมายของสารสนเทศใหม่คลาดเคลื่อนหรือท าได้
ยากและท าให้การเช่ือมโยงประสบการณ์ใหม่ท าได้ช้าลง จ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีครูผู้สอนต้องหาแนวทางในการแก้ไขมโนมติที่คลาดเคลื่อน
ที่เหล่านั้น [3]    
         การจัดการเรียนการรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เป็นการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่พัฒนามาจากการจัดการเรียน
การรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ซึ่งเป็นการสอนที่เน้นการถ่ายโอน
การเรียนรู้และให้ความส าคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้เดิมของ
นักเรียน ซึ่งสิ่งนี้ที่ครูจะละเลยไม่ได้ส าหรับการตรวจสอบความรู้
พื้นฐานเดิมของนักเรียนจะท าให้ครูค้นพบว่านักเรียนต้องเรียนรู้อะไร
ก่อน ก่อนที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นของการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น ตามแนวคิดของ [4] ประกอบด้วย 1) ขั้น
ตรวจสอบ ความรู้ เดิ ม  (Elicitation) 2) ขั้ น เร้ าค วามสน ใจ 
(Engagement) 3) ขั้นส ารวจและค้นหา  (Exploration) 4) ขั้ น
อธิบ ายและลงข้อสรุป  (Explanation) 5) ขั้ นขยายความคิ ด 
(Elaboration) 6) ขั้นประเมินผล  (Evaluation) และ  7) ขั้นน า
ความรู้ไปใช้ (Extension) นอกจากนี้ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้นนั้นครูมีบทบาทส าคัญที่จะเป็นผู้กระตุ้นให้
นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปสร้างเป็นความรู้ที่เรียกว่า “การ
ถ่ายโอนการเรียนรู้” จากข้ันตอนต่าง ๆ ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น จะเน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้และให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบ ความรู้เดิมของนักเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ครู
ไม่ควรละเลย เนื่องจากการตรวจสอบพื้นความรู้เดิมของนักเรียนจะ
ทา ให้ครูได้ค้นพบว่านักเรียนจะต้องเรียนรู้อะไรก่อนที่จะเรียนใน
เนื้อหานั้น ๆ โดยนักเรียนจะสร้างความรู้จากพื้นความรู้ เดิมที่
นักเรียนมีท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและไม่เกิดมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ผิดพลาด ถ้าหากไม่สามารถตรวจสอบความรู้เดิม
ของนักเรียนได้ก็จะท าให้ยากแก่การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์

ของนักเรียน ซึ่งจะไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ครูวางไว้และการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้น ยังเน้นให้นักเรียน
สามารถน าความรู้ที่ ได้ รับ ไประยุ กต์ ใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ ใน
ชีวิตประจ าวันได้จากงานวิจัยของ [5] พบว่า ในการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้มีศักยภาพในการพัฒนาและส่งเสริมความ
เข้าใจในมโนมติทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้น [6] ได้ศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้น ที่มีต่อมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์เรื่องงานและพลังงานพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีผลต่อการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
เรื่องงานและพลังงานในบางส่วนและยังพบว่าความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนลดน้อยลงเมื่อเทียบกับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
ส ถ าบั น ส่ ง เส ริ ม ก า ร ส อ น วิ ท ย า ศ าส ต ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี            
           จากการศึกษางานวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นหัวใจส าคัญของ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง เนื่องจากนักเรียนได้สืบค้นและลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง จนสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งมี เนื้อหาที่
ค่อนข้างยากมีความสลับซับซ้อน  ท าให้นักเรียนเกิดมโนมติที่
คลาดเคลื่อนได้ง่าย สาเหตุที่ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมโนมติที่
คลาดเคลื่อนเกิดจากภายในบุคคลเอง พื้นฐานความเช่ือ วุฒิภาวะ 
ประสบการณ์ที่ได้รับ  ความรู้เดิมของบุคคล กระบวนการแปล
ความหมายสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้
วิธีการสอนเพื่ อเปลี่ยนแปลงมโนมติควบคู่ ไปกับการวัดและ
ประเมินผลเพื่อใช้พัฒนามโนมติวิทยาศาสตร์  เรื่องโลกและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ดีขึ้นและคาดว่าผล
การศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนน าไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของตนเองและเพื่อให้
เป็นผลดีทั้งต่อครูผู้สอน และต่อตัวผู้เรียนนอกจากนี้ยังเป็นแนวทาง
ให้ผู้ที่สนใจน าวิธีการนี้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างหรือเนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์ที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือสาระการเรียนรู้อื่นต่อไป ด้วย
เหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ใน
การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์  เรื่องโลกและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  
2. ขอบเขตการวิจัย  

2.1 จุดประสงค์การวิจัย     
   2.1.2 เพื่อศึกษาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
โลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้     
 2.1.1 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที ่2 โดยการจัดการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 7 ขั้นก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้   
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    2.2 กลุ่มเป้าหมาย  
         กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศริยุธยา ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 39 คน โดย
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Specified sampling) โดยนักเรียน
ทั้งหมดเป็นนักเรียนท่ีมีผลการเรียนคละความสามรถ  
     2.3 มโนมติหลักท่ีศึกษา  
          มโนมติหลักที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดเฉพาะมโนมติ 
เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ได้แก่ โครงสร้างภายในโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา
บนผิวโลก ดินและน้ า ภัยพิบัติทางธรรมชาติบนผิวโลก  
     2.4 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  

     ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 
ขั้น  

2.5 รูปแบบการวิจัย     
รูปแบบการวิจัยที่ใช้ในครั้งนี้เป็นแบบไม่เข้าขั้นการทดลอง (Pre-

experimental Design) แบบกลุ่มเดียวท่ีมีการทดสอบก่อนและหลงั
การทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) คือเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างมา 1 กลุ่ม จากนั้นท าการจัดการเรียนรู้และเก็บรวบรวม
ข้อมูล    

2.6 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้ 

          2.6.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง
ของโลก จ านวน 8 แผน รวม 9 คาบ ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 มโมมติหลัก เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
แผนการจัดการเรียนรู้และจ านวนคาบในการจัดการเรียนรู้ 

มโนมติหลัก แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน
คาบ 

โครงสร้างภายในโลก  1. โครงสร้างภายในโลก 2 
กระบวนการเปลี่ยน 
แปลงทางธรณีวิทยาบน
ผิวโลก  

2. กระบวนการผุพังอยู่
กับท่ี การกร่อน  

1 

3. ก า ร ส ะ ส ม ตั ว ข อ ง
ตะกอน  

1 

ดินและน้ า  
 

4. ดิน ช้ันดินและช้ันหน้า
ตัดดิน  

1 

5. สมบัติของดิน  1 
6. แหล่งน้ าผิวดิน  1 
7. แหล่งน้ าใต้ดิน  1 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
บนผิวโลก 

8. ภัยธรรมชาติ  1 

รวม 9 

          2.6.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัด
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบ แบบวินิจฉัยตัวเลือกสองล าดับขั้น 
(Two tier diagnostic concept test) แบบปรนัย  จ านวน  2-4 
ตัวเลือก ชนิดที่ให้นักเรียนให้เหตุผลในการเลือกตัวเลือก จ านวน 20 
ข้อ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 มโนมติทางวิทยาศาสตร์ และจ านวนข้อค าถามที่ใช้ใน
แบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

มโนมติหลัก แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวนข้อ
ค าถาม 

โครงสร้างภายในโลก  1. โครงสร้างภายในโลก 4 
กระบวนการเปลี่ยน 
แปลงทางธรณีวิทยาบน
ผิวโลก  

2. กระบวนการผุพังอยู่
กับท่ี การกร่อน  

3 

3. ก า ร ส ะ ส ม ตั ว ข อ ง
ตะกอน  

1 

ดินและน้ า  
 

4. ดิน ช้ันดินและช้ันหน้า
ตัดดิน  

1 

5. สมบัติของดิน  2 
6. แหล่งน้ าผิวดิน  2 
7. แหล่งน้ าใต้ดิน  3 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
บนผิวโลก 

8. ภัยธรรมชาติ  4 

รวม 20 
 
3. วิธีการวิจัย 
    3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล    
         3.1.1 น าแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ไปทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ล่วงหน้า 1 
สัปดาห์ กับนักเรียนก่อนด าเนินการจัดการเรียนรู้ จ านวน 20 ข้อ มี
ค่าความเชื่อมั่น 0.83 ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง   
          3.1.2 ท าการทดลองโดยด าเนินการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น จ านวน 8 
แผน รวม 9 คาบ        
           3.1 .3 หลั งจาก เรียนจบบทเรียน  เรื่ องโลกและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ให้นักเรียนท าแบบวัดความเข้าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อทดสอบ
หลังเรียน (Posttest) ซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อน
เรียน       
 3.1.4 ตรวจให้คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
      3.2 การวิเคราะห์ข้อมลู     

การวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก ค่าความ
ยากง่ายของแต่ละข้อ รวมถึงค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดมโนติทาง
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วิทยาศาสตร์โดยตรวจให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนจาก [7] 
ซึ่งจัดคะแนนตามล าดับความเข้าใจดังนี ้ 
        3.2.1 ความ เข้ าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่ สมบู รณ์ 
(Complete Understanding: CU) หมายถึง นักเรียนตอบค าถาม
ถูกต้องและเลือกเหตุผลตรงตามมโนมติทางวิทยาศาสตร์ถูกต้อง
สมบูรณ์ครบองค์ประกอบของมโนมตินั้นให้ 4 คะแนน   
        3.2.2 ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่ ไม่สมบูรณ์ 
(Partial Understanding: PU) หมายถึ ง นัก เรียนตอบค าถาม
ถูกต้องและอธิบายเหตุผลตรงกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 
1 องค์ประกอบของมโนมตินั้นแต่ไม่ครบทุกองค์ประกอบให้  3 
คะแนน        
        3 .2 .3 ความ เข้ าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่ มี ความ
คลาดเคลื่อนบางส่วน (Partial Understanding with a Specific 
Alternative Conception: PS) หมายถึ ง นักเรียนตอบค าถาม
ถูกต้องและเลือกเหตุผลตรงกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์แต่มีบาง
ค าตอบที่คลาดเคลื่อนจากมโนมติทางวิทยาศาสตร์ให้  2 คะแนน  
        3.2.4 ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน 
(Alternative Conception: AC) หมายถึง นักเรียนตอบค าถาม
ถูกต้อง แต่เลือกเหตุผลไม่ตรงกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์ให้  1 
คะแนน        
         3.2 .5 ไม่ มี ความ เข้ าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์  (No 
understanding: NU) หมายถึง นักเรียนไม่เขียนค าตอบหรือตอบ
ผิดให้ 0 คะแนน  
    3.3 ผู้วิจัยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์เป็น
รายข้อรายบุคคลและทั้งชุด โดยใช้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ขึ้น ดังนี ้
         3.3.1 เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์เป็น
รายข้อพิ จารณ าจากคะแนนระดับความ เข้ าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายข้อจากคะแนนเต็ม 4 คะแนน (CU) โดยผู้วิจัย
ได้ก าหนดเกณฑ์ขึ้น คือถ้าหลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงระดับความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์จากคะแนน 
0, 1, 2 หรือ 3 คะแนน (NU, AC, PS หรือ PU) ไปเป็น 4 คะแนน 
(CU) ถือว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในข้อ
นั้น  
          เกณ ฑ์ ก ารพิ จ ารณ าการ เป ลี่ ยน แป ล งม โน ม ติ ท าง
วิทยาศาสตร์เป็นรายข้อที่ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ขึ้นสามารถสรุปดัง
ภาพที่ 1 
 
 
         

 
ภาพที ่1 เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมโนมตเิป็นรายข้อ 

 
 

         3.3.2 เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ทั้งชุด 
(ข้อสอบ) ถ้าหลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนมกีารเปลีย่นแปลงมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นรายข้ออย่างน้อย 10 ข้อ จากทั้งหมด 20 ข้อ 
ถือว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์  
     3.4 วิเคราะห์คะแนนความเข้าใจมโมติทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้
เกณฑ์ของ [7] เพื่อเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโลก
และการเปลี่ยนแปลงของโลก ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้
สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ซึ่ง
ค านวณจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. ผลการวิจัย 
   4.1 ผลการศึกษาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโลก
และการเปลี่ยนแปลงของโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 โดย
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น  
        ผลการวิเคราะห์คะแนนความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที ่2 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้น  
 
ตารางที่ 3 คะแนนความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

การ
ทดสอบ 

 
จ านวน 

 
ค่าเฉลี่ย  

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า  
t-test 

Sig. 

 
ก่อนเรียน 

 
39 

     
 29.41         4.58 

   
    35.71 

 
0.000 

หลังเรียน 39 62.95 24.66   
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
หมายเหตุ  คะแนนเต็ มของแบบวัดความเข้ าใจมโนมติ ทาง
วิทยาศาสตร์ 80 คะแนน     

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น พบว่าก่อน 
การจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์เท่ากับ 29.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.58 และหลัง
การจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์เท่ากับ 62.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.66 และเมื่อ
น าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้มาทดสอบ
ความแตกต่างทางสถิติ (t-test) พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง 
หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

ระดับ NU AC PS PU SU 
คะแนน 0 1 2 3 4 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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    4.2 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทนยาศาสตร์ 
เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น สามารถ
สรุปได้ดังนี้  
         การเปลี่ยนแปลงมโมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 เป็น
รายบุคคล โดยวิเคราะห์เป็นรายข้อและวิเคราะห์ทั้งชุดข้อสอบของ
แบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์  โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การ
เปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์เป็นดังนี้ การเปลี่ยนแปลงมโน
มติทางวิทยาศาสตร์เป็นรายข้อ คือ ถ้าหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงระดับความเข้าใจ
มโนมติทางวิทยาศาสตร์จากระดับความเข้ าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ที่ไม่สมบูรณ์ (PU) ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์
ที่มีความคลาดเคลื่อนบางส่วน  (PS) ความเข้าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน  (AC) ไม่มีความเข้าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ (NU) ไปเป็นความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่
ถูกต้องสมบูรณ์ (CU) ถือว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ในข้อน้ัน และถ้านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์รายข้ออย่างน้อย 10 ข้อ จากแบบวัดมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ทั้งหมด 20 ข้อ จึงจะถือว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่ง
จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้น มีนักเรียน
จ านวน 22 คนของนักเรียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 56.41 ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ไปสู่ระดับความเข้าใจมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ (CU) และผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว ้
5. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
7 ขั้น ในเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถพัฒนาความ
เข้ าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์  และท าให้ นั ก เรียน เกิดการ
เปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็น
ว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับไม่มีความ
เข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ และไม่มีนักเรียนท่ีมีระดับความเข้าใจ
มโนมติที่สมบูรณ์ แต่หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น พบว่านักเรียนมีการพัฒนาความเข้าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์จากระดับไม่มีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ไป
เป็นระดับความเข้าใจมโนมติที่สมบูรณ์ จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ นอกจากนี้การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ยังช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เนื่องการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น เป็นยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง [4] และท าให้ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่
คลาดเคลื่อนลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้เรื่องอื่นในวิทยาศาสตร์
ต่อไป  
      นอกจากนี้จากการวิจัยพบว่า นักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อน
ดังนี้ 1) มโนมติที่คลาดเคลื่อนที่นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อ
โลกว่าเนื้อโลกมีสถานะเป็นของเหลวทั้งหมด และ  ภายในโลกมี

สถานะเป็นของเหลว มีเพียงเปลือก  โลกเท่านั้นที่มีสถานะเป็น
ของแข็ง ทั้งนี้ความเข้าใจมโนมติที่ถูกต้องคือเนื้อโลกมีบางส่วนของ
เนื้อโลกเท่านั้นที่มีสถานะเป็นของเหลว และภายใน โลกมีสถานะทั้ง
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส [8] 2)  มโนมติที่คลาดเคลื่อนที่นักเรียน
มีความเข้าใจเกี่ยวกับแก่นโลกว่าบริเวณแก่นโลกมีลักษณะกลวง 
ทั้งนี้ความเข้าใจมโนมติที่ถูกต้องคือแก่นโลกเป็นส่วนที่อยู่ลึกที่สุด
ภายในโลก ประกอบไปด้วยโลหะ ผสมของธาตุเหล็กและนิกเกิล 3) 
มโนมติที่คลาดเคลื่อนที่นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเปลือกโลกว่า
เปลือกโลกและธรณีภาคเป็นสิ่งเดียวกัน ทั้งนี้ความเข้าใจมโนมติที่
ถูกต้องคือเปลือกโลกและธรณีภาคไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ธรณีภาคเป็น
บริเวณของ เปลือกโลกและส่วนบนสุดของเนื้อโลกรวมกัน มีความ
หนาตั้ งแต่  ผิวโลกลึกลงไปถึงที่ ระดับความลึกประมาณ 100 
กิโลเมตร 4) มโนมติที่คลาดเคลื่อนที่นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
หินและผิวโลกว่าหินและผิวโลกไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น 
และการผุพังอยู่กับที่และการกร่อนเป็นสิ่งเดียวกัน ทั้งนี้ความเข้าใจ
มโนมติที่ถูกต้องคือ หินและผิวโลกสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยอาศัย
กระบวนการ ต่าง ๆ ทางธรณีวิทยา เช่น การผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน 
และ การสะสมตัวของตะกอน โดยอาศัยตัวน าพาและปัจจัยต่าง ๆ 
ตามธรรมชาติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบางกระบวนการต้องใช้  ระยะ
เวลานานจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การกร่อน  ของภูเขา
หินปูน 5) มโนมติที่คลาดเคลื่อนท่ีนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ผุพังอยู่กับที่และการกร่อนว่าเป็นสิ่งเดียวกัน ทั้งนี้ความเข้าใจมโนมติ
ที่ถูกต้องคือการผุพังอยู่กับที่และการกร่อนเป็นกระบวนการที่
แตกต่างกัน การผุพังอยู่กับที่เป็นกระบวนการที่ท าให้หินและแร่ผุพัง
ลงหรือ มีขนาดเล็กลง โดยกระบวนการต่าง ๆ ท้ังทางกายภาพและ 
ทางเคมี โดยช้ินส่วนต่าง ๆ ยังไม่ถูกน าพาให้กระจัดกระจายไป จาก
ต าแหน่งเดิม ส่วนการกร่อนเป็นกระบวนการที่ท าให้วัตถุ บนผิวโลก 
เช่น เศษหิน ดิน แร่ หรือตะกอนขนาดต่าง ๆ หลุด ไปหรือเคลื่อนที่
ไปจากต าแหน่งเดิมโดยตัวน าพาและปัจจัย ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ 6) 
มโนมติที่คลาดเคลื่อนท่ีนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสมบัติของ
ดินในแต่ละพื้นท่ีว่าดินท่ีพบไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะและ สมบัติ
ใด ๆ และมีลักษณะเหมือนกันทุกพื้นที่ ทั้งนี้ความเข้าใจมโนมติที่
ถูกต้องคือดินบนโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะและสมบัติไปตาม
ปัจจัย ในการเกิดดิน ได้แก่  วัตถุต้นก าเนิดดิน ภูมิอากาศ ภูมิ
ประเทศ ระยะเวลาในการเกิดดิน และสิ่งมีชีวิตในดิน 7) มโนมติที่
คลาดเคลื่อนที่นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสีดินว่าดินมีสีน้ าตาล 
ทั้งนี้ความเข้าใจมโนมติที่ถูกต้องคือดินในแต่ละที่อาจมีสีแตกต่างกัน
ไป เช่น สีด า สีน้ าตาลเข้ม สี แดง ข้ึนอยู่กับปัจจัยในการเกิดดิน เช่น 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ภูมิอากาศ สิ่งมีชีวิตในดิน ความช้ืนในดิน และ 8) 
มโนมติที่คลาดเคลื่อนที่นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับน้ าบาดาลว่า
น้ าบาดาลนั้นสะอาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อน เพราะ น้ านั้นได้ถูกกรองด้วย
ระบบตามธรรมชาติ ทั้งนี้ความเข้าใจมโนมติที่ถูกต้องคือการทิ้ง
สารเคมีหรือของเสียจากบริเวณผิวโลก อาจท าให้สาร  ต่าง ๆ ไหล
ปนเปื้อนกับน้ าผิวดิน เมื่อน้ าผิวดินท่ีปนเปื้อนสาร ต่าง ๆ ไหลซึมลงสู่
ใต้ดิน จะท าให้น้ าใต้ดิน ได้แก่ น้ าในดินและน้ า บาดาลปนเปื้อนไป
ด้วย ซึ่งสารที่ปนเปื้อนมาอาจมีขนาดเล็กมาก หรือเป็นสารละลายที่
ปนอยู่กับน้ าบาดาล ท าให้การกรองด้วย ระบบตามธรรมชาติของ
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กรวดหรือตะกอนใต้ดิน ไม่สามารถท าให้ น้ าบาดาลสะอาดได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับคู่มือครูของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)  
5. ข้อเสนอแนะ 
    5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนรู ้ 
          5.1.1 ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
ควรศึกษาความรู้เดิมในเรื่องนั้น ๆ ของนักเรียน เนื่องจากจะสามารถ
ใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรยีนรู้ให้เหมาะสม
ของนักเรียน  
          5.1.2 เมื่อพบความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่
มีความคลาดเคลื่อนไม่ควรปล่อยให้มโนมติที่คลาดเคลื่อนนั้นติดค้าง
ไปกับนักเรียน ควรปรับเปลี่ยนความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์
ทันที เพราะจะน าสู่ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ 
และไม่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป  
         5.1.3 ควรประยุกต์หรือใช้สถานการณ์  เหตุการณ์  ที่พบ
นักเรียนสามารถพบเห็นหรือเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันมาใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้  
    5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย  
          5 .2.1 จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนยังมีม โนมติทาง
วิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนในหลายมิติ ได้แก่ มโนมติเรื่อง ดิน ทั้งนี้ 
เนื่องจากทั้งสองมโนมตินี้ค่อนข้างมีความเป็นนามธรรมสูง ดังนั้นใน
การวิจัยครั้งต่อไปควรหากลยุทธ์หรือการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ในขั้นส ารวจและค้นหาของการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้น  
          5.2.2 จากการท าแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน ซึ่งเป็นแบบวินิจฉัยตัวเลือกสองล าดับขั้นในส่วนของการให้
เหตุผลพบว่านักเรียนบางส่วนที่ไม่สามารถเขียนอธิบายเหตุผลการ
เลือกตอบได้ ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากไม่ได้รับการฝึกฝนให้ท า
แบบทดสอบในลักษณะดังกล่าว ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควร
พัฒนาความสามารถในการให้ เหตุ ผล  เพื่ อ ให้ นั ก เรียน เกิด
ความคุ้นเคย ควรน าแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสีบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
เนื้อหาอ่ืน ๆ ของวชิาวิทยาศาสตร์ หรือในรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม   
6. กิตติกรรมประกาศ  

  การวิจัยในครั้งนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากการ
เอื้อเฟื้อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และความร่วมมือต่าง ๆ ของหลาย
ท่าน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศริยุธยา ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวในการสนับสนุนคณะผู้วิจัย 
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บทคัดย่อ 

การวิจยันี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัศกึษาหลงัการจัดการเรยีนรู้ฐานสมรรถนะ  2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา ช้ันปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ลงทะเบียนในรายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 32 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินการเรียนรู้อย่างมีความสุข สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. การทดสอบค่าที แบบ Dependent sample    t-test ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก        
(X̄ =4.41, S.D.= 0.89) 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 ของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ หลังเรียน (X̄ =49.85, S.D.= 2.576 )  สูงกว่าก่อนเรียน (X̄ =32.56, S.D.= 1.354) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ, การเรยีนรู้อย่างมีความสุข, กิจกรรมการจัดการเรียนรู้, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) To study students' happy learning after competency-based learning 

management 2) Comparison of learning achievement in the Learning management science method course 1 before and 
after the competency-based learning management course. The sample was comprised of second-year students at    
Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 32 people were selected by purposive  sampling . The research 
instruments were competency-based learning plan, classroom action research’s subject achievement test, and happy 
learning  assessment . The data collection was statistically analyzed by mean, standard deviation, and t-test. 

The results of the research study were as follows: 
1. The results of the study on happy learning of students after competency-based learning management was 

the high level.  
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2. Comparison of the learning achievement of the Learning management science method course 1 of the 
students before and after the competency-based learning management the score was significantly higher than that of 
the before one at .05. 
Keywords: Competency-based learning management,  Happy learning, learning management activities, achievement 
 
 

1. บทนำ 
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการ

เตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
ประจําการและส่ งเสริมการพัฒนาครูประจําการและนอก
ประจําการให้มีความรู้และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นใน
คา่นิยม อุดมการณ์  มีจิตวิญญาณความเป็นครู  และสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู ประกอบกับรัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
โดยเน้นเป้าหมายการสร้างกําลังคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง   และ
คนดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถ ในการ
สร้างนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรสาขาครุศาสตร์/
ศกึษาศาสตร์ จึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครู ให้
เป็นวิชาชีพช้ันสูง   มีบทบาทในการสร้างครูที่มีคุณภาพที่นําไปสู่
การสร้างกําลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้วย
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกระทบต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
มนุษย์  ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่ เป็นศาสตร์      
บูรณาการ และข้ามวัฒนธรรม  โดยคุณลักษณะของบัณฑิตที่       
พึงประสงค์ที่สำคัญ ๆ คือ เป็นผู้เรียนรู้  ฉลาดรู้และมีปัญญา เป็นผู้
มีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูงมีความ  
รอบรูด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู เทาทัน      
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก การสร้างสัมมาชีพและ
ความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
มีความเพียร  มุ่งมั่นมานะ  บากบั่น ใฝเรียนรู  มีทักษะการเรียนรู
ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองใหเป็นบุคคลที่ เรียนรู้และรอบรู
ทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นผู้มีความสามารถ
สูงในการจัดการเรียนรู เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ 
ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้  สร้างแรงบันดาลใจ
และสงเสริมใหผู้เรียนเกิดการเรียนรูและมีความสุขในการเรียน โดย
ใชศาสตรการสอน รวมถึงวิธีการใชเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผู้เรียน 
ตลอดจนนําไปใชในการแกไขปญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและ
สังคม [1] 

ในปี พ.ศ. 2562 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง
ประเทศไทยจำนวน 38 แห่ง ได้ร่วมมือกันในการปรับปรุงหลกัสูตร

ให้เหมาะสมกับทิศทางในการพัฒนาของประเทศ  คือ หลักสูตร
แบบฐานสมรรถนะ  มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ซึ่งมีการระบุไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
และกำหนดให้นักศึกษาครูต้องสามารถจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2553 
และเป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ[2]   
ซึ่งการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่
ใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นเป้าหมาย คือ มุ่งเน้นผลที่จะเกิดกับผู้เรียน
ซึ่งก็คือความสามารถของผู้เรียนในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ 
เจตคติ และคุณลักษณะต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม ในการปฏิบัติงาน 
การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิต เป็นการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริง เรียนรู้เพื่อให้สามารถใช้การได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตจริง เป็นการเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ไม่ใช่การเรียนเพื่อรู้เท่านั้น 
[3]  กลยุทธการสอน เป็นกลยุทธการจัดการเรียนรู การถ่ายทอด
ความรู้  การสร้างแรงบันดาลใจและสงเสริมใหผูเรียนมีความสุขใน
การเรียนรู โดยใชศาสตรการสอน รวมถึงการใชเทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนรูและสื่อเทคโนโลยีและรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ 
ข้ามวัฒนธรรม และนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการศาสตรการสอน  ความรูเนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี
ไปใชในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหเกิดผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ [1] 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 1 เป็นรายวิชาชีพครูที่มีจุดมุ่งหมายของรายวิชาที่ต้องการ
เน้นให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระ
ด้านวิชาชีพของครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้   
รูปแบบการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้  วิธีการ
จัดการเรียนรู้ ทักษะการจัดการเรียนรู้ การจัดการช้ันเรียน  มี
ความสามารถในการออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้  ซึ่ง
จากจุดมุ่งหมายของรายวิชา ผู้สอนต้องให้ความสำคัญกับการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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และให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด  เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความสุข   มีความรู้สึกรักเรียน สนุก ไม่เกิดความเครียด 
หรือเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน ซึ่งอาจมาจากปัจจัยจากตัว
ผู้ เรียนเอง หรือจากสิ่ งแวดล้อมอื่น  ๆ เช่น ตั วผู้ สอน  หรือ
บรรยากาศภายในช้ันเรียนและสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมห้อง   
ดังที่ ธนพล บรรดาศักดิ์และคณะ [4] ได้ศึกษาความสุขในการ
เรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล พบว่า บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
เสริมสร้างความสขุในการเรียนรู้ที่สำคัญคือ ครูผู้สอนและผู้เรียน ซึ่ง
หากนักศึกษามีความสุขในการเรียนเพิ่มขึ้น จะก่อให้เกิดการเรียนรู้
ที่ดี เพิ่มความสนใจ กระตือรือร้น การจดจำและมีความรู้สึกอยาก
เรียนรู้มากขึ้น ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในทาง
ตรงกันข้าม หากนักศึกษามีความสุขในการเรียนต่ำเกินไป จะส่งผล
ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่ไม่ดี เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน
ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ทำให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตต่าง ๆ ตามมา [5] อีกทั้ง สุชีรา วิบูลย์สุขและคณะ [6]  
ที่กล่าวว่า เมื่อมีความสุขในการเรียน นักศึกษาจะเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้นตามลำดับ และหากส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดแรงจูงใจ  เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
โรงเรียน ครูและเพื่อน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่า และพัฒนาศักยภาพตามที่ตนเอง
ถนัดและสนใจ จะนำไปสู่การปรับตัวต่อสังคมอย่างมีความสุขต่อไป
ในอนาคต  

ดังนั้นเมื่อนำแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูที่
เน้นการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ร่วมกับจุดมุ่งหมายของ
รายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  1 กับแนวคิดเรื่องการเรียนรู้
อย่างมีความสุข จะพบว่ามีความสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและ
กัน  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาหลังการ
จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ                
    2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 1 ก่อนและหลังจากการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

3. สมมติฐานการวิจัย 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1
หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะสูงกว่าก่อนเรียน 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Classroom 
Action Research) แบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะ (One Group Pretest-posttest Design)  
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือนักศึกษาสาขาวิชาสังคม
ศึกษา ช้ันปีที่ 2 จำนวน 32 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 ซึ่งได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง  (Purposive sampling) 
 ตัวแปรในการวิจัย 
 ตั ว แ ป ร ต้ น   คื อ  ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ฐ าน ส ม ร รถ น ะ 
(Competency-based Learning) 
 ตัวแปรตาม คือ การเรียนรู้อย่างมีความสุขและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 
 ขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะโดยใช้
ส่วนหนึ่งของเนื้อหาวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 ที่นำมาใช้ใน
การทดลองจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ (1) การจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ (2) ทักษะการจัดการเรียนรู้ (3) กระบวนการสร้างสรร
นวัตกรรมการเรียนรู้ (4) การจัดการช้ันเรียน  (5) การออกแบบ
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย การสร้างและการหาคุณภาพ
เคร่ืองมือในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีเครื่องมือทีใ่ช้ในการวจิัย ดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ จำนวน 5 แผน 
ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  คือ การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด  การสาธิต การฝึกปฏิบัติ และ
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์  โดยมีขั้นตอนการสร้าง
และพัฒนาดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาชีพครู 
รายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1  2) ศึกษาหลักการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ 3) พัฒนาแผนการจะจัดการเรียนรู้ให้
ครอบคลุมประเด็นในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่กำหนดไว้ 
จำนวน 5 แผน ใช้จัดการเรียนการสอน 7 สัปดาห์ 4) นำแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่านพิจารณาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบ
ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท จำนวน 
12 ข้อ ผลการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญพบว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะทีพั่ฒนาขึ้นนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปได้
ในการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.12-5  
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลั งเรียนซึ่ งมีลักษณะเป็นปรนัย          
5 ตัวเลือก (Multiple choice)  จำนวน 60 ข้อ โดยผ่านการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนำไป
ให้ผู้ เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่านพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC: Item Objective Congruence) ผลการพิจารณาพบว่าทุก
ข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนำไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายจริง จำนวน 30 คน เพื่อ
หาค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนก เลือกแบบทดสอบที่มีค่า
ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 
0.20 ขึ้นไปไว้  ได้แบบทดสอบจากเนื้อหา 5 เรื่อง ได้แก่ (1) การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 10 ข้อ (2) ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 15 ข้อ (3) กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการรเรียนรู้ 
15 ข้อ  (4)  การจัดการชั้นเรียน 10 ข้อและ (5) การออกแบบและ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 10 ข้อ รวมแบบทดสอบ 60  ข้อ   

3. แบบประเมินการเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็นด้านความรู้สึกที่มีต่อตนเอง 
จำนวน 10 ข้อ  ด้านความรู้สึกที่มีต่อวิชาที่เรียน 7 ข้อ และด้าน
ความรู้สึกที่มีต่อสภาพแวดล้อม 8 ข้อ รวม 25 ข้อ โดยผ่านการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนำให้
ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่านพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: 
Item Objective Congruence)  ผลการพิจารณาพบว่าทุกข้อมีค่า 
IOC อยู่ ระหว่าง 0.67 -1.00 ดำเนินการปรับปรุงแก้ ไขตาม
คำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ จากนั้นตรวจสอบคุณภาพความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยนำไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายจริงจำนวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์
คุณภาพของเครื่องมือในด้านความเช่ือมั่นด้วยค่ าสัมประสิทธิ์     
แอลฟา่ของครอนบาค ผลการตรวจสอบมีค่าเท่ากับ 0.84  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ฐานสมรรถนะ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การประเมิน
ความสุขในการเรียน ทำการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Pre-test) 

2. ดำเนินการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ และเนื้อหาที่กำหนดจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ (1) การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (2) ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
(3) กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการรเรียนรู้ (4)  การจัดการ
ช้ันเรียน และ (5) การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้
ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ 7 สัปดาห์  

3. ภายหลังการจัดการเรียนรู้ครบตามที่กำหนด ทำการ
ทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลังการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Post-test)  
และทำการประเมินการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดยใช้สถิติ
การทดสอบค่า T  (Dependent sample t-test) โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS 

2. ศึกษาการเรยีนรู้อย่างมีความสุขโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

5. ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 ตารางที ่1 ผลการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ที ่ รายการประเมิน X̄ S.D. การแปล

ความหมาย 
ด้านความรู้สึกที่มีต่อตนเอง  
1 การตั้งใจเรยีน ใฝ่เรยีนรู ้ 4.56 0.71 มากท่ีสุด 
2 การแสดงความสามารถ 4.31 0.18 มาก 
3 การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 4.78 0.68 มากทีส่ดุ 
4 การมีอิสระทางความคดิ 4.60 1.10 มากที่สุด 
5 ได้ลงมือปฏิบัติจริง 4.58 0.82 มากที่สุด 
6 การปรับตัวเข้ากับกลุม่ 4.43 0.87 มาก 
7 ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน 4.64 0.81 มากที่สุด 
8 ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอน 4.59 0.80 มากที่สุด 
9 มีความพึงพอใจในตนเอง 4.28 0.95 มาก 
10 มีเป้าหมายในการพัฒนา

ตนเองสู่วิชาชีพคร ู
4.43 0.78 มาก 

รวมด้านความรู้สึกทีม่ีต่อตนเอง 4.52 0.98 มากที่สุด 
ด้านความรู้สึกที่มีต่อวิชาท่ีเรียน    
1 บทเรียนมีความน่าสนใจ 4.42 0.92 มาก 
2 กิจกรรมการเรียนรูม้ี

ประโยชน ์
4.52 1.00 มากทีสุ่ด 

3 กิจกรรมการเรียนรูม้ีความ
หลากหลาย 

4.67 0.93 มากที่สุด 

4 กิจกรรมการเรียนรูม้ี
ประโยชน์ต่อการนำไปปรับ
ใช้ในการประกอบวิชาชีพครู 

4.61 0.81 มากที่สุด 
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีความสุข (ต่อ) 
ที ่ รายการประเมิน X̄ S.D. การแปล

ความหมาย 
5 งานท่ีได้รับมอบหมายมี

ความเหมาะสม 
4.30 0.94 มาก 

6 งานท่ีได้รับมอบหมายช่วย
ในการพัฒนาตนเอง 

4.32 0.85 มาก 

7 กิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสมกับช่วงเวลา 

4.31 0.84 มาก 

รวมด้านความรู้สึกที่มีต่อ     
วิชาเรียน 

4.45 1.02 มาก 

ด้านความรู้สึกที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม 

 

1 บรรยากาศในการเรียน
เหมาะสมกับการเรยีนรู ้

4.24 0.95 มาก 

2 ผู้เรยีนยอมรับฟังความ
คิดเห็นของกันและกัน 

4.33 0.82 มาก 

3 มีความสามัคคีในการทำงาน
กลุ่ม 

4.21 0.81 มาก 

4 มีการช่วยเหลือเกือ้กูลกันใน
การทำงานกลุ่ม 

4.51 0.93 มากที่สุด 

5 มีอุปกรณ์อำนวยความ
สะดวกในการเรียน 

4.12 0.84 มาก 

6 ผู้สอนจัดกจิกรรมโดยให้
ผู้เรยีนมีส่วนร่วม 

4.25 1.00 มาก 

7 ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะในการ
ทำงานได้ด ี

4.35 0.85 มาก 

8 ผู้สอนประเมินผลการเรียนได้
อยา่งเหมาะสม 

4.23 0.91 มาก 

รวมด้านความรู้สีกที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม 

4.28 0.86 มาก 

รวม 4.41 0.89 มาก 
 
       จากตารางที่ 1 พบว่าผลการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X̄ = 4.41, S.D.=0.89)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้สึกที่มีต่อตนเองมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X̄ = 4.52, S.D.=0.98) รองลงมาคือ
ด้านความรู้สึกที่มีต่อวิชาที่เรียน (X̄ = 4.45, S.D.=1.02) และด้าน
ความรู้สึกท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม (X̄ = 4.28, S.D.=0.86) ตามลำดับ 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ โดยใช้สถิติการทดสอบค่า T (Dependent sample t-
test) ดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรยีนรู้ฐานสมรรถนะ 
(n=32) 

ผลสัมฤทธิ์       
ทางการเรียน 

ค่าสถิติ 
ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig.     

(2-tail) 
ก่อนการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ 

32.56 2.576  
29.729* 

 
.00 

หลังการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ 

49.85 1.354 

                                       *มีนัยสำคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 
   จากตารางที่ 2 พบว่าค่า t มีค่าเท่ากับ 29.729 และผลการ
ทดสอบค่านัยสำคัญทางสถิติมีค่า .00 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาหลังเรียนมีความแตกต่างกับผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนมีค่าสูงกว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียน 
 

  6. สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาหลัง
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก        
(X̄ =4.41, S.D.= 0.89) 
    2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 ของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ หลังเรียน (X̄ =49.85, S.D.= 2.576 )  สูง
กว่าก่อนเรียน (X̄ =32.56, S.D.= 1.354) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ ในส่วนของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะ
กระบวนการคิด เน้นประสบการณ์ เน้นการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาได้
เรียนรู้ร่วมกันผ่านการสาธิตของผู้สอน 
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หรือเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ทุก ๆ กิจกรรมการเรียนรู้นักศึกษาจะได้
เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ได้ฝึกปฏิบัติและลงมือทำผ่าน
สถานการณ์สมมติ สถานการณ์จำลอง สามารถเช่ือมโยงเข้าสู่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอนได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนพล 
บรรดาศักดิ์และคณะ [4] ได้ศึกษาความสุขในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาพยาบาลพบว่า ความสุขในการเรียนรู้ เป็นการที่ผู้เรียนมี
ความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน ต้องการที่จะเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ในการเรียน มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน การที่ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนนั้น จะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ 
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  อีกทั้งยังสอดคล้องกับ อโณทัย ธีระทีป [7]  
ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลความสุขในการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัย
บูรพา พบว่าปัจจัยด้านคุณภาพการสอน ลักษณะของหลักสูตร 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน รวมทั้งปัจจัยด้านส่วนตัว ท้ัง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติและนิสัยในการเรียน การปรับตัวในการ
เรียนและความสัมพันธ์กับเพื่อนล้วนส่งผลต่อการเกิดความสุขในการ
เรียน และมีความสัมพันธ์กับการประสบความสำเร็จในการเรียน [8] 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาวิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้  1 หลังการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะสูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะมุ่งเน้นการพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนใน การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ
และคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม ในการปฏิบัติงาน การ
แก้ปัญหา และการใช้ชีวิต เป็นการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงกับชีวิต
จริง เรียนรู้เพื่อให้สามารถใช้การได้จริงในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชีวิต
จริง เป็นการเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ไม่ใช่การเรียนเพื่อรู้เท่านั้น 
รวมทัง้เน้น “การปฏิบัติ” โดยมีชุดของเนื้อหา ความรู้ ทักษะ เจตคติ
และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการนำไปสู่สมรรถนะที่ต้องการ จึงทำให้
สามารถลดเวลาเรียน เนื้อหาจำนวนมากที่ไม่จำเป็น เอื้อให้ผู้เรียนมี
เวลาในการเรียนรู้เนื้อหาท่ีจำเป็นในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น และมีโอกาสได้
ฝึกฝนการใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะในระดับชำนาญหรือเช่ียวชาญ เป็นการเรียนการสอนที่มี 
การบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง จะได้รับการนำไปใช้เพื่อความสำเร็จ
ของการปฏิบัติงาน การเรียนการสอนเป็นการบูรณาการมากขึ้น [4] 
อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมาลี เทียนทองดี ที่ได้ศึกษา
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมของนักศึกษาครูผ่านการจัดการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพจะช่วยให้นักศึกษามีทักษะการคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรมของนักศึกษาสูงขึ้นมากกว่าก่อนเรียน อีกทั้งนักศึกษายังมี
ความรู้สึกต่อการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะทำให้เข้าใจ

บทเรียนได้ดีมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด รวมทั้ง
ส่งเสริมการสร้างงานช้ินใหม่เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในวิชาชีพครูในอนาคตอกีด้วย [9] 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจัย การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะส่งผลต่อ
การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษา โดยเฉพาะส่งผลที่ดีต่อ
ความรู้สึกที่มีต่อตนเอง ช่วยให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจ มีความ
ตั้งใจในการเรียน มีการปรับตัวและเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนใน
ห้องและผู้สอน  จึงควรสนับสนุนให้ผู้สอนในรายวิชาชีพครูอื่นๆ ใน
การนำการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ที่เกี่ยวกับข้องกับการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์  

2. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริม
ทักษะอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพครู  เช่น ทักษะ
การคิดขั้นสูง การสร้างสรรค์นวัตกรรม ฯลฯ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 
      ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสะท้อนคิดของ
นักศึกษาหลังจากได้ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะใน
แต่ละกิจกรรมเพื่อนำผลการสะท้อนคิดเหล่านั้นมาพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การศึกษาการจัดการเรียนรูแ้บบสะเตม็ (STEM) เรื่องวัสดุและสมบัตขิองวัสดุ ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ั้นพ้ืนฐาน ของนักเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนวดัไร่ขงิ (สุนทรอุทิศ) จังหวัดนครปฐม 
A Study of the Effects of STEM Education Learning Management in the 

Topic of  Materials and Properties of Materials on Learning Achievement 
and Basic Science  Process Skills of Prathom Suksa V Students of Wat 

Raikhing (Sunthorn Uthit) School  in Nakhon Pathom Province 
 

รุ่งนภา  นิลรักษา  
 

สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
Email: Ninaparewa@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม 
(STEM) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ (2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2561  จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 90 คน ได้มาโดยการสุ่ม                   
แบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM ) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบ                 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที   
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้               
แบบสะเต็ม (STEM) สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) สูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM ), ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์,  
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน   
 

Abstract 
 The objectives of this research were (1) to compare the science learning achievement of Prathom Suksa 
V students who learned under STEM education learning management with that of students who learned under 
the conventional learning management and (2) to compare the basic science process skills of Prathom Suksa V 
students who learned under STEM education learning management with those of students who learned under 
the conventional learning management. The research sample consisted of 90 Prathom Suksa V students in two 
intact classrooms of Wat Raikhing (Sunthorn Uthit) School in Sam Phran district of Nakhon Pathom province 
during the 2018 academic year, obtained by cluster sampling method. The employed research tools were 
learning management plans for STEM education learning management, learning management plans for the 
conventional learning management, a science learning achievement test, and a basic science process skills test. 
Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test.  
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 The research results showed that (1) the science learning achievement in the topic of Materials and 
Properties of Materials of Prathom Suksa V students who learned under STEM education learning management 
was significantly higher than that of students who learned under the conventional learning management at the 
.05 level of statistical significance; and (2) the basic science process skills of Prathom Suksa V students who 
learned under STEM education learning management was significantly higher than those of students who learned 
under the conventional learning management at the .05 level of statistical significance. 
 
Keywords: STEM education learning management, Science learning achievement, Basic science process skills 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งวิทยาศาสตร์มี
บทบาทส าคัญมากในโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคน ทั้ งในการด าเนินชี วิตประจ าวัน และการ
ประกอบอาชีพที่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และ
ผลผลิตต่างๆ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ดังน้ันผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 ควรมีทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตจึงต้องพัฒนาทักษะต่างๆ 
ได้แก่  ทักษะภาษา ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะการคิด ทักษะ
วิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์อาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือค้นหา และน าพามนุษยชาติเข้าถึง
ความรู้ ความจริง (ประสาท เนืองเฉลิม , 2558) [1] ในสมาคม
อเมริกันเพ่ือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (AAAS, 1970) [2]  
จ าแนกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามลักษณะความยาก
ง่ายของทักษะต่างๆ ออกเป็น 2 ประเภท คือ ทักษะกระบวนการ
ทาง วิทยาศาสตร์ ข้ัน พ้ืนฐาน และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันผสมผสาน ซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 8 ทักษะ ได้แก่ การสังเกต การวัด                
การค านวณ การจ าแนกประเภท การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับสเปส และสเปสกับเวลา การจัดกระท า และการสื่อความหมาย
ข้อ มู ล  ก า ร ล งค วาม เห็ น จ าก ข้ อ มู ล  แ ล ะ ก ารพ ย าก ร ณ์                    
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558) [3] จุดมุ่งหมาย
ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการคิด
ด้วยตนเอง และเกิดทักษะที่ส าคัญ โดยเน้นให้ผู้ เรียนสามารถ
ต้ังสมมติฐาน สามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ด้วยทักษะการคิดอย่างมี
เหตุผล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนขยายแนวความคิดจากข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้และเชื่อมโยงข้อมูลเหล่าน้ันเพ่ืออธิบายโดยภาพรวมของ
ปรากฏการณ์ใดๆ ได้อย่างมีเหตุผล 
 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใน                  
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ที่จัด             
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557-2560 พบว่า มีผลการประเมินมีคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศดังน้ี ร้อยละ 42.13, 42.59, 41.22 และ 39.12  
ตามล าดับ ซึ่งผลการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองมีคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงและมีคะแนนไม่ถึง 50 
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2559-2560) [4] แสดงให้

เห็นว่า นักเรียนไทยก าลังประสบปัญหาด้านคุณภาพทางการศึกษา
อย่างน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทักษะทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐานและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) [5] ซึ่งการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ยังเป็นปัญหาส าคัญส าหรับครูผู้สอน เน่ืองจากการจัด
การศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ได้บูรณการการสอนข้ามสาขาวิชา ไม่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหา 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ดังน้ันครูผู้สอนมีการกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกสะเต็มศึกษามี
การบูรณาการทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งกระบวนการทางวิทยาสาสตร์ที่แฝงเข้ากับ
เน้ือหาของบทเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพ่ือได้มาซึ่ง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง โดยการเรียนรู้ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษามีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือเสริมสร้างทักษะและกระบวนการ
ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหา และให้นักเรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้เรียนในชั้นเรียนกับนวัตกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ สอดคล้องกับ ประสาท เนืองเฉลิม (2557) [6] ได้
อธิบายว่า การจัดการเรียนรู้แบบ STEM  มีลักษณะเป็นการเรียนรู้
ที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็น
วิธีการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทั้งด้านอารมณ์ สังคม 
สติปัญญา และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
ใช้ทักษะที่จ าเป็นในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเองเกิดความ
เข้าใจอย่างแท้จริง 
 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ครูและนักเรียนจ าเป็นต้องพัฒนา
ตนเอง เพ่ือให้อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่าง
มีความสุข สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ที่ต้องการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่ง
ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การ
เรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนจะออกแบบ
การเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความ
สะดวก สอดคล้องกับในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) เป็น
วิท ยาก ารจั ดก าร เรี ย น รู้  แบ บ บู รณ าก าร ข้ าม ส าระ วิช า 
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) [7] ครูไม่ควรเน้นเน้ือหาสาระมาก
เกินไป แต่ควรเน้นเรื่องการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันด้วย 
รู้จักแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริง โดยหน้าที่ของครูที่
จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557) [8] ได้กล่าวว่า สะเต็ม
ศึกษาเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บู รณาการความรู้ใน 4                
สหวิทยาการ ได้แก่  วิชาวิทยาศาสตร์ (Science: S),  เทคโนโลยี 
(Technology: T), วิศวกรรมศ าสตร์  (Engineering : E) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics: M) เข้าด้วยกัน (อภิสิทธ์ิ ธงไชย , 
2556) [9] โดยเน้นการบูรณาการการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนแก้ปัญหา 
ท าโครงงานซึ่งต้องประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะความรู้ใน 4               
สหวิทยาการผ่านวิทยาการจัดการเรียนรู้ที่มีการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนเน้นการแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่21 ที่เน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู้ของตนไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหา
มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมาผสมผสานกัน   
 จากปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นในการรู้วิทยาศาสตร์
และเป็นประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบแบบสะเต็ม (STEM) 
พร้อมทั้งเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) ท าให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สูงข้ึน โดย
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) สอดแทรกในข้ันขยายความรู้
ของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันตอน (5E)  เรื่อง 
วัสดุและสมบัติของวัสดุ เน่ืองจากมีเน้ือหาที่เหมาะกับการบรูณา
การการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) ได้ดี และลักษณะ
กิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐานจะแฝง
อยู่ในกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ทุกข้ันตอน โดยมีกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเองจากใบกิจกรรม และอินเตอร์เน็ต ซึ่งครูกระตุ้น เร้าความ
สนใจ โดยการใช้สถานการณ์ที่ก าหนดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบบ
คละความสามารถช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งได้คิด รวบรวม
ข้อมูล และออกแบบสิ่งประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุต่างๆ ตาม
ความสนใจภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนดไว้ แล้วน าเสนอผลงาน
เหล่าน้ันออกมาร่วมกันอภิปราย ดังน้ันผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะน า
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบแบบสะเต็ม (STEM) มาใช้พัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
สูงข้ึนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
2. วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 
 2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) กับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ  เรื่อ ง  วัส ดุและสมบั ติของ วัส ดุ ของนัก เรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)  

 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ัน
พ้ืนฐานของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) 
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ               
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัด
ไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 90 คน มีจ านวน                        
2 ห้องเรียน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  random  sampling) 
 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
    3.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย  
    1) การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) 
    2) การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
     3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์          
 3.3 เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
  เน้ือหาที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ ง น้ี  คือ  เน้ือหาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 สาระที่  3                    
สารและสมบัติของสาร มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหน่ียว
ระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ซึ่งมีเน้ือหา 
ดังน้ี 
   1. วัสดุในชีวิตประจ าวัน         2. ความแข็งของวัสดุ    
   3. ความเหนียวของวัสดุ         4. ความยืดหยุ่นของวัสดุ 
   5. การน าความร้อนของวัสดุ    6. การน าไฟฟ้าของวัสดุ 
   7. ความหนาแน่นของวัสดุ 
 3.4 ระยะเวลาในการวิจัย 
 ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี ด า เ นิ น ก าร ท ด ล อ ง ใน ภ า ค เรี ย น ที่  2                 
ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาในการสอนและทดสอบหลังเรียน 18 
ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2  ชั่วโมง  โดยผู้ วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) เรื่อง วัสดุและ
สมบัติของวัสดุ จ านวน 8 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง วัสดุและ
สมบัติของวัสดุ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 
ข้อ และ 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
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จ านวน 30 ข้อ ซึ่งครอบคลุมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ข้ันพ้ืนฐาน 8  ทักษะคือ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการ
ค านวณ ทักษะการจ าแนก ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับส เปส  และส เปสกับ เวลา ทักษะการจัดกระท าและสื่ อ
ความหมายข้อมูล ทักษะการลงความเห็นข้อมูล และทักษะการ
พยากรณ์ 
 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
  4.2.1 ด าเนินการทดลองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ 
โดยด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มทดลองด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สะเต็ม (STEM) และด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มควบคุมด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งใช้เวลาในการทดลอง กลุ่มละ 18 ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ 60 นาที ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการสอนเองทั้ง 2 กลุ่ม 
  4.2.2 เมื่อสิ้นสุดการสอนตามก าหนดการสอนท าการ
ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง 
วัสดุและสมบัติของวัสดุ จ านวน 1 คาบ และแบบทดสอบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 1 คาบ แล้วน าผลการสอบมาตรวจให้คะแนน 
  4.2.3 ท าการตรวจให้คะแนนแล้วน าผลคะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.3.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ แบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยเกณฑ์การ
พิจารณามีเกณฑ์การให้คะแนนตอบถูกให้ข้อละ 1 คะแนน โดยการ
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  
  4.3.2 การ วิ เค ราะห์ ข้ อมู ล แบ บทดสอบ วัดทั กษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
แบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยเกณฑ์การ
พิจารณามีเกณฑ์การให้คะแนนตอบถูกให้ข้อละ 1 คะแนน โดยการ
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  
 
5. ผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่  1  ผลการเปรียบ เที ยบผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง 
วัสดุและสมบัติของวัสดุ   
 ตารางที่  1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง 

วัสดุและสมบัติของวัสดุ  โดยการทดสอบค่าที ( Independent 
samples t-test) 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
ค่าสถิติ 

n ( ) S.D. t p 
กลุ่มทดลอง 45 21.42 3.12 5.84* .05 
กลุ่มควบคุม 45 17.29 3.58   
* p < .05 
  
 จากตารางที่  1 เป รียบ เที ยบผลสั มฤท ธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า  
กลุ่มทดลองได้คะแนนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 21.42 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.12 และกลุ่มควบคุมได้คะแนนเฉลี่ย 
( ) เท่ากับ 17.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.58 
ค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 5.84  เมื่อพิจารณาค่า t พบว่า  
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM)  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ส่วนที่  2  ผลการเปรียบ เที ยบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนที่ได้รับการจัด การเรียนรู้แบบ
สะเต็ม (STEM) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง วัสดุและ
สมบัติของวัสดุของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 ตารางที่  2 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) กับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ  โดยการทดสอบค่าที 
(Independent samples t-test) 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
ค่าสถิติ 

n ( ) S.D. t p 
กลุ่มทดลอง 45 23.24 3.58 3.74* .05 
กลุ่มควบคุม 45 20.44 3.53   
* p < .05 
 
 จากตารางที่  2 เป รี ยบ เที ยบ ทั กษ ะกระบ วนการท าง
วิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) กับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ พบว่า  กลุ่มทดลองได้คะแนนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 23.24 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.58 และกลุ่มควบคุมได้ 
คะแนนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 20.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 3.53 ค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 3.74 เมื่อพิจารณาค่า t 
พ บ ว่ า  นั ก เรี ย น ก ลุ่ ม ท ด ล อ งที่ ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ก าร เรี ย น รู้                  
แบบสะเต็ม (STEM)  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ัน
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พ้ืนฐานสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 6.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05             
ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
  6.1.1 ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) มี
การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเน้ือหาบทเรียนสอดแทรกสะเต็ม 
(STEM) ในข้ันขยายความรู้ของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ข้ันตอน (5E) ให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยตนเองจากใบกิจกรรม และอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งครูกระตุ้น เร้าความสนใจ โดยการใช้สถานการณ์ที่ก าหนดให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มแบบคละความสามารถช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ 
ซึ่งได้คิดรวบรวมข้อมูล และออกแบบสิ่งประดิษฐ์ของเล่นของใช้
จากวัสดุต่างๆ ตามความสนใจภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนดไว้ แล้ว
น าเสนอผลงานเหล่าน้ันออกมาร่วมกันอภิปราย  
     6.1.2 กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบั ติกิจกรรม ศึกษาค้นคว้า ส ารวจตรวจสอบ ออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุต่างๆ น าเสนอผลงาน และใช้
ความรู้ ทักษะ และบูรณาการ STEM รวมทั้งกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองจาก
กิจกรรมต่างๆ มากมาย 
  6.1.3 กิจกรรมการเรียนรู้มีข้ันประเมิน ซึ่งครูกระตุ้นให้
นักเรียนได้สรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู้ว่าได้เรียนรู้ ท ากิจกรรมอะไรบ้าง 
ซึ่ ง จะน าค วาม รู้  ค วาม เข้า ใจ ใน เรื่ อ ง น้ี ไป ใช้ ป ระโยช น์ ใน
ชีวิตประจ าวันรวมทั้งมีการประเมินผลการเรียนรู้จากการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนขณะท างานร่วมกัน สังเกตการณ์ตอบค าถาม
ในชั้นเรียน ในใบงาน ประเมินการท ากิจกรรมของนักเรียนและ
ประเมินสิ่งประดิษฐ์ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
กระบวนการต่างๆ ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องมีหลักฐาน
เป็นประจักษ์พยาน โดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้เหมาะสม
ต่อการน ามาใช้ในจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ซึ่งมี
เน้ือหาที่เก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของวัสดุ  คุณสมบัติของวัสดุ
ในด้านต่างๆ ดังน้ันการที่นักเรียนจะสร้างองค์ความรู้ได้ต้องผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) ซึ่งสอดคล้องกับ ประสาท 
เนืองเฉลิม (2557) [6] ได้อธิบายว่า การจัดการเรียนรู้แบบ STEM  
มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ทั้งด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะที่จ าเป็นในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 

ด้วยตนเองเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Han and others (2014) [10] พบว่า การจัดการเรียนการสอน
แบบ STEM PBL ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์เพ่ิมสูงข้ึน และมีอัตราการเพ่ิมข้ึนสูงสุดในกลุ่มของ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า อีกทั้งยังช่วยลดช่องว่างของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลงมาอีกด้วย และสอดคล้องกับ สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557) [8] ได้อธิบาย
ว่า การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่
เน้น เพียงการท่องจ าทฤษฏีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์  และ
คณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฏีผ่านการปฏิบัติให้
เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ต้ังค าถาม แก้ปัญหาและ
การหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งบูรณาการกับ
ชีวิตประจ าวันและน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต 
 6.2 นักเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน
หลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) สูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
  6.2.1 บทบาทของครูที่กระตุ้น เร้าความสนใจ โดยการใช้
สถานการณ์ที่ก าหนดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบบคละความสามารถ
ช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพ่ือให้นักเรียนได้
สะท้อนความเข้าใจของตนออกมาผ่านการตอบค าถาม อภิปราย 
และการปฏิบัติกิจกรรม แล้วจึงน าผลงานของแต่ละกลุ่มมาอภิปราย 
หาข้อสรุปกิจกรรม โดยครูช่วยเสริมหรืออธิบายเพ่ิมเติมในประเด็น
ที่นักเรียนยังไม่เข้าใจชัดเจนหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งสอดคล้อง
กับ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2551) [11] ได้อธิบายว่า ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดความรอบคอบมีเหตุผล มี
จิตวิทยาศาสตร์ และเป็นเครื่องมือที่สามารถน าไปใช้ให้เหมาะสม
และเกิดประโยชน์ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Quang et al. 
(2015) [12] ผลการวิจัยพบว่า การบูรณาการสะเต็มศึกษาผ่านการ
ออกแบบของเล่นเชิงเทคนิคส าหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ของเวียดนาม ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเห็นประโยชน์ที่เป็น
รูปธรรม และแนวทางการบูรณาการสะเต็มศึกษาผ่านการออกแบบ
ของเล่นเชิงเทคนิคมีความเป็นไปได้และมีความสอดคล้องกันกับ                           
การพัฒนาความสามารถของนักเรียนและสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
LaboyRush (2012) [13] พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สู งข้ึนและเจตคติที่ ดี ต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ 
  6.2.2 ลักษณะกิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐานจะแฝงอยู่ในกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้
ทุกข้ันตอน โดยเฉพาะในข้ันขยายความรู้จะสอดแทรกสะเต็ม 
(STEM) เข้าไว้ในกิจกรรมด้วยการใช้ค าถาม สถานการณ์ที่ก าหนด 
เพ่ือให้นักเรียนคิด น าไปสู่การค้นคว้า หาวิธีการตรวจสอบ แสวงหา
ความรู้ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่งไม่จ ากัดเฉพาะในการทดลองเท่าน้ัน ตัวอย่างเช่น 
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การอภิปรายในข้ันขยายผล เมื่อเสร็จสิ้นการท ากิจกรรมการทดลอง
แล้ว ครูใช้ค าถามเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม เพ่ืออธิบาย
หรือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 
(2550) [14]  กล่าวว่า ความช านาญและความสามารถในการใช้
การคิดและกระบวนการคิดเพ่ือค้นหาความรู้ รวมทั้งการแก้ปัญหา 
การคิดเป็นทักษะทางปัญญา ไม่ใช่ทักษะการปฏิบัติด้วยมือ เพราะ
เป็นการท างานของสมองการคิดมีทั้งการคิดพ้ืนฐานและการคิด
ระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ คะนึงนิจ จันทรมณี (2557) 
[15] พบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจเรียนมาก
ข้ึน การจัดกิ จกรรมโดยใช้หุ่ นยนต์ช่ วยเสริมและฝึกสมาธิ 
โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนที่เรียนช้า และกลุ่มนักเรียนที่ไม่ค่อย
สนใจเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมดีข้ึน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พลศักด์ิ แสงพรมศรี และคณะ (2558) [16] พบว่า 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีกว่านักเรียน
ที่ไม่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่อยู่ใน
ระดับเดียวกันซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้มี
เจคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม
ศึกษา 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม 
(STEM) สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง วัสดุและสมบัติ
ของวัสดุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 7.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สะเต็ม (STEM) สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง วัสดุและ
สมบัติของวัสดุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  8.1.1 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ครูผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า ออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ให้นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท างานเป็นทีม และเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้สะท้อนความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ ผ่านการใช้
ค าถาม และการอภิปรายจากกิจกรรม ดังน้ันครูผู้สอนควรมีทักษะ
ในการใช้ค าถามที่ดี สถานการณ์หรือสื่อต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้
นักเรียนได้คิดร่วมอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8.1.2 ครูผู้สอนควรมีการวางแผนในการจัดเน้ือหา เวลา
ให้ เหมาะสมต่อการเรียนรู้  และการจัดกิจกรรมฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐานให้ชัดเจนมากข้ึน เพ่ือให้
นักเรียนได้เน้ือหาสาระครบถ้วนและเข้าใจทุกข้ันตอน 

  8.1.3 ในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) จะเน้น
การบูรณาการ ดังน้ันหากมีการร่วมมือกันของครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม เพ่ือช่วยกัน
ออกแบบกิจกรรมการศึกษา การวัดประเมินผลให้ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
  8.2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้การจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) ที่มีตัวแปรอื่นเสริม เช่น ผังกราฟิก หรือ 
เทคโนโลยีสื่อประสม เป็นต้น 
  8.2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม 
(STEM) ที่มีผลต่อตัวแปรอื่น เช่น จิตวิทยาศาสตร์ ความคงทนใน
การเรียนรู้ เป็นต้น  
  8.2.3 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม 
(STEM) ในรูปแบบออนไลน์ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และความพึงพอใจของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์  
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงย่ิงจากรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ  จินดานุรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
ที่ได้ให้ความรู้ ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย  ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งเป็นอย่างย่ิงจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้เปนมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1.พัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง 
การประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน 2.เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน 3.เปรียบเทียบ
คะแนนความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือนกอนและหลังเรียน และ 4.วัดระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีการจัดการเรียน
การสอน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม จํานวน 29 คน ทําการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย คือ แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณในการพัฒนาบัญชี
ครัวเรือน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือน และ แบบสอบถามความคิดเห็น 
และทําการวิเคราะหขอมูลทางใชสถิติ  

ผลการวิจัย พบวา 1. ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การ
ประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน พบวาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคาประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 86.32/88.02  2.กลุมตัวอยางท่ีเรียนโดยแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น
มีคาคะแนนเฉลี่ยของการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3.กลุมตัวอยางมีความรูใน
เรื่องการทําบัญชีครัวเรือน นักเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยของระดับทัศนคติตอการทําบัญชีครัวเรือนหลังการเรียนรูเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 4.กลุมตัวอยางมีคาคะแนนระดับทัศนคติเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 1.99 เพ่ิมข้ึนเปน 4.04 และกลุมตัวอยางนักเรียนมีความเห็นดวยมาก
ตอกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การประยุกตใชโปรแกรม
ตารางคํานวณในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน มีคาคะแนนความคิดเห็นโดยรวมเทากับ 4.14  
คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, บัญชีครัวเรือน 
 

Abstract 
The purposes of this study were to (1) develop Integrated Teaching with Sufficiency Economy Philosophy lesson 

plan on Excel using for Household accounting Development., (2) compare the learning achievement on Household 
accounting by Excel with two variables of both before and after learning through the developed lesson plans, (3) study 
the knowledge and attitude about Household accounting and (4) study the Favorable learning through the lesson plans. 
The subjects were 29 Grade-7 students at Thakhonyang Phitthayakhom School obtained by simple random sampling. 
Research instruments were the Integrated Teaching with Sufficiency Economy Philosophy lesson plans on Excel using for 
Household accounting Development, the achievement test, the Household accounting Knowledge and Attitude test and 
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the questionnaire on learning Favorable. Statistical analyses in this study were percentage, mean, and standard deviation 
from mean (S.D.) and the T-test for dependent samples was used to test the hypothesis. The results reveal that: (1) The 
developed Integrated Teaching with Sufficiency Economy Philosophy lesson plan on Excel using for Household accounting 
Development had the effective the E1/E2 effectiveness of 86.32/88.02, (2) The post-learning test on Excel using for 
Household accounting Development with two variables after learning through the developed lesson plans was 
significantly higher than before pre- learning achievement at the significant level of .05 at the same of knowledge result. 
(3) The post-attitude test result was significantly higher than before pre-attitude test from 1.99 to 4.04 at the significant 
level of .05 that show the subject had high attitude in utilize of Household accounting. (4) Finally, the subjects prefer on 
learning through the developed lesson plan in the ‘high’ level =4.14. Consequently, this could be said that the developed 
lesson plans is appropriate and efficiency to teach and develop grade-7 students’ learning achievement on Excel using 
for Household accounting Development 
Keywords: Integrated Teaching, Sufficiency Economy Philosophy, Household accounting. 
 

1. บทนํา 
 ปจจุบันปญหาหนี้สินครัวเรือนของไทย นับเปนปญหาทาง
เศรษฐกิจท่ีนากังวลมากท่ีสุดสําหรับประเทศในขณะนี้ จากรายงาน
ของธนาคารแหงประเทศไทย พบวา หนี้ครัวเรือน หรือหนี้สินท่ี
ประชาชนทําการกูยืมจากสถาบันการเงินของรัฐ มีแนวโนมท่ีจะ
สูงข้ึนเร่ือยๆ ในแตละป อาจเนื่องมาจากประเทศไทยมีปจจัยเชิง
โครงสรางท่ีเปนปญหาเร้ือรังมานาน อาทิ ความสามารถในการ
แขงขันของภาคการสงออก ปญหาความเหลื่อมล้ํา และการกระจาย
รายไดของภาคครัวเรือน ซ่ึงสงผลกระทบลงมาในระดับครัวเรือนของ
ประชาชนคนไทย เกิดเปนปญหาหนี้ครัวเรือนท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน [1] 
ซ่ึงหากปลอยใหสถานการณการเงินในระดับครัวเรือนเปนไปแบบนี้
ตอไป ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะกระจายเปนลูกโซออกไปเปน
ปญหาระดับประเทศได เพราะถาครัวเรือนเกิดปญหาหนี้มากกวา
รายไดข้ึนมาและกินระยะเวลานาน จะทําใหเกิดหนี้เสีย(NPL) ซ่ึงจะ
สงผลกระทบตอสถาบันการเงิน และสงผลตอภาวะเศรษฐกิจใน
ระดับมหัพภาคแบบลูกโซได  ในกรณีของประเทศไทย มีการศึกษา
พบวาหนี้ครัวเรือนขยายตัวขึ้นเปนอยางมาก ประกอบกับการแขงขัน
ปลอยสินเชื่อรายยอยของสถาบันการเงิน ทําใหมีการคาดการณวาใน
อนาคตขางหนาธนาคารแหงประเทศไทยคาดการวาระดับหนี้
ครัวเรือนก็จะพุงสูงข้ึน[2] หนทางแกปญหาท่ีดีท่ีสุดสําหรับวิธีการลด
หนี้ครัวเรือน คือ ตองเพ่ิมรายไดและลดรายจาย และจากแนวคิดการ
ใชชีวิตในแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีไดรับพระราชทาน
จากพระบาทสมเ ด็จพระเจ าอ ยู หัว รัชกาล ท่ี  9  ท่ีทรงได มี
พระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจ นั่นคือมีความพอเพียง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัว เกี่ยวกับเร่ืองการใชจายในครอบครัว การรูจักการ
ออม เพ่ือเตรียมรับตอผลกระทบทางเศรษฐกิจตาง ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นทุกครัวเรือนจําเปนจะตองมีการวางแผน ใชสติ
ในการดํารงชีวิต มีเหตุผลและมีการบริหารการเงินอยางรอบคอบ[3] 
ดังนั้นการออมอยางมีหลักการ ไมมากหรือนอยจนเกินไป เปน
หนทางท่ีดีท่ีสุดในการแกปญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ซ่ึงการออม
อยางมีหลักการจําเปนตองเรียนรู ถึงระบบการรับจายภายใน

ครอบครัว ดังนั้นการทําบัญชีครัวเรือนจึงถือ วาเปนเคร่ืองมือท่ี
สําคัญ ท่ีทําใหเราสามารถบริหารจัดการทางดานการเงินของ
ครัวเรือนใหมี ประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถบรรลุถึงการดําเนิน
ชีวิตอยางพอประมาณตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง[4,5,6] จากการท่ี
ผู วิจัยเปนผู รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา
คอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  จึงเห็นเปนโอกาสอันดีย่ิงในการท่ีจะชวย
ปลูกฝงใหนักเรียนไมเพียงแตเรียนรูการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร
ตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษาไดกําหนด แตยังจะชวยใหนักเรียน
สามารถบูรณาการความรูมาใชในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยางย่ิง
ความรูเกี่ยวกับการใชจายและการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงจะเปนการสรางเยาวชนท่ีมีนิสัยการวางแผนการใชจาย 
มีความคิดในเร่ืองการอยูอยางพอเพียง มีภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ 
และท่ีสําคัญไปกวานั้น ยังสามารถนําความรูท่ีไดไปใชกับครอบครัว
เพ่ือชวยลดปญหาดานหนี้สินไดอีกดวย เทากับเปนการบูรณาการ
ประโยชนท่ีไดจากการเรียนเขากับชีวิตจริง[5] ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียน
มีความสนใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน ชวยเพ่ิมทักษะในการใชงาน
โปรแกรมตารางคํานวณ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
นอกจากนั้นนักเรียนยังจะมีความรูและทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับวินัยใน
การใชจายและการออม นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  ชวยแกปญหาหนี้สินครัวเรือน และมองเห็น
ประโยชนจากการเรียนไดอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน โดยในการวิจัย
คร้ังนี้ทําการวิจัยในชั้นเรียนรายวิชา การใชโปรแกรมสํานักงาน เร่ือง 
การใชโปรแกรมตารางคํานวณ  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 
2561 ของโรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม ท่ีผูวิจัยรับผิดชอบโดยตรง 
โดยหวังใหกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
นักเรียนมีความรูความเขาใจ เกิดทักษะในการปฏิบัติ เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจของนักเรียน
ในรายวิชาคอมพิวเตอรตอไป 
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2. กรอบแนวคิดและวัตถุประสงคในการศึกษา 
    2.1 กรอบแนวคิด 
    จากการศึกษาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวาการท่ี
นักเรียนไดรูจักการใชจายอยางพอประมาณ ดวยความมีเหตุผล จะ
ทําใหเกิดภูมิคุมกันในตนเอง ซ่ึงหลักการนี้นํามาซ่ึงการพัฒนาเปน
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยทําเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการ
วิชาโปรแกรมตารางคํานวณเขามาชวยสราง โปรแกรมตารางคํานวณ
ในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมี
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กอนและหลังเรียน ระดับความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการทําบัญชี
ครัวเรือน การประเมินคุณภาพผลงานของนักเรียนและความพึง
พอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรู  โดยนอกจากจะสามารถ
ประเมินผลการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
โปรแกรมตารางคํานวณแลว ยังสามารถปลูกฝงแนวคิดการใชจาย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ในขณะเดียวกับแผนการ
จัดการท่ีพัฒนาข้ึนยังไดทําการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนการสอนดวย ดัชนีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ 80/80 
อีกดวย  
    2.2 วัตถุประสงค 
     1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การ
ประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน      
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหเปนไปตามเกณฑ 80/80 
      2. เ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน เ ร่ือง การ
ประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังเรียนโดยวิธีสอนตาม
แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      3. เพ่ือเปรียบเทียบความรูและทัศนคติ เกี่ยวกับการทําบัญชี
ครัวเรือน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ป กอนและหลังเรียน
โดยวิธีสอนตามแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        4.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ี
มีตอวิธีสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง 
การประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน      
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
     ประชากร ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
1   จํานวน 116 คน โรงเรียนทาขอนยางพิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2562  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม 
จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 29 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือก
แบบสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
      เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ แผนการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การ

ประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณในการพัฒนาบัญชีครัวเรือนกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีประสิทธิภาพ 86.32/88.02 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน ซ่ึงเปน
ขอสอบลักษณะคูขนานท่ีมีลักษณะเนื้อหาและจุดประสงคเดียวกัน 
ผูวิจัยสรางข้ึนเปนขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ขอ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนมี
คาความยากงาย (p) ระหวาง 0.52-0.86 มีคาอํานาจจําแนก (r) 
ระหวาง 0.44-0.82 มีคาความเชื่อม่ัน 0.97 และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีคาความยากงาย(p) ระหวาง 0.52-
0.86 มีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.44-0.82 มีคาความเชื่อม่ัน 
0.97 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันระหวางแบบทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน มีคาเทากับ 0.99 และแบบสอบถามความคดิเห็น
โดยใชคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา และแบบสอบถาม
ปลายเปด แผนการการวิจัยแบบ One Group Pre-test Post-test 
Design  
      มีวิธีดําเนินการทดลองดังนี้ 
 ขั้นเตรียม 
 1. แจงใหผูบริหารและอาจารยในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเขารวมการศึกษาคนควาทราบ เพ่ือ
ขอความเห็นชอบและความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน 
 2. จัดตารางเวลาในการทําการสอนตามแผนการทดลองใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โดยใชเวลาในการจัดการเรียนการ
สอน 21 ชั่วโมง 
 ขั้นดําเนินการ 
 1. ทดสอบกอนเรียน ในการศึกษาคร้ังนี้มีการทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิและการทดสอบกอนเรียนแตละหนวยการเรียน กอนท่ีจะ
มีการเรียนรูในแตละหนวย ทําการเก็บคะแนนท่ีนักเรียนทําไดเพ่ือใช
ในการวิเคราะหขอมูลตอไป 
           2. ดําเนินการใชแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึน โดยเปน
การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การประยุกตใช
โปรแกรมตารางคํานวณในการพัฒนาบัญชีครัวเรือนท่ีพัฒนาขึ้น และ
มีการมอบหมายใหนักเรียนไดศึกษาวิธีการและมีการทํากิจกรรมตาม
ใบงาน พรอมท้ังมีการประเมินผลดวยแบบทดสอบหลังเรียนในแต
หนวยยอยการเรียนรู การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจบการ
เรียน การวัดความรูเร่ืองการทําบัญชีครัวเรือน พรอมท้ังทําการเก็บ
คะแนนท่ีนักเรียนทําไดเพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูล 
 3. ประเมินความคิดเห็น ภายหลังการจัดการเรียนรูตาม
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณใน
การพัฒนาบัญชีครัวเรือนท่ีพัฒนาข้ึน และครบตามแผนการจัดการ
เรียนรูจนครบตามกําหนดแลว ทําการประเมินทัศนคติท่ีมีตอการทํา
บัญชีครัวเรือน และประเมินความคิดเห็นของนักเรียนตามแบบ
ประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึน และทําการเก็บคะแนนท่ีนักเรียนทําไดเพ่ือ
ใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป 
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4. ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคะแนนจากการ
ทดสอบและการประเมินความคิดเห็น ทําการรวบรวมคะแนน แลว
นํามาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ทําการวิเคราะหขอมูลและสถิติ 
ทําการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนการสอน โดยใชสูตร 

E1/E2 การ และใชคาสถิติโดยใชการหาคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การทดสอบ t-test แบบ dependent  
 

4. ผลการวิจัย 
    ผลการศึกษาคร้ังนี้สามารถแสดงผลและอภิปรายผลดังแสดง
ตอไปนี้ 
 
สวนที่ 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้น     
ผลการศึกษาสามารถแสดงในตารางท่ี 1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การ
ประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณ ในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน 
          

 
 
จากตารางท่ี 1 พบวาการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เร่ือง การประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณ ในการพัฒนาบัญชี
ครัวเรือน ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การประยุกตใช
โปรแกรมตารางคํานวณ ในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน มีคาเทากับ 
86.32/88.02 จากวุฒิชัย  ประสารสอย กลาววาดัชนีประสิทธิภาพท่ี
ใชในการประเมินนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเปนการแสดง
คุณภาพของเครื่องมือท่ีครอบคลุมถึงความเชื่อถือได[7] ดังนั้นจากผล
การศึกษาในครั้งนี้เห็นไดวาเครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน
ครั้งนี้มีคุณภาพท่ีดี 
 
สวนท่ี 2 ผลการศึกษาการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความรูเก่ียวกับการทําบัญชีครัวเรือน     
ผลการศึกษาสามารถแสดงในตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 ดังนี้ 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชแผนการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การ
ประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณ ในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน 
 

 
หมายเหตุ : t (.05, df 30)  = 2.04 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาพบวาคะแนนการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของกลุมตัวอยาง มีคาคะแนนเฉลี่ยของการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนรูเพ่ิมข้ึนมากกวาคะแนน
ขณะท่ีทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการเรียนรู 
โดยมีคาคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 
12.83 เพ่ิมข้ึนเปน 27.07 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
แสดงถึงความสามารถในการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนจากแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน สอดคลองกับ
คุณภาพของเครื่องมือสงผลถึงความเชื่อม่ันในผลการวิจัย[8] 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการประเมินความรู เรื่องการทําบัญชี
ครัวเรือนของกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ใช
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณ
ในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน กอนและหลังเรียน 

 

 

หมายเหตุ : t (.05, df 30)  = 2.04 
 
จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาพบวาคะแนนการสอบประเมินความรู 
เร่ืองการทําบัญชีครัวเรือนของกลุมตัวอยาง มีคาคะแนนเฉลี่ยของ
การทําแบบประเมินหลังการเรียนรูเพ่ิมข้ึนมากกวาคะแนนขณะท่ีทํา
แบบประเ มินกอนการ เรียนรู  โดยมีค าคะแนนประเ มินผล 

เรียนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 2.03 เพ่ิมข้ึนเปน 8.17 เม่ือทําการทดสอบ
ทางสถิติพบวา คะแนนท่ีไดจากการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนน
ท่ีไดจากการทดสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า 

เศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณ ใน
การพัฒนาบัญชีครัวเรือนท าใหนักเรียนมีความรูท่ีถูกตองเกี่ยวกับ
การทําบัญชีครัวเรือน ซ่ึงเม่ือบุคคลมีองคความรูในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
จะสงผลใหความคิด และพฤติกรรมเปลี่ยนไป[9] 
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สวนที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติที่มีตอการทําบัญชีครัวเรือนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณ ในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน ผล
การศึกษาสามารถแสดงในตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระดับทัศนคติ เรื่องการทําบัญชีครัวเรือน ของกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ใชแผนการจัดการเรียน    
             การสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณ ในการพัฒนาบัญชี 
            ครัวเรือน กอนและหลังเรียน 
 

หัวขอการประเมิน กอน 
ความหมาย 

หลัง 
ความหมาย 

 �̅�𝑥± SD. �̅�𝑥± SD. 
1.ความรูเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชนตอการ 
  ดํารงชีวิต 

1.97±0.78 เห็นดวยนอย 3.86±0.79* เห็นดวยมาก 

2.หลักเศรษฐกิจพอเพียงไมสามารถทําตามไดในชีวิตจริง 3.62±1.27 เห็นดวยมาก 1.62±0.40* เห็นดวยนอย 
3.การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะชวยใหรูจักประมาณตน 
  ในการใชจาย 

 
2.03±0.73 

 
เห็นดวยนอย 

 
4.14±0.74* 

 
เห็นดวยมาก 

4.การทําบัญชีครัวเรือนเปนหนึ่งในแนวทางการดําเนินตาม 
   หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1.93±0.88 

 
เห็นดวยนอย 

 
4.14±0.88* 

 
เห็นดวยมาก 

5.ทุกครอบครัวควรตองทําบัญชีครัวเรือน 1.76±0.87 เห็นดวยนอย 4.07±0.80* เห็นดวยมาก 
6.การทําบัญชีครัวเรือนทําใหมีเงินออมมากขึ้น 1.93±0.88 เห็นดวยนอย 4.03±0.78* เห็นดวยมาก 
7.การทําบัญชีครัวเรือนเปนเรื่องยุงยาก 4.24±0.79 เห็นดวยมาก 1.59±0.50* เห็นดวยนอย 
8.การทําบัญชีครัวเรือนทําใหทราบถึงรายรับรายจายท่ีแทจริง 
  ของครัวเรือน 

 
2.14±0.83 

 
เห็นดวยนอย 

 
4.03±0.87* 

 
เห็นดวยมาก 

9.การทําบัญชีครัวเรือนทําใหไมสามารถใชเงินฟุมเฟอยได 3.86±0.76 เห็นดวยมาก 1.41±0.50* เห็นดวยนอยท่ีสุด 
10.การทําบัญชีครัวเรือนทําใหสามารถวางแผนเก็บเงินไปเท่ียว 
    ไดอยางสบายใจ 

 
2.10±0.82 

 
เห็นดวยนอย 

 
4.21±0.73* 

 
เห็นดวยมาก 

11.การทําบัญชีครัวเรือนไมชวยทําใหมีชีวิตและความเปนอยูดขีึน้ 3.97±0.82 เห็นดวยมาก 1.55±0.51* เห็นดวยนอย 
12.การทําบัญชีครัวเรือนเปนประโยชนทําใหเกิดความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจในครอบครัว 

 
2.07±0.80 

 
เห็นดวยนอย 

 
4.14±0.83* 

 
เห็นดวยมาก 

คะแนนความคิดเห็นรวมเฉลี่ยเทากับ 1.99±0.13 เห็นดวยนอย 4.04±0.10* เห็นดวยมาก 

 
จากตารางท่ี 4 ผลการศึกษาพบวาระดับทัศนคติเกี่ยวกับการทําบัญชี
ครัวเรือนของกลุมตัวอยาง คาคะแนนเฉลี่ยของระดับ 
ทัศนคติ หลังการเรียนรูเพ่ิมข้ึนมากกวาคะแนนเฉลี่ยของระดับ
ทัศนคติกอนการเรียนรู มีคาคะแนนระดับทัศนคติเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 
1.99 เปน 4.04 โดยพบวาระดับทัศนคติหลังเรียนสูงกวาระดับ
ทัศนคติกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกขอ
คําถาม และกลุมตัวอยางใหคาระดับคะแนนทัศนคติโดยรวมเทากับ 
4.04 หมายถึงกลุมตัวอยางนักเรียนมีความเห็นดวยเปนอยางมากตอ
ประโยชนของการทําบัญชีครัวเรือน  ในสวนทัศนคติเชิงบวกรายขอ 
พบวานักเรียนมีระดับทัศนคติท่ีเห็นดวยเปนอยางมากตอการทํา
บัญชีครัวเรือนทําใหสามารถวางแผนเก็บเงินไปเท่ียวไดอยางสบายใจ 
และในสวนทัศนคติเชิงลบกลุมตัวอยางไมเห็นดวยมากท่ีสุดตอการ
ทําบัญชีครัวเรือนทําใหไมสามารถใชเงินฟุมเฟอยได การท่ีผูเรียนมี
ทัศนคติท่ีดีตอการทําบัญชีครัวเรือนเปนสิ่งท่ีนาจะคาดหวังไดวา 
ผูเรียนจะมีพฤติกรรมการทําบัญชีครัวเรือนซ่ึงจะสงผลตอการออม

ตอไป ท่ีเปนเชนนี้เพราะทัศนคติ นั้นมีรากฐานมาจาก ความเชื่อท่ี
อาจสงผลถึง พฤติกรรม ในอนาคตได ทัศนคติ เปนเพียงความพรอม
ท่ีจะตอบสนองตอสิ่งเรา อันจะมีผลตอ พฤติกรรม เปนความพรอม 
ท่ีจะ แสดงออก ในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ท่ีเปน การสนับสนุน 
หรือ ตอตานสถานการณ บางอยาง บุคคล หรือสิ่งใด ๆ ซ่ึงอาจจะ
เปนเชิงบวกหรือเชิงลบ นอกจากนั้น เดโช สวนานนท กลาวถึง 
ทัศนคติวาเปนบุคลิกภาพท่ีสรางข้ึนได เปลี่ยนแปลงไดและเปน 
แรงจูงใจ ท่ีกําหนด พฤติกรรม ของบุคคลหรือสิ่งใด ๆ ซ่ึงอาจจะเปน
เชิงบวกหรือเชิงลบ[10] นอกจากนั้น เดโช สวนานนท ยังกลาวถึง 
ทัศนคติวาเปนบุคลิกภาพท่ีสรางข้ึนได เปลี่ยนแปลงไดและเปน 
แรงจูงใจ ท่ีกําหนด พฤติกรรม ของบุคคล[11]  
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       จากตารางท่ี 5 แสดงคาคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ตอกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การ
ประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึน พบวากลุมตัวอยางใหคาคะแนนความ
คิดเห็นโดยรวมเทากับ 4.14 หมายถึงนักเรียนมีความเห็นดวยมาก
ตอกิจกรรมการเรียนการสอน และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา
นักเรียนมีความความเห็นดวย คือเร่ืองนักเรียนไดเรียนรูในการ
แกปญหาดวยตนเองโดยมีคาคะแนนความเห็นดวยเฉลี่ยสูงท่ีสุด
เทากับ 4.48 รองลงมาพบวานักเรียนมีความเห็นดวยในเรื่อง 
นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนและครูมีคาคะแนน
ความเห็นดวยเฉลี่ยเทากับ 4.38 
 
 
 
 
 

 
 

 

ขอเสนอแนะของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมดวยวิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง 
การประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณในการพัฒนาบัญชี
ครัวเรือน พบวานักเรียนแสดงความคิดเห็นวาการเรียนโปรแกรม
ตารางคํานวณและนํามาพัฒนาเปนบัญชีครัวเรือนนี้เปนเร่ืองใกล
ตัว เอาไปใชประโยชนได นักเรียนอีกคนใหความเห็นวาเปนวิชา
แรกท่ีเรียนแลวรูวาจะเอาไปใชอะไรไดจริงในชีวิตประจําวัน มี
ความเห็นวาท่ีต้ังใจเรียนเพราะเห็นแนวทางการนําไปใช เม่ือเรียน
จริง ๆ พบวาการใชโปรแกรมไมยาก และชวยใหไดเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ ไปดวย เลยเกิดความสนใจและอยากเรียน ถามีการเรียนการ
สอนลักษณะนี้ในรายวิชาอ่ืนนาจะทําใหคะแนนดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 

 ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยของแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอกิจกรรมการ   
 เรียนการสอนตามตามแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เรื่อง การประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณ ในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   
และเทคโนโลยี 
 

หัวขอการประเมิน �̅�𝑥 S.D. ความหมาย 

ดานเนื้อหาการเรียนรู 
1.เนื้อหาการเรียนเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 

 
4.00 

 
0.89 

 
เห็นดวยมาก 

2.เนื้อหาการเรียนตรงกับความสนใจของนักเรียน 3.93 0.84 เห็นดวยมาก 
3.เนื้อหาการเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตของนักเรียน 4.31 0.85 เห็นดวยมาก 
ดานการจัดการเรียนการสอน 
1.นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนและครู 

 
4.38 

 
0.68 

 
เห็นดวยมาก 

2.นักเรียนไดฝกทักษะจนเกิดความชํานาญ 4.17 0.76 เห็นดวยมาก 
3.นักเรียนไดเรียนรูในการแกปญหาดวยตนเอง 4.48 0.63 เห็นดวยมาก 
ดานสื่อและอุปกรณการเรียน 
1.นักเรียนไดทําการศึกษากับอุปกรณท่ีเหมาะสมกับการเรียน 

 
3.79 

 
0.82 

 
เห็นดวยมาก 

2.แผนการจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเรียนรูไดเร็วขึ้น 4.28 0.75 เห็นดวยมาก 
3.แผนการจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนไดมีประสบการณการใชงาน
โปรแกรมมากขึ้น 

 
3.90 

 
0.82 

 
เห็นดวยมาก 

ดานภาพรวมการจัดการเรียนรู 
นักเรียนชอบเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การประยุกตใชโปรแกรมตาราง
คํานวณในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน 

 
 
 

4.17 

 
 
 

0.76 

 
 
 

เห็นดวยมาก 
คะแนนความคิดเห็นรวมเฉลี่ยเทากับ 4.14 0.08 เห็นดวยมาก 
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5. สรุปผล 
1.ผลการสรางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การประยุกตใช
โปรแกรมตารางคํานวณ ในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณ ใน
การพัฒนาบัญชีครัวเรือน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มี
คาเทากับ 86.32/88.02 เม่ือเทียบกับเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดไว  

2.ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวารอยละ
ของคะแนนเฉลี่ยท่ีทําแบบทดสอบในแตละหนวยการเรียนมีคา
เทากับ 86.32 และรอยละของคะแนนเฉลี่ ย ท่ีนัก เ รียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียนถูกตอง มีคาเทากับ 88.02  

3.ความรู เร่ืองการทําบัญชีครัวเรือนของกลุมตัวอยาง 
พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยของการทําแบบประเมินหลังการเรียนรู
เพ่ิมข้ึนมากกวาคะแนนขณะท่ีทําแบบประเมินกอนการเรียนรู โดย
มีคาคะแนนประเมินผลเรียนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 2.03 เพ่ิมข้ึนเปน 
8.17 เม่ือทําการทดสอบทางสถิติพบวา คะแนนท่ีไดจากการ
ทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอนเรียน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

4.ระดับคะแนนทัศนคติของกลุมตัวอยางนักเรียนท่ีมีตอ
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การประยุกตใช
โปรแกรมตารางคํานวณ ในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึน เปนรายขอ
พบวากลุมตัวอยางใหคาระดับคะแนนทัศนคติโดยรวมเทากับ 4.04 
หมายถึงกลุมตัวอยางนักเรียนมีความเห็นดวยเปนอยางมากตอ
ประโยชนของการทําบัญชีครัวเรือน  และเม่ือพิจารณาถึงระดับ
ทัศนคติรายขอพบวา ในสวนทัศนคติเชิงบวกขอพบวานักเรียนมี
ระดับทัศนคติท่ีเห็นดวยเปนอยางมาก คือการทําบัญชีครัวเรือนทํา
ใหสามารถวางแผนเก็บเงินไปเท่ียวไดอยางสบายใจโดยมีคาคะแนน
ความเห็นดวยเฉลี่ยสูงท่ีสุดเทากับ 4.21 และในสวนทัศนคติเชิงลบ
กลุมตัวอยางไมเห็นดวยมากท่ีสุดในขอการทําบัญชีครัวเรือนทําให
ไมสามารถใชเงินฟุมเฟอยได โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยความเห็นดวย
เทากับ 1.41  

5.ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแผนการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การประยุกตใชโปรแกรม
ตารางคํานวณ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1  กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึน พบวากลุมตัวอยางใหคา
คะแนนความคิดเห็นโดยรวมเทากับ 4.14 หมายถึงนักเรียนมี
ความเห็นดวยมากตอกิจกรรมการเรียนการสอน  ขอเสนอแนะ
ของนักเรียนท่ีมีตอตอกิจกรรมดวยวิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การ
ประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน 

พบวานักเรียนแสดงความคิดเห็นวาการเรียนโปรแกรมตาราง
คํานวณและนํามาพัฒนาเปนบัญชีครัวเรือนนี้เปนเร่ืองใกลตัว เอา
ไปใชประโยชนได นักเรียนอีกคนใหความเห็นวาเปนวิชาแรกท่ี
เรียนแลวรูวาจะเอาไปใชอะไรไดจริงในชีวิตประจําวัน มีความเห็น
วาท่ีต้ังใจเรียนเพราะเห็นแนวทางการนําไปใช เม่ือเรียนจริง ๆ
พบวาการใชโปรแกรมไมยาก และชวยใหไดเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ไป
ดวย เลยเกิดความสนใจและอยากเรียนถามีการเรียนการสอน
ลักษณะนี้ในรายวิชาอ่ืนนาจะทําใหคะแนนดีขึ้น 

 

6. อภิปรายผล 
จากการศึกษาคร้ังนี้ผลการศึกษาบงชีวาแผนการจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เร่ือง การประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณ ในการพัฒนาบัญชี
ครัวเรือน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1  เปนเคร่ืองมือท่ีสามารถชวยให
กระบวนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน นักเรียนมีความกาวหนา
ในการเรียนอยางชัดเจน เคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาข้ึนมีคุณภาพ สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 ทําให
ผูวิจัยเกิดความเชื่อม่ันท่ีจะขยายผลการใชนวัตกรรมออกไปมาก
ขึ้ น  อาจเปน เพราะกระบวนการจัดการเ รียน รูครั้ งนี้ ท่ี ใช
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีใชไดจริง และยังมีการบูรณาการความรูท่ี
ไดเขากับชีวิตประจําวันของนักเรียน จึงทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน นักเรียนมีความม่ันใจในการใชโปรแกรมตาราง
คํานวณในการทํางาน สามารถประยุกตใชกับงานในชีวิตของ
นักเรียนได นอกจากนั้นยังสงผลใหผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการทํา
บัญชีครัวเรือนเปนสิ่งท่ีนาจะคาดหวังไดวา ผูเรียนจะมีพฤติกรรม
การทําบัญชีครัวเรือนซ่ึงจะสงผลตอการออมตอไป  

 

7. ขอเสนอแนะ 
 7.1 ขอเสนอแนะ  
         ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําแผนการจัดการเรียนรู ท่ี
พัฒนาขึ้นไปใชดังตอไปนี้ 
 1.จากผลการวิจัย พบวาการใชแผนการจัดการเรียนรู
ตามแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การ
ประยุกตใชโปรแกรมตารางคํานวณในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 ครูผูสอนตองมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพราะในการจัดการสอนจริงยังสามารถบูรณาการความรู
ควบคูไปกับการสอนในรายวิชาไดอีกมาก หรืออาจใหนักเรียนรวม
แสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ รวมดวย 

2.จากผลการวิจัย พบวาการสรางสรรคความคิดตอยอด
การใช โปรแกรมตารางคํานวณอาจะแยกทําตามความคิด
สรางสรรคของนักเรียนแตละคนได และอาจใหนักเรียนนําเสนอ
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แนวคิดในการตอยอดของนักเรียนหนาชั้นเรียนเพ่ือเสริมสราง
ความม่ันใจและความกลาแสดงออกของนักเรียนรวมดวย  

7.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยตอไป 
       1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการใชแบบบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การประยุกตใชโปรแกรม
ตารางคํานวณในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 
2562 ท่ีพัฒนาข้ึน ในปการศึกษาอ่ืนอยางตอเนื่อง เพ่ือหาทาง
พัฒนาเคร่ืองมือในการเรียนรูใหมีความสมบูรณมากข้ึน และใชได
อยางถาวรตอไป 

    2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลการใชการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
เนื้อหาอ่ืนและนักเรียนชั้นอ่ืน ๆ ท่ีเรียนในรายวิชาเกี่ยวกับการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร 

    3. การรายงานผลการจัดการเรียนรูตามแบบบูรณา
การตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การประยุกตใช
โปรแกรมตารางคํานวณในการพัฒนาบัญชีครัวเรือนตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความรูและทัศนคติตอการทําบัญชีครัวเรือน กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ปการศึกษา 2562 ท่ีพัฒนาข้ึนควรมีการเผยแพรไปยังโรงเรียนอ่ืน
ท่ีมีการเรียนการสอนในรายวิชาเดียวกันเพ่ือเปนการทดลองใน
กลุมตัวอยางท่ีมีความหลากหลายตอไป 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารยผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการใชบทเรียนวิดีทัศนในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนรวมกับการใชแผนการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐานมาใชในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน เรื่อง โปรแกรมการ
ตกแตงภาพ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนเร่ือง โปรแกรมการตกแตงภาพ (3) เปรียบเทียบระดับความคิด
สรางสรรคกอนและหลังเรียน และ (4) ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีการจัดการเรียนการสอน กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
2 โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม จํานวน 29 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ นวัตกรรมการใชบทเรียนวิดีทัศนในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน แผนการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน เร่ืองโปรแกรมการตกแตงภาพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบ
ประเมินความคิดสรางสรรค(TCT-DP) และ แบบประเมินความคิดเห็น ทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีทางสถิติ ผลการวิจัย พบวา นวัตกรรมการ
ใชบทเรียนวิดีทัศนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนรวมกับการใชแผนการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน เรื่องโปรแกรม
การตกแตงภาพ มีคาประสิทธิภาพเทากับ 83.79/81.12 นักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการนี้มีคะแนนการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับ
ความคิดสรางสรรคท้ังโดยรวมและรายองคประกอบของกลุมตัวอยางเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือทําการประเมินผลใชงาน
นวัตกรรม พบวากลุมตัวอยางใหคาคะแนนความคิดเห็นรวมเทากับ 4.03 หมายถึงนักเรียนมีความเห็นดวยมากตอกิจกรรมการเรียนการสอน 
กลาวไดวานวัตกรรมแผนการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้มีความเหมาะสมในการนํามาจัดการเรียนการสอนเรื่อง เรื่อง โปรแกรมการตกแตงภาพ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ: บทเรียนวิดีทัศน,การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน,แผนการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน 
 
 

Abstract 
The purposes of this study were to (1) develop a video lesson of photoshop cooperate with creativity-based 

learning method on online learning, (2) compare the learning achievement on photoshop of both before and after learning 
through the lesson plans, (3) study the creative thinking score and (4 ) study the favorable on learning through the lesson 
plans. The subjects were 29 grade-8 students at Thakhonyang Phitthayakhom School obtained by simple random 
sampling. research instruments were the video lesson in photoshop, creativity-based learning method lesson plan, the 
achievement test, The test for creative thinking drawing production (TCT-DP) and the questionnaire on favorable learning. 
Statistical analyses in this study were percentage, mean, and standard deviation from mean (S.D.) and the T-test for 
dependent samples was used to test the hypothesis. The results revealed that: The photoshop  video lesson cooperate 
with creativity-based learning method lesson plan via online learning had the effective the E1/E2 effectiveness of 
83.79/81.12, The post-learning achievement on photoshop with two variables of grade-8 students after learning through 
the developed lesson plans was significantly higher than before pre- learning achievement at the significant level of .05. 
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The post-creative thinking score with two variables of Grade-8 students after learning through the developed lesson plans 
was significantly higher than before pre-learning at the significant level of .05. Finally, the subjects prefer on learning 
through the developed lesson plan in the ‘high’ level =4.03. Consequently, this could be said that the developed lesson 
plans is appropriate and efficiency to teach and develop grade-8 students’ learning achievement on photoshop and 
increase their creative thinking score. 
Keywords: Video Lesson, Creativity-based learning method, Online Learning 
 

1. บทนํา 
จากสถานการณการระบาดของโควิด-19 (COVID-19; โค

วิด-19) สงผลใหเกิดการล็อคดาวนเพ่ือลดการแพรระบาดของโรค 
ซ่ึงสงผลการทบตอการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีความจําเปนอยาง
ย่ิงในการดําเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาอยางตอเนื่อง แนว
ทางการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองเปลี่ยนใหทุกๆ ท่ีกลายเปน
โรงเรียน เพราะการเรียนรูยังตองดําเนินอยูแมนักเรียนไมสามารถ
ไปโรงเรียนตามปกติ [1]  อาจนับไดวาสถานการณนี้เปนความทา
ทาย ในการเปลี่ยนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยตองคง
คุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือใหสอดคลองกับแนวคิดของ
ยุท ธศ าสตร ช า ติ ท่ี จ ะ พัฒนา ไปสู ยุ ค ไ ทยแลนด  4.0 โ ด ย
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมีการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2560 – 2579 โดยวางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศ ในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคน
ไทยทุกชวงวัยใหเต็มตามศักยภาพ [2] สงผลใหผูวิจัยสนใจท่ีจะ
พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีทําใหนักเรียนสามารถแสวงหา
ความรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ผูวิจัยจึงมี
แนวคิดท่ีจะใชเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารทางระบบเครือขาย
อินเทอร เน็ต ท่ีปจจุบันมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว และการ
ติดตอสื่อสารทางระบบอินเทอรเน็ตเปนเร่ืองไมไกลตัว ท้ังยัง
สามารถเชื่อมตอกันไดสองทาง ทําใหมีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกัน
ได ทันที ทําใหผู เ รียนสามารถเลือกสารสนเทศตาง ๆ เ พ่ือ
ประกอบการเรียนรูของตนเองได [3] จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน
ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนในการศึกษาคร้ังนี้ในรูปแบบออนไลน โดยการศึกษาท่ีมี
ลักษณะรูปแบบออนไลนนั้นหัวใจสําคัญของการศึกษาคือการท่ี
ผูเรียนจําเปนตองมีความสนใจและมีความสามารถในการคนควาหา
คําตอบและเกิดทักษะการเรียนรูไดดวยตนเอง โดยครูจะตองลด
บทบาทจากผูสอนมาเปนผูท่ีชวยเหลือและอํานวยการใหเกิดการ
เรียนรูแทน ซ่ึงการจัดการเรียนในลักษณะนี้ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะ
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน 
(Creativity - based Learning (CBL) เนื่องจากการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบนี้ เปนหนึ่งในวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยมี
ผูเรียนเปนสําคัญ [4] โดยโครงสรางหลักของรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใชความคิดสรางสรรคเปนฐาน พัฒนามาจากโครงสรางการ
เรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (PBL) และแนวทางการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค ของเอ็ดเวิรด เดอ โบโน ท่ีจะทําใหผูเรียนได
พัฒนาทักษะสําคัญ 4 ประการ ไดแก (1) ทักษะดานการคิด

วิเคราะห (2) ทักษะดานการคนควาหาความรู (3) ทักษะดานการ
สื่อสาร (4) ทักษะดานการคิดสรางสรรค [5],[6] ประกอบกับผูวิจัย
เปนผูรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร 
กลุมสาระงานอาชีพและเทคโนโลยี  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  
ซ่ึงเปนการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการใช
งานโปรแกรมตกแตงภาพ Adobe Photoshop ซ่ึงเปนโปรแกรม      
การจัดการภาพ ท้ังในสวนการสรางภาพ การออกแบบ และการ
ตกแตง เปนโปรแกรมทางดานศิลปะท่ีจําเปนตองมีความคิด
สรางสรรค ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุมใหเด็ก
ไดคิด ไดมีทักษะ เนนกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดสรางจึงนาจะ
ตอบโจทยในการนํามาจัดการเรียนการสอนในคร้ังนี้มากท่ีสุด ใน
ขณะเดียวกันในสวนของเนื้อหารายวิชาท่ีเปนการแนะนําวิธีใช
เคร่ืองมือในการจัดการภาพ ผูวิจัยทําการยอยเนื้อหาตามลําดับ
ความยากงาย และจัดทําเปนวิดีทัศนเพ่ือสะดวกในการท่ีผูเรียน
สามารถท่ีจะทําการทบทวนบทเรียนซํ้าไดหลายคร้ัง หรือเลือก
ศึกษาเฉพาะในสวนท่ียังติดขัดหรือมีความสนใจท่ีอาจแตกตางกันได
สะดวก สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย และ
สามารถใชความคิดสรางสรรคในการสรางและตกแตงภาพไดอยาง
อิสระ และเปนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนอีกดวย  
     จากปญหาสถานการณล็อคดาวนรวมกับแนวคิดในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัย จึงมีความ
สนใจท่ีจะนําการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนผล
การใชบทเรียนวิดีทัศนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน
รวมกับการใชแผนการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน 
เร่ืองโปรแกรมการตกแตงภาพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือเปนหนทางหนึ่งท่ีทําใหนักเรียนสามารถเรียนรู ทบทวน และมี
คว าม ม่ัน ใจ ในกา ร ใช ง าน โปรแกรมตกแต ง ภ าพ  Adobe 
Photoshop มากย่ิงข้ึน และท่ีสําคัญนักเรียนสามารถเรียนรูไดไม
จํากัดท้ังสถานท่ี เวลา ยังสามารถติดตอสื่อสารกับครูผูสอน หรือ
แมกระท่ังกับกลุมเพ่ือนนักเรียน ท้ังสามารถติดตอในแบบพูดคุยใน
กลุม หรือพูดคุยเฉพาะตัว โดยใชรูปแบบแบบสรางสรรคเปนฐาน
เขามารวมดวย เนื่องจากเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ียึด
เอาหลักฐานแสดงผลการเรียนรูมาเปนเกณฑในการบงบอกถึง
ความสําเร็จของการเรียนรู โดยในการศึกษาคร้ังนี้ทําการศึกษาใน
ชั้นเรียนรายวิชา คอมพิวเตอร 2 เร่ือง การใชโปรแกรมตกแตงภาพ 
Adobe Photoshop ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2563 ของ
โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม ท่ีผูวิจัยรับผิดชอบโดยตรง โดยหวังให
กระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนมี
ความรูความเขาใจ สามารถพัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรมไดเต็ม
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ศักยภาพ สามารถเรียนรูไดตลอดเวลาตามอัธยาศัย เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและสามารถนําความรูท่ีไดไปใชงานในชีวิตตอไป  

 
2. กรอบแนวคิดและวัตถุประสงคในการศึกษา 
    2.1 วัตถุประสงคในการศึกษา 
 1. ศึกษาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการใชบทเรียนวิดีทัศนใน
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนรวมกับการใชแผนการ
จัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน เร่ืองโปรแกรมการ
ตกแตงภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 ท่ีมีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตาม
เกณฑ 80/80 
   2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน 
เร่ือง โปรแกรมการตกแตงภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 
ท่ีใชการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนรวมกับการใชแผนการ
จัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน เร่ืองโปรแกรมการ
ตกแตงภาพ  
  3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดสรางสรรคกอนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 ท่ีใชการจัดการเรียนการสอน
ดวยนวัตกรรมการใชบทเรียนวิดีทัศนในการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลนรวมกับการใชแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
สรางสรรคเปนฐาน เรื่องโปรแกรมการตกแตงภาพ  
   4.ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอนวัตกรรมการใชบทเรียน
วิดีทัศนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนรวมกับการใช
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน เร่ือง
โปรแกรมการตกแตงภาพ 
  2.2 กรอบแนวคิด  

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิด 

3. วิธีดําเนินการศึกษา 
        ประชากรท่ีทําการศึกษาในคร้ังนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2   จํานวน 116 คน โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563  กลุม

ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2563 โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน
จํานวน 29 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) โดยการจับฉลากเลือกหองเรียนท่ีจะใชในการศึกษาคร้ัง
นี้ 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ นวัตกรรมการใช
บทเรียนวิดีทัศนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนรวมกับ
การใชแผนการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน เร่ือง
โปรแกรมการตกแตงภาพ ท่ีผู วิจัยสราง ข้ึน มีประสิทธิภาพ 
83.79/81.12 ประกอบดวย แผนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน 
กลุมการเรียนรูบน Google Classroom วิดีทัศน เร่ืองโปรแกรม
ตกแตงภาพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลัง
เ รียน ซ่ึงเปนขอสอบลักษณะคูขนานท่ีมีลักษณะเนื้อหาและ
จุดประสงคเดียวกัน ผูวิจัยสรางข้ึนเปนขอสอบแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนเรียนมีคาความยากงาย(p) ระหวาง 0.56-0.76 มี
คาอํานาจจําแนก(r) ระหวาง 0.57-0.86 มีคาความเชื่อม่ัน 0.97 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีคาความยาก
งาย(p) ระหวาง 0.56-0.76 มีคาอํานาจจําแนก(r) ระหวาง 0.57-
0.86 มีคาความเชื่อม่ัน 0.97 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน
ระหวางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน มีคาเทากับ 0.99 แบบ
วัดความคิดสรางสรรคโดยใชแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค 
ของ Jellen and Urban ชื่อวา TCT-DP (The Test for Creative 
Thinking Drawing Production) ปรับปรุงโดยขจรพงษ รวมแกว
[7] แบบวัดนี้สรางขึ้นตามนิยามวาความคิดสรางสรรคหมายถึงการ
คิดอยางมีสาระเชิงนวัตกรรม มีจินตนาการ และเปนความคิดอเนก
นัย ผูเขารับการทดสอบแสดงความสามารถทางการคิดอยางมีสาระ
ดวยการตอเติมภาพท่ีกําหนดให ซ่ึงสอดคลองกับการเรียนการสอน
แตเปนรายวิชชาเกี่ยวกับการตกแตง และแบบสอบถามความคิดเห็น
โดยใชคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา และแบบสอบถาม
ปลายเปด รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยและพัฒนา(Research and 
Development) ใชแผนการวิจัยแบบ One Group Pre-test Post-
test Design  

 วิธีดําเนินการทดลอง 
    ขั้นเตรียม 
    1. แจงใหผูบริหารและอาจารยในกลุมสาระการเรียนรูท่ีเขารวม
การศึกษาคนควาทราบ เพ่ือขอความเห็นชอบและความรวมมือ 
    2. จัดตารางเวลาในการทําการสอนตามแผนการทดลองโดยใช
เวลาในการจัดการเรียนการสอน 21 ชั่วโมง 
   ขั้นดําเนินการ 
    1. ทดสอบกอนเรียน ในการวิจัยคร้ังนี้มีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิ 
การวัดความคิดสรางสรรคและการทดสอบกอนเรียน   แตละหนวย
การเรียน กอนท่ีจะมีการเรียนรูในแตละหนวย ทําการเก็บคะแนนท่ี
นักเรียนทําไดเพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป 
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    2. ดําเนินการใชแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึน ตามนวัตกรรม
การใชบทเรียนวิดีทัศนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน
รวมกับการใชแผนการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปน             
ฐาน เ ร่ืองโปรแกรมการตกแตงภาพ ท่ีพัฒนาข้ึน โดยมีการ
มอบหมายใหนักเรียนไดศึกษาวิธีการและมีการทํากิจกรรมตามใบ
งาน พรอมท้ังมีการประเมินผลดวยแบบทดสอบหลังเรียนในแต
หนวยยอยการเรียนรู การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการวัด
ระดับความคิดสรางสรรคหลังจบการเรียน พรอมท้ังทําการเก็บ
คะแนนท่ีนักเรียนทําไดเพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูล 
    3. ประเมินความคิดเห็น ภายหลังการจัดการเรียนรูตามแผนการ
จัดการเรียนรูจนครบตามแผนการจัดการเรียนรูตามกําหนดแลว ทํา
การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนตามแบบประเมินท่ีผูวิจัย
สรางข้ึน และทําการเก็บคะแนนท่ีนักเรียนทําไดเพ่ือใชในการ
วิเคราะหขอมูลตอไป  
     4. ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคะแนนจากการทดสอบ
และการประเมินความคิดเห็น ทําการรวบรวมคะแนน แลวนํามาทํา
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
      ทําการวิเคราะหขอมูลและสถิติ ทําการหาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนการสอน โดยใชสูตร E1/E2 การ และใช

คาสถิติโดยใชการหาคาเฉลี่ย(�̅�𝑥)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การทดสอบ t-test แบบ dependent  
 

4. ผลการทดลองและอภิปรายผล 
    สวนท่ี 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น     
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการใชบทเรียน
วิดีทัศนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนรวมกับการ             
ใชแผนการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน เรื่อง 
โปรแกรมการตกแตงภาพ  

     จากตารางท่ี 1 พบวานวัตกรรมการใชบทเรียนวิดีทัศนในการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลนรวมกับการใชแผนการจัดการ 
เรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน เร่ือง โปรแกรมการตกแตง
ภาพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีคาประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมการใชบทเรียนวิดีทัศนในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนรวมกับการใชแผนการจัดการเ รียนการสอนแบบ
สรางสรรคเปนฐาน เรื่อง โปรแกรมการตกแตงภาพ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เทากับ 83.79/81.12 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 
80/80 ท่ีกําหนดไว จากความหมายของคาดัชนีประสิทธิภาพเปน
การบอกถึงประสิทธิภาพของกระบวนการสอนผานผลคะแนนการ

ทดสอบหรือการทํากิจกรรมในแตละหนวยการเรียน รวมกับ
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียน ถือเปนคาท่ีแสดงคุณภาพของเคร่ืองมือได
เปนอยางดี[8] แสดงใหเห็นวานวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ
นําไปใชในการเรียนการสอนได 
 
สวนที่ 2 ผลการศึกษาการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     ผลการศึกษาแสดงในตารางท่ี 2 ดังตอไปนี ้
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยาง
นักเรียนท่ีใชนวัตกรรมการใชบทเรียนวิดีทัศนในการจัดการ             
เรียนการสอนแบบออนไลนรวมกับการใชแผนการจัดการเรียน
การสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน เรื่อง โปรแกรมการ ตกแตง
ภาพ 

หมายเหตุ : t (.05, df 28)  = 1.31 
 

จากตารางท่ี 2 พบวาคะแนนการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของกลุมตัวอยาง มีคาคะแนนเฉลี่ยของการทําแบบทดสอบวัด
สัมฤท ธ์ิหลั งการ เ รียน รู เ พ่ิ ม ข้ึนมากกว าคะแนนขณะ ท่ี ทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการเรียนรู โดยมีคา
คะแนน การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 7.03 
เพ่ิมข้ึนเปน 25.14 เม่ือทําการทดสอบทางสถิติพบวาคะแนนท่ีได
จากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวาคะแนนท่ีไดจากการ
ทดสอบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากเผชิญ กิ จระการ ท่ีกล าวอ ธิบายถึง  ความหมายของ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือวา หมายถึง ความสามารถของเครื่องมือ
การสรางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
จุดประสงคถึงระดับเกณฑท่ีคาดหวังไว[8] จะเห็นไดวาเม่ือเลือกใช
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพยอมสงผลใหนักเรียนมรผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
สวนท่ี 2 ผลการศึกษาการประเมินคะแนนและระดับความคิด
สรางสรรค 
     ผลการศึกษาแสดงในตารางท่ี 3 และ 4 ดังตอไปนี้ 
ตารางท่ี 3 คะแนนความคิดสรางสรรคของกลุมตัวอยางท่ีใช
นวัตกรรมการใชบทเรียนวิดีทัศนในการจัดการเรียนการ             
สอนแบบออนไลนรวมกับการใชแผนการจัดการเรียนการสอน
แบบสรางสรรคเปนฐาน เรื่อง โปรแกรมการตกแตงภาพ 
 

 
 

หมายเหตุ : t (.05, df 28)  = 1.31 
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จากตารางท่ี 3 พบวาระดับความคิดสรางสรรคของกลุมตัวอยาง มี
คาคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวัดระดับความคิดสรางสรรคหลัง
เรียนเพ่ิมข้ึนมากกวาคะแนนทดสอบวัดระดับความคิดสรางสรรค
กอนเรียน โดยมีระดับคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 29.66 
เปน 55.17 เม่ือทําการทดสอบทางสถิติพบวาคะแนนท่ีไดจากการ
วัดระดับความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จะเห็นไดวานวัตกรรมท่ี
พัฒนาข้ึนสามารถใชไดกับรายวิชาท่ีตองใชความคิดสรางสรรค 
การศึกษาออนไลนไมไดเปนอุปสรรคในการศึกษา สอดคลองกับ
การศึกษาของ พรพล เชาวลิตตระกูล และ สุภาวดี สอนชา ท่ีได
วิจัยการสรางบทเรียนออนไลนโดยใชกระบวนการสอนแบบ 
Synectics เร่ืองการสรางสรรคงานโฆษณา ผลการวิจัยพบวา การ
ประเมินความคิดสรางสรรค ของนักเรียนท่ีเรียนแบบออนไลน อยู
ในเกณฑดี[9,10]  
 
ตาราง ท่ี  4  เปรี ยบ เ ทียบระ ดับความคิดสร างสรรค ร าย
องคประกอบของกลุมตัวอยาง ท่ีใชนวัตกรรมการใชบทเรียน
วิดีทัศนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนรวมกับการใช
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน เรื่อง 
โปรแกรมการตกแตงภาพ 

หมายเหตุ : t (.05, df 28)  = 1.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางท่ี 4 ผลการศึกษาแสดงคาคะแนนรายองคประกอบดังนี้  
องคประกอบท่ี 1 ดานความคิดริเร่ิมมีระดับคะแนนการทดสอบวัด
ระดับความคิดสรางสรรคหลังเรียนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 4.31 เปน 
7.62 จากคะแนนเต็มในองคประกอบนี้ 12 คะแนน หมายถึงมี
ระดับความคิดริเริ่มอยูในระดับสูง องคประกอบท่ี 2 ดานความคิด
คลองแคลวมีระดับคะแนนการทดสอบวัดระดับความคิดสรางสรรค
หลังเรียนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 2.17 เปน 4.14 จากคะแนนเต็มใน
องคประกอบนี้ 6 คะแนน หมายถึงมีระดับความคิดคลองแคลวอยู
ในระดับสูง องคประกอบท่ี 3 ดานความคิดยืดหยุนมีระดับคะแนน
การทดสอบวัดระดับความคิดสรางสรรคหลังเรียนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 
10.10 เปน 17.93 จากคะแนนเต็มในองคประกอบนี้ 24 คะแนน 
หมายถึงมีระดับความคิดยืดหยุนอยูในระดับสูง องคประกอบท่ี 4 
ดานความคิดละเอียดลออมีระดับคะแนนการทดสอบวัดระดับ
ความคิดสรางสรรคหลังเรียนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก11.59 เปน 23.03 
จากคะแนนเต็มในองคประกอบนี้ 30 คะแนน หมายถึงมีระดับ
ความคิดละเอียดลอออยู ในระดับสูง และเ ม่ือทําการศึกษา
เปรียบเทียบระดับความคิดสรางสรรครายองคประกอบของกลุม
พบวาทุกองคประกอบมีคาคะแนนเฉลี่ยของการทําแบบทดสอบวัด
ระดับความคิดสรางสรรคหลังเรียนเพ่ิมข้ึนมากกวาคะแนนกอน
เรียน ในทุกองคประกอบ และเม่ือทําการทดสอบทางสถิติพบวา
คะแนนท่ีไดจากการวัดระดับความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวา
ระดับความคิดสรางสรรคท่ีไดจากการทดสอบระดับความคิด
สรางสรรคกอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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สวนที่ 3 ผลการศึกษาวามคิดเห็นของกลุมตัวอยางนักเรียนตอการเรียนการสอนตามนวัตกรรมการใชบทเรียนวิดีทัศนในการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลนรวมกับการใชแผนการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน เรื่อง โปรแกรมการตกแตงภาพ    

 
จากตารางท่ี 5 ผลการศึกษาพบวาคาคะแนนความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนการสอนตามนวัตกรรมการใช
บทเรียนวิดีทัศนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนรวมกับ
การใชแผนการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน เร่ือง 
โปรแกรมการตกแตงภาพ กลุมตัวอยางใหคาคะแนนความคิดเห็น
โดยรวมเทากับ 4.03 หมายถึงนักเรียนมีความเห็นดวยมากตอ
กิจกรรมการเรียนการสอน และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา
นักเรียนมีความคิดเห็นดวยมาก คือเร่ืองการใชบทเรียนวิดีทัศนใน
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนรวมกับการใชแผนการ
จัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน เร่ือง โปรแกรมการ
ตกแตงภาพ ทําใหนักเรียนสามารถเลือกเรียนหัวขอท่ีตนเองสนใจ
ไดงายโดยมีคาคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยสูงท่ีสุดเทากับ 4.31 
สอดคลองกับการศึกษาของ Beheera ทําการศึกษาผลการ
เปรียบเทียบการสอนดวย e- learning และ m-leaning สรุปไดวา 
การสอนดวย e-learning และ m-learning มีความสําคัญตอ
การศึกษา ซ่ึงอาจมีบางอยางท่ีสัมพันธกันและแตกตางกัน e-

learning และ m-learning ยังสงเสริมใหครูและนักเรียนสราง
ความรูดวยตนเอง เปนกระบวนการรวบรวมเนื้อหาท่ีสงแบบ
ดิจิตอลใหบริการและสนับสนุนการเรียนรู ซ่ึงแนวโนมตอไป e-
learning และ m-learning จะถูกแพรหลายไปในระบบการเรียน
การสอน ดวยเหตุนี้จะทําใหการเรียนมีมาตรฐานและมีประโยชนตอ
สถาบันการศึกษาและผูเรียน[11] ดังนั้นครูจะตอเรียนรูทักษะ
ทางดานเทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการสอนดวย e- 
learning และ m-learning เพ่ือตอบสนองตอการเรียนรูและเปน
นวัตกรรมทางการศึกษา และ Hong-min, Wan-Ju, and Shu-
Fen ศึกษาผลสัมฤทธ์ิและแรงจูงใจดวยการสอน e-leaning ใน 
วิชาบัญชี โดยเปรียบเทียบกับการสอนในแบบด้ังเดิม ผลการวิจัย
พบวา การสอนดวยวิธีด้ังเดิมในกลุมควบคุมกับการสอนดวยวิธี e-
learning ไมมีความแตกตางในดานผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนรูและ
เปรียบเทียบจากผลการวัดแรงจูงใจ การสอนดวยวิธี e-learning 
คาเฉลี่ยเทากับ 2.840 คาสูงกวา การสอนดวยวิธีแบบด้ังเดิม 
คาเฉลี่ยเทากับ 2.436 [12] 

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยของแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนตามนวัตกรรมการใชบทเรียนวิดีทัศนใน 
             การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนรวมกับการใชแผนการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน เรื่อง โปรแกรมการตกแตงภาพ  

ขอ หัวขอการประเมิน �̅�𝑥 S.D. ความหมาย 
1 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบออนไลนที่เนนความคิดสรางสรรคเปนฐานรวมกับการใชบทเรียน

วิดีทัศน  ทําใหนักเรียนมีความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น 
 

3.93 
 

0.75 
 
เห็นดวยมาก 

2 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบออนไลนที่เนนความคิดสรางสรรคเปนฐานรวมกับการใชบทเรียน
วิดีทัศนทําใหนักเรียนเรียนไดเร็วกวาตํารา 

 
4.14 

 
0.79 

 
เห็นดวยมาก 

3 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบออนไลนที่เนนความคิดสรางสรรคเปนฐานรวมกับการใชบทเรียน
วิดีทัศนทําใหนักเรียนเรียนอยางสนุกสนาน 

 
4.07 

 
0.80 

 
เห็นดวยมาก 

4 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบออนไลนที่เนนความคิดสรางสรรคเปนฐานรวมกับการใชบทเรียน
วิดีทัศน ทําใหนักเรียนสามารถเลือกเรียนหัวขอที่ตนเองสนใจไดงาย 

 
4.31 

 
0.76 

 
เห็นดวยมาก 

5 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบออนไลนที่เนนความคิดสรางสรรคเปนฐานรวมกับการใชบทเรียน
วิดีทัศนนักเรียนเลือกทบทวนซ้ําเฉพาะเร่ืองที่ตองการไดงาย 

 
3.86 

 
0.83 

 
เห็นดวยมาก 

6 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบออนไลนที่เนนความคิดสรางสรรคเปนฐานรวมกับการใชบทเรียน
วิดีทัศนชวยเสริมการเรียนรูเมื่อมีเวลาวาง 

 
3.83 

 
0.76 

 
เห็นดวยมาก 

7 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบออนไลนที่เนนความคิดสรางสรรคเปนฐานรวมกับการใชบทเรียน
วิดีทัศนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดอยางอิสระ 

 
4.17 

 
0.89 

 
เห็นดวยมาก 

8 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบออนไลนที่เนนความคิดสรางสรรคเปนฐานรวมกับการใชบทเรียน
วิดีทัศนชวยใหนักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น 

 
3.93 

 
0.80 

 
เห็นดวยมาก 

9 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบออนไลนที่เนนความคิดสรางสรรคเปนฐานรวมกับการใชบทเรียน
วิดีทัศนชวยใหนักเรียนมีความชํานาญในการใชโปรแกรมมากขึ้น 

 
4.17 

 
0.89 

 
เห็นดวยมาก 

10 ภาพ สี เสียง ที่ใชในกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบออนไลนที่เนนความคิดสรางสรรคเปนฐาน
รวมกับการใชบทเรียนวิดีทัศนมีความเหมาะสม 

 
4.03 

 
0.91 

 
เห็นดวยมาก 

11 ภาษาที่ใชในกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบออนไลนที่เนนความคิดสรางสรรคเปนฐานรวมกับการ
ใชบทเรียนวิดีทัศนเหมาะสม เขาใจงาย 

 
3.97 

 
0.87 

 
เห็นดวยมาก 

12 นักเรียนชอบเรียนดวยกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบออนไลนที่เนนความคิดสรางสรรคเปนฐาน
รวมกับการใชบทเรียนวิดีทัศน 

 
3.93 

 
0.88 

 
เห็นดวยมาก 

 คะแนนความพึงพอใจรวมเฉล่ียเทากับ 4.03 0.06 เห็นดวยมาก 
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    ในสวนขอเสนอแนะของนักเรียนท่ีมีตอนวัตกรรมการใชบทเรียน
วิดีทัศนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนรวมกับการใช
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน เร่ือง 
โปรแกรมการตกแตงภาพ พบวานักเรียนชอบเรียนแบบออนไลน 
จากการท่ีนักเรียนสนใจสงงาน มีการเขารวมพูดคุยกันภายในกลุม 
มีการโพสภาพผลงานตามใบงาน หรือมีการเขียนขอคําถามเพ่ือให
ครูไดเขามาตอบคําถาม นักเรียนเสนอแนะใหมีการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม       เพราะนักเรียนสามารถเรียน
หรือทบทวนบทเรียนท่ีบานได ลดปญหาการเรียนไมทันเพ่ือน และ
รูสึกสบายใจถาจําเปนตองลาหยุดเรียน เม่ือมีการนําผลงานของ
นักเรียนมาจัดงานแสดง นักเรียนรูสึกวาวิชานี้ไมนาเบื่อ มีผลงานท่ี
สามารถแสดงออกถึงความสามารถของนักเรียนได ไดเปลี่ยน
บรรยากาศการเรียนในหองเรียน รูสึกผอนคลาย และทําคะแนนได
ดีขึ้น 
 
5. สรุป 
  1.นวัตกรรมการใชบทเรียนวิดีทัศนในการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลนรวมกับการใชแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
สรางสรรคเปนฐาน เร่ืองโปรแกรมการตกแตงภาพสําหรับนักชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 มีคาประสิทธิภาพเทากับ 83.79/81.12 เปนไป
ตามเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดไว  
   2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยางนักเรียนท่ีเรียนดวย
นวัตกรรมบทเรียนวิดีทัศนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน
รวมกับการใชแผนการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน 
เร่ืองโปรแกรมการตกแตงภาพ พบวาคะแนนการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของกลุมตัวอยาง มีคาคะแนนเฉลี่ยของการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนรูเพ่ิมข้ึนมากกวาคะแนน
ขณะท่ีทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการเรียนรู 
โดยมีคาคะแนน การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน
จาก 7.03 เพ่ิมข้ึนเปน 25.14 เม่ือทําการทดสอบทางสถิติคะแนนท่ี
ไดจากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวาคะแนนท่ีไดจากการ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
   3.ระดับความคิดสรางสรรค ของกลุมตัวอยางนักเรียนท่ีเรียนดวย
นวัตกรรมบทเรียนวิดีทัศนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน
รวมกับการใชแผนการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน 
เร่ืองโปรแกรมการตกแตงภาพ พบวาระดับความคิดสรางสรรคของ
กลุมตัวอยาง มีคาคะแนนเฉลี่ยของการทําแบบทดสอบวัดระดับ
ความคิดสรางสรรคหลังการเรียนรูเพ่ิมขึ้นมากกวาคะแนนขณะท่ีทํา
แบบทดสอบวัดระดับความคิดสรางสรรคกอนการเรียนรู โดยมี
ระดับคะแนนการทดสอบวัดระดับความคิดสรางสรรคหลังเรียน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 29.66 เปน 55.17 เม่ือทําการทดสอบทางสถิติ
พบวาคะแนนท่ีไดจากการวัดระดับความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูง
กวาระดับความคิดสรางสรรคท่ีไดจากการทดสอบระดับความคิด
สรางสรรคกอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือ
พิจารณาคะแนนระดับความคิดสรางสรรครายองคประกอบผล
การศึกษาแสดงคาคะแนนรายองคประกอบ พบวา องคประกอบท่ี 

1 ดานความคิดริเร่ิม องคประกอบท่ี 2 ดานความคิดคลองแคลว 
องคประกอบท่ี 3 ดานความคิดยืดหยุน และองคประกอบท่ี 4 ดาน
ความคิดละเอียดลออ พบวาทุกองคประกอบมีคาคะแนนเฉลี่ยของ
การทําแบบทดสอบวัดระดับความคิดสรางสรรคหลังการเรียนรู
เพ่ิมข้ึนมากกวาคะแนนขณะท่ีทําแบบทดสอบวัดระดับความคิด
สรางสรรคกอนการเรียนรู ในทุกองคประกอบ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  
    4.จากผลการสอบถามความคิดเห็น พบวากลุมตัวอยางใหคา
คะแนนความคิดเห็นโดยรวมเทากับ 4.03 หมายถึงนักเรียนมี
ความเห็นดวยมากตอกิจกรรมการเรียนการสอนตามนวัตกรรมการ
ใชบทเรียนวิดีทัศนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนรวมกับ
การใชแผนการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน เร่ือง
โปรแกรมการตกแตงภาพ  
 
6. อภิปรายผล 
     จากการใชนวัตกรรมการใชบทเรียนวิดีทัศนในการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลนรวมกับการใชแผนการจัดการเรียนการสอน
แบบสรางสรรคเปนฐาน เร่ืองโปรแกรมการตกแตงภาพ ในการ
จัดการเรียนการสอน ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาชองทางในการ
จัดการเรียนการสอนไมใชอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน ท้ังในสวนคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนระดับ
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนท่ีเพ่ิมขึ้น และเม่ือพิจารณาจากการ
สอบถามควาทคิดเห็นของนักเรียนพบวานักเรียนชอบเรียนแบบ
ออนไลน นักเรียนสนใจสงงาน มีการเขารวมพูดคุยกันภายในกลุม 
มีการโพสภาพผลงานตามใบงาน หรือมีการเขียนขอคําถามเพ่ือให
ครูไดเขามาตอบคําถาม อาจเปนเพราะลักษณะของการเรียนการ
สอนวิชาโปรแกรมการตกแตงภาพ เปนเร่ืองของการสรางสรรคงาน
ศิลป การทํางานในเวลาเรียนท่ีมีขอจํากัด อาจสงผลใหนักเรียนไมมี
เวลาคิดสรางสรรค และในขณะเดียวกันการจัดรูปแบบการสอน
เนื้อหาในรูปแบบวิดีทัศนทําใหนักเรียนสามารถเรียนหรือทบทวน
บทเรียนท่ีบาน และเม่ือมีการนําผลงานของนักเรียนมาจัดงานแสดง 
นักเรียนรูสึกวาตนเองมีความสามารถมีผลงานท่ีสามารถแสดงออก
ถึงความสามารถของนักเรียนได เหมาะท่ีจะเผยแพรและนําไปใชใน
วงกวางตอไป 
 
7. ขอเสนอแนะในการวิจัย 
     7.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพ่ือการใชประโยชนตอไปดังนี้ 
        1.จากผลการวิจัย พบวาการใชนวัตกรรมการใชบทเรียน
วิดีทัศนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนรวมกับการใช
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน เร่ือง
โปรแกรมการตกแตงภาพ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 อาจนํามาใชในการสอนในชั้นเรียน 
โดยครูอาจกําหนดใหนักเรียนลองเขาไปดูวิดีทัศนกอนวันเรียน และ
ดูทบทวนและหัดทําการใชโปรแกรมรวมดวยเพ่ือจะไดเกิดทักษะ
การใชงานโปรแกรมตกแตงภาพไดดีย่ิงขึ้น 
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    7.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยตอไป 
    1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการใชนวัตกรรมการใชบทเรียน
วิดีทัศนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนรวมกับการใช
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน เรื่อง
โปรแกรมการตกแตงภาพ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2563 ท่ีพัฒนาขึ้น ใน
ปการศึกษาอ่ืนอยางตอเนื่อง เพ่ือหาทางพัฒนาเคร่ืองมือในการ
เรียนรูใหมีความสมบูรณมากขึ้น และใชไดอยางถาวรตอไป 
   2. การใชบทเรียนวิดีทัศนในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนรวมกับการใชแผนการจัดการเ รียนการสอนแบบ
สรางสรรคเปนฐาน เร่ืองโปรแกรมการตกแตงภาพ กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ควรมีการ
เผยแพรไปยังโรงเรียนอ่ืนท่ีมีการเรียนการสอนในรายวิชาเดียวกัน
เพ่ือเปนการทดลองในกลุมตัวอยางท่ีมีความหลากหลายตอไป 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบงานวิจัย นาย
พิสิทธิ์ สุพรรณศรี  ผูอํานวยการโรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม คณะ
ครู นักเรียน โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม  ทุกทาน ท่ีใหความ
รวมมือ ความชวยเหลือ แนะนํา และกําลังใจพรอมท้ังอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินงานจนการศึกษาสําเร็จลุลวงดวยดี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเผชิญความเครียดจากการเรียนออนไลน ในภาวะวิกฤติโควิด-19 ของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิค
เภสัชกรรม ชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก จํานวน 44 คน เคร่ืองมือท่ีใชวิจัยเปนแบบสอบถาม 
ประกอบดวย แบบบันทึกขอมูลท่ัวไป แบบวัดความเครียด แบบวัดการเผชิญความเครียด สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความเครียดอยูในระดับปานกลางมากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 89.00 นักศึกษามีการใชการเผชิญความเครียดทุกดานรวมกันโดยใชการเผชิญความเครียดดานการเผชิญหนากับปญหามากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 75.00 ระดับความเครียดของนักศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับวิธีเผชิญความเครียดแบบการจัดการกับอารมณอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r=0.304, p<0.05)  และวิธีการเผชิญความเครียดท้ัง 3 วิธีมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลจากการวิจัย
นี้สามารถนําไปเปนขอมูลในการหาแนวทางลดความเครียด และสงเสริมใหนักศึกษามีการเผชิญความเครียดอยางเหมาะสม 

 
คําสําคัญ: การเรียนออนไลน, การเผชิญความเครียด, โควิด-19 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study coping strategies of online learning during COVID-19 crisis among 

Pharmacy Technician students. The samples consisted of 44 the first-year pharmacy technician students at Sirindhorn 
College of Public Health, Phitsanulok in academic year 2019. The research instruments were questionnaires that 
composed of general data, stress level test, and coping scale test. Data were analyzed using frequency, percentage, 
mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient. The results presented that the most student had a 
moderate stress level at 89 . 0 0  percent. The students used all types of coping strategies. The highest proportions of 
coping strategies that students used were confrontative coping at 75.00 %. The relationship between level of stress and 
emotive coping strategy was positively correlated with a statistical significance (r=0.304, p<0.05). Moreover, all three 
coping strategies were also positively correlated with statistical significance. These results can be used to plan the 
instruction for stress reduction and promote coping strategies as appropriate.   
 
Keywords: Online learning, Coping, Covid-19 
 

1. บทนํา  
 วัยรุน เปนวัยท่ีมีการเจริญเติบโตจากวัยเด็กเปนผูใหญ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในหลาย ๆ ดาน ท้ังดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคมและสิ่งแวดลอม บางคร้ังไมสามารถปรับตัวใหเผชิญ

กับปญหาท่ีเกิดขึ้นไดกอใหเกิดความเครียด [1] ปจจุบันภาวะเครียด
ในกลุมวัยรุนมีแนวโนมสูงขึ้น ในปงบประมาณ 2562 พบวา มีวัยรุน
โทรมาขอรับบริการปรึกษาสายดวนสุขภาพจิต 1323 ประมาณ 
10,000 สาย ซ่ึงปญหาสุขภาพจิตท่ีพบมากท่ีสุด 3 อันดับแรก
สําหรับวัยรุน ไดแก อันดับท่ี 1 ความเครียด/วิตกกังวล รอยละ 
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51.36 อันดับท่ี 2 ปญหาความรัก รอยละ 21.39 และอันดับท่ี 3 
ซึมเศรา รอยละ 9.82 หากมีความเครียดสะสมในระดับท่ีมาก
เกินไปจะสงผลกระทบทางดานลบตอ 1) สุขภาพกาย ไดแก นอนไม
หลับ เบื่ออาหาร ออนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดทอง ปวดหลัง  2) 
สุขภาพจิต ไดแก หงุดหงิด โกรธงาย เบื่อหนาย คิดมาก วิตกกังวล 
เศราหมอง ไมมีสมาธิ 3) พฤติกรรม ไดแก เงียบขรึม เก็บตัว สูบ
บุหร่ีหรือด่ืมสุรามากข้ึน ชวนทะเลาะ มีเร่ืองขัดแยงกับผูอ่ืนบอยๆ 
อาจใชสารเสพติด หากมีภาวะเครียดรุนแรงมากย่ิงข้ึน อาจถึงข้ัน
เกิดภาวะซึมเศรา หรือเสี่ยงตอการฆาตัวตายได นํามาซ่ึงความ
สูญเสียเปนอยางมาก  [2] 
 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 
เร่ิมตนเม่ือปลายป 2562 ตอมาไดพบผูปวยยืนยันในหลายประเทศ
ท่ัวโลก องคการอนามัยโลกประกาศใหโรคโควิด-19 ระบาดใหญ 
(Pandemic) ในวันท่ี 11 มีนาคม 2563 มีจํานวนผูปวยและ
ผูเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นจํานวนมากและรวดเร็ว [3] มีการแพรกระจายของ
โรคโควิด-19 ไปท่ัวโลกจนถึงปจจุบัน การระบาดของโรคดังกลาว
สงผลตอวิถีชีวิต การทํางาน การดําเนินชีวิตประจําวัน กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงมหาศาล ทําใหเกิดความวิตกกังวล ความเครียด
สะสม จากความเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกิดปญหาสุขภาพจิต
ตามมา [4] 
 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนหนวยงานหนึ่ ง ท่ี ได รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากไมสามาถ
จัดการเรียนการสอนไดตามปกติ ตองมีการออกแบบรูปแบบการ
เรียนการสอนรูปแบบใหมโดยนําเทคโนโลยีมาชวยบริหารจัดการ 
การเรียนการสอนในรูปแบบ “ออนไลน” และกลายมาเปนแนวทาง
หลักของการเรียนการสอนในหลาย ๆ สถาบัน  การเปลี่ยนแปลง
การจัดการเรียนการสอนอยางรวดเร็วอาจสงผลกระทบตอสุขภาวะ
ทางจิตของผูเรียนไมมากก็นอย มีการรายงานถึงผลกระทบของ
สถานการณของโรคโควิด-19 ท่ีมีตอสุขภาพจิตของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยจํานวน 
98 คน พบวานักศึกษารอยละ 2.04 มีปญหาสุขภาพจิต [5] การ
เรียนออนไลน เปนระยะเวลาติดตอกันยาวนาน สงผลใหเกิด
ความเครียด หากนักศึกษาไมสามารถจัดการความเครียด และเกิด
ความเครียดระยะเวลานาน ความเครียดก็จะพัฒนากลายเปนโรค
ทางอารมณ (Mood disorder) เชน โรคซึมเศรา  ซ่ึงอาจเปนปจจัย
หนึ่งทําใหเกิดการฆาตัวตายได [6] 
 จากการท่ีนักศึกษาสวนใหญอยูในวัยรุนซ่ึงเปนชวงวัยท่ีเปนหัว
เลี้ยวหัวตอในการเติบโตเปนผูใหญ และสถานการณของโรคโควิด-
19 ท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนเปนแบบออนไลน
ติดตอกันนานจนอาจสงผลตอระดับความเครียดของนักศึกษาได 
ผู วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการเผชิญความเครียดจากการเรียน
ออนไลน  ในภาวะวิกฤติ โค วิด -19  ของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม เพ่ือเปน
ขอมูลในการหาแนวทางลดความเครียด และสงเสริมใหนักศึกษามี
การเผชิญความเครียดอยางเหมาะสม สามารถสําเร็จการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ประชากรที่ใชศึกษา  
 ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง คื อ  นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก ชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
จํานวน 44 คน การเลือกกลุมตัวอยางเปนแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยเกณฑการคัดเลือก คือ เปนนักศึกษา
ชั้นปท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม และ
ยินดีรวมการวิจัย 
 
2.2 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 
2 .2 .1 ความเครียด  หมายถึง  สภาวะจิตใจและรางกายท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เปนผลจากการท่ีบุคคลตองปรับตัวตอสิ่งกระตุน
หรือสิ่งเราตาง ๆ ในสิ่งแวดลอมท่ีกดดันหรือคุกคามใหเกิดความ
ทุกข ความไมสบายใจ [7] 
 
2.2.2 การเผชิญความเครียด หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน
การเผชิญกับปญหาโดยมุงแกไขท่ีปญหาใหมีการเปลี่ยนแปลง
สถานการณจริงหรือปรับกระบวนการใหม และมุงแกไขอารมณท่ี
เปนทุกขโดยใชการคิดและใชกลไกทางจิต แสดงออกดวยการ
ควบคุมอารมณ ทําใหจิตใจสงบรวมท้ังการระบายอารมณออกมา
ทางการพูดและการกระทํา [8] แบงเปน 3 วิธี คือ การเผชิญหนา
กั บ ป ญหา  ( Confrontive coping) ก า ร จั ด ก า ร กั บ อ า ร ม ณ  
(Emotive coping) และ การจัดการกับปญหาทางออม (Palliative 
coping) [9] 
 

3. วิธีการวิจัย 
    การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเผชิญความเครียด
จากการเรียนออนไลน ในภาวะวิกฤติโควิด-19 ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม 
ชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.
พิษณุโลก 
 
3.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
     แบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ แบงเปน 3 สวน คือ สวนท่ี 1 แบบบันทึกขอมูลท่ัวไปมี 6 
ขอ ไดแก  เพศ อายุ งานอดิเรก การออกกําลังกาย ท่ีพักระหวาง
ฝกงาน และผลของการระบาดของโรคโควิด-19 ตอการเรียน สวนท่ี 
2 แบบวัดความเครียด แปลจาก Perceived Stress Scale (PSS) 
ของโคเฮน แคมารค และ เมอรเมลสตีน [10 ] ประกอบดวย
ความรูสึกของนักศึกษาใน 1 เดือนท่ีผานมา มี 14 ขอ คะแนนเปน
มาตราสวนประมาณคา (Likert scale) มีระดับคะแนน 5 อันดับ 
ใหคะแนนตามความบอยคร้ังของความรูสึก เกณฑการประเมินจาก
คะแนนรวม แบงระดับความเครียดเปน 3 ระดับ โดยแบงชวง
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คะแนนแตละระดับใหเทากัน ดังนี้ ชวงคะแนน 14-32 หมายถึงมี
ความเครียดระดับตํ่า ชวงคะแนน 33-51 หมายถึงมีความเครียด
ระดับปานกลาง และชวงคะแนน 52-70 หมายถึงมีความเครียด
ระดับสูง สวนท่ี 3 แบบวัดการเผชิญความเครียด ใชของ จาโลวิค 
[9] จํานวน 36 ขอ ประกอบดวยการเผชิญความเครียด 3 ดาน 
ไดแก การเผชิญหนากับปญหา 13 ขอ การจัดการกับอารมณ 9 ขอ 
และการจัดการกับปญหาทางออม 14 ขอ คะแนนเปนมาตราสวน
ประมาณคา มีระดับคะแนน 5 อันดับ มีคะแนนรวมต้ังแต 36-80 
คะแนน ใหคะแนนตามความบอยคร้ังของการใชวิธีการเผชิญ
ความเครียด การคํานวณและการแปลผลคาคะแนนจากการคํานวน
คะแนนสัมพัทธ (Relative score, XR)  เนื่องจากแตละดานมีขอ
คําถามไม เทากัน  โดยคะแนนสัดสวนดานใดมาก หมายถึง 
นักศึกษาใชการเผชิญความเครียดดานนั้นมาก เม่ือเปรียบเทียบกับ
ดานอ่ืน ๆ ผูวิจัยนําแบบวัดความเครียด และ แบบวัดการเผชิญ
ความเครียดไปใชกับ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จ.พิษณุโลก ปการศึกษา ชั้นปท่ี 2 2562 จํานวน 10 คน คํานวณหา
ค า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ แ อ ล ฟ า ค ร อ น บ า ค  ( Cronbach’ Alpha 
Coefficient) เทากับ 0.83 และ 0.72 ตามลําดับ 
 
3.2 การพิทักษสิทธ์ิของผูรวมวิจัย 
 การวิจัยนี้ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษยของ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก 
ผูวิจัยไดใหสิทธิในการตัดสินใจในการแบบสอบถามและไมมีผลตอ
การประเมินผลการเรียน ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยจะถูกเก็บเปน
ความลับและนําเสนอในภาพรวม 
 
3.3 การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยขอมูลเชิง
ปริมาณใชสถิติเชิงพรรณนาพ้ืนฐาน ไดแก ความถ่ี (frequency) 
รอยละ (percent) คาเฉลี่ย (mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation; S.D.) และวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ระดับความเครียดและวิ ธีการเผชิญความเครียดโดยใชค า
สั ม ป ร ะสิ ท ธ์ิ ส หสั ม พั น ธ เ พี ย ร สั น  (Pearson’s correlation 
coefficient)  
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ขอมูลทั่วไป 
 กลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 44 คน เปนเพศชาย 5 คน (รอย
ละ 11.40) เพศหญิง 39 คน (รอยละ 88.60) อายุเฉลี่ย 19.14 
(S.D.= 0.62) ป มีงานอดิเรก 24 คน (รอยละ 54.50)  ออกกําลัง

กายเปนประจํา 30 คน (รอยละ 68.20) ระหวางเรียนออนไลนพัก
อาศัยท่ีบานตนเอง 26 คน (รอยละ 59.10) พักอาศัยท่ีหอพักใน
วิทยาลัย 18 คน (รอยละ 40.90)  
 ผลของโควิด-19 ท่ีมีตอการเรียนออนไลนเรียงตามลําดับจาก
มากไปนอย คือ ไมคอยมีสมาธิในการเรียน/เรียนไมคอยเขาใจ 20
คน (รอยละ 45.45) สัญญาณอินเตอรเน็ตไมดี/ไมมีอินเตอรเน็ตใช 
7 คน (รอยละ 15.90) การสื่อสารระหวางอาจารย/เพ่ือนนักศึกษา
ทําไดลําบาก 7 คน (รอยละ 15.90) ปวดตาเนื่องจากตองใชเวลาอยู
หนาจอนาน 3 คน (รอยละ 6.80) เสียคาใชจายเพ่ิมเติม เชน คา
อินเตอรเน็ต 1 คน (รอยละ 2.30) ไมสะดวกในการใชชีวิตประจําวัน 
1 คน (รอยละ 2.30) และไมมีผลตอการเรียน 5 คน (รอยละ 
11.40) 
 
4.2 ระดับความเครียดจากการเรียนออนไลนในภาวะวิกฤติโควิด-
19 ของนักศึกษา  
  ระดับความเครียดจากการเรียนออนไลนในภาวะวิกฤติโควิด-19
ของนักศึกษา จํานวน 44 คน พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยระดับ
ความเครียดเทากับ 39.70 คะแนน (S.D.= 5.30)  นักศึกษาสวน
ใหญมีระดับความเครียดปานกลาง คิดเปนรอยละ 89.00 (41.03 
คะแนน, S.D.= 3.87) รองลงมาคือมีความเครียดระดับตํ่า คิดเปน
รอยละ 11.00 (29.40 คะแนน, S.D. = 3.32) และไมมีนักศึกษาคน
ใดมีความเครียดระดับสูง 
 
 

4.3 การเผชิญความเครียดจากการเรียนออนไลนในภาวะวิกฤติ
โควิด-19 ของนักศึกษา  
 การเผชิญความเครียดจากการเรียนออนไลนในภาวะวิกฤติโค
วิด-19 ของนักศึกษา พบวา นักศึกษามีการเผชิญความเครียดท้ัง 3 
วิธี นักศึกษาสวนใหญเลือกวิธีการเผชิญหนากับปญหา คิดเปนรอย
ละ 75.00 (XR = 0.372, S.D. = 0.063) รองลงมาคือ การจัดการ
กับปญหาทางออม คิดเปนรอยละ 20.45 (XR = 0.340, S.D. = 
0.056) และ การจัดการกับอารมณ คิดเปนรอยละ 4.55 (XR = 
0.288, S.D. = 0.061) ตามลําดับ 
  
 4.3 ความสัม พันธ ร ะหว า งความ เครี ยดและการ เผชิญ
ความเครียดจากการเรียนออนไลนในภาวะวิกฤติโควิด-19 ของ
นักศึกษา  
  จากตารางท่ี 1 พบวาระดับความเครียดมีความสัมพันธทางบวก
กับวิธีเผชิญความเครียดแบบการจัดการกับอารมณอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r=0.304) 
นอกจากนี้ยังพบวาวิธีการเผชิญความเครียดท้ัง 3 วิธีมีความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดจากการเรียนออนไลนในภาวะวิกฤติโควิด-19 
ของนักศึกษา 
 

 
วิธีเผชิญความเครียด 

ระดับ
ความเครียด 

การเผชิญหนา
กับปญหา 

การจัดการกับอารมณ การจัดการกับปญหา
ทางออม 

ระดับความเครียด 1 -0.045 0.304* 0.149 
การเผชิญหนากับปญหา  1 0.325*  0.648* 
การจัดการกับอารมณ   1   0.652** 
การจัดการกับปญหาทางออม    1 

*p < 0.05,  **p < 0.01 Pearson’s correlation coefficient

 

5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบวา ระดับความเครียดของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก ชั้นปท่ี 1  ปการศึกษา 2562 
สวนใหญมีความเครียดอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับผล
การศึกษาของ สุภาภัทร ทนเถ่ือน [11] ท่ีพบวานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ของ
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยรวมมี
ความเครียดอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับผลการศึกษาของ 
ชฎาภา ประเสริฐทรง และคณะ [12] ท่ีพบวานักศึกษาพยาบาลชั้นป
ท่ี 2-4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ท่ีลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 มีความเครียดใน
การเรียนออนไลนจากสถานการณโควิด-19 โดยรวมและทุกรายขอ
อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเปนความเครียดท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
เนื่ องจากมีสิ่ งคุกคามหรือพบเหตุการณสํ าคัญ ๆ ในสั งคม
ความเครียดในระดับนี้ถือวาอยูในเกณฑปกติท่ัวไปไมรุนแรงจน
กอใหเกิดอันตรายแกรางกาย [13] การท่ีนักศึกษามีความเครียดใน
ระดับปานกลางจะชวยเพ่ิมความกระตือรือรนในการเรียนรูไดดีย่ิงขึ้น   
แตถามีความเครียดในระหวางท่ีศึกษาและไมสามารถปรับตัวกับ
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนไดจะทําใหมีความเครียดเพ่ิมมากข้ึนสงผลให
การเรียนลดลง หรืออาจนําไปสูปญหาสุขภาพจิตได [14] ดังนั้น
นักศึกษาควรพักผอนหยอนใจ เชน นอนหลับพักผอน ออกกําลังกาย 
ฟงเพลง ทํางานศิลปะ เลนกับสัตวเลี้ยงเปนตน หากอาการเครียดยัง
ไมลดลง คูมือคลายเครียด (ฉบับปรับปรุงใหม) โดยกรมสุขภาพจิต 
[15]  แนะนําใหผูมีความเครียดระดับปานกลางฝกเทคนิคเฉพาะใน
การคลายเครียด คือ การผอนคลายกลามเนื้อ การฝกหายใจ การ
คลายเครียดจากใจสูกาย การทําสมาธิ การจินตนาการ และการนวด
คลายเครียด โดยเลือกเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งท่ีสะดวก ทําแลวคลาย
เครียดได ไมจําเปนตองฝกท้ัง 6 วิธี 
  เม่ือจําแนกรายขอจากผลการศึกษาของชฎาภา ประเสริฐทรง 
และคณะ [12]  ยังพบวานักศึกษาไมมีสมาธิในการเรียนออนไลนมาก
ท่ีสุด สอดคลองกับผลของโควิด-19 ท่ีมีตอการเรียนออนไลนใน
การศึกษานี้ท่ีพบวาสวนใหญนักศึกษาไมคอยมีสมาธิในการเรียน/

เรียนไมคอยเขาใจ การท่ีนักศึกษาขาดสมาธิในการเรียนจะทําให
ประสิทธิภาพในการเรียนลดลง อาจารยอาจตองออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูใหตอบสนองความสนใจและความตองการของนักศึกษา 
เชน ลําดับกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับ Learning style ของ
นักศึกษา หรือการสอนใหใชกระบวนการคิด เชน ต้ังคําถามกับ
นักศึกษาเปนระยะ เปนตน [16] 
 สําหรับการเผชิญความเครียดจากการเรียนออนไลนในภาวะ
วิกฤติโควิด-19 ของนักศึกษา พบวานักศึกษามีการเผชิญความเครียด
ท้ัง 3 วิธี สวนใหญเลือกวิธีการเผชิญหนากับปญหา สอดคลองกับ
การศึกษาของปรารถนา สวัสดิสุธา และคณะ [17] ท่ีศึกษารูปแบบ
วิธีจัดการความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 700 คน พบวานักเรียนสวนใหญใชวิธีการ
จัดการกับความเครียดแบบมุงจัดการกับปญหาโดยใชความสามารถ
ของตนเอง และ สอดคลองกับการศึกษาของจิตรา สุขเจริญ และ
คณะ [18] ท่ีพบวานักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จํานวน 144 คน ใชการ
เผชิญความเครียดดานมุงแกปญหาในการฝกปฏิบัติวิชาหลักการและ
เทคนิคการพยาบาล 
 การท่ีนักศึกษาใชการเผชิญความเครียดโดยวิธีการเผชิญหนากับ
ปญหา ถือเปนวิธีท่ีนักศึกษาใชในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม 
เนื่องจากในการเรียนหลักสูตรนี้ตองเรียนรูเนื้อหาใหครอบคลุมถึง 7 
สมรรถนะ คือ งานบริบาลเภสัชกรรม งานบริการเภสัชสนเทศ  งาน
บริการเภสัชกรรม งานผลิต งานเภสัชปฐมภูมิ งานเภสัชสาธารณสุข 
และงานบริหารเวชภัณฑ ในการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยเปนหลักสูตรท่ีใชเวลาเพียง 2 ปการศึกษา [19] 
ผนวกกับเม่ือตองมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน นักศึกษาตองมีการปรับตัวในดานวิธีการเรียนและ
สภาพแวดลอมจากรูปแบบการเรียนปกติเพ่ิมขึ้น  
 เม่ือพิจารณารายขอพบวานักศึกษาใชวิธีการเผชิญหนากับปญหา
โดย ยอมรับสถานการณตามท่ีเปนจริงมากท่ีสุด ตามดวยการบอก
ตนเองวาไมตองวิตกกังวลทุกอยางจะดีข้ึนและพยายามมองปญหาท่ี
เกิดข้ึนใหชัดเจนทุกแงมุม ซ่ึงวิธีการเผชิญหนากับปญหาเปนการ
กระทํา ท่ีพยายามหาแนวทางในการแก ไขปญหา จัดลํ า ดับ
ความสําคัญของปญหา ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมและรูปแบบใน
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การเรียนใหสอดคลองกับชีวิตวิถีใหม (New normal) เพ่ือมุงเนน
แกปญหาโดยตรง 
 ความสัมพันธระหวางความเครียดและการเผชิญความเครียดจาก
การเรียนออนไลนในภาวะวิกฤติโควิด-19 ของนักศึกษาพบวา ระดับ
ความเครียดมีความสัมพันธทางบวกกับวิธีเผชิญความเครียดแบบการ
จัดการกับอารมณ หมายความวาโดยภาพรวมเม่ือนักศึกษามีระดับ
ความเครียดสูงขึ้นจะเลือกใชวิธีการจัดการกับอารมณเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึง
วิธีนี้เปนการลดความกดดันโดยการจัดการกับอารมณท่ีเกิดข้ึนใน
สถานการณมากกวาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง [20] เปนการลด
ความเครียดเม่ือนักศึกษาประเมินแลววาไมสามารถแกไขสิ่งท่ีทําให
เกิดความเครียดได ไดแก การหลีกหนี การทําใหเปนเร่ืองเล็กนอย 
การถอยหางจากเหตุการณ เลือกสนใจเฉพาะสิ่งท่ีดีของเหตุการณ
นั้น มองโลกในแงดี วิธีการเหลานี้จะชวยใหนักศึกษาเกิดความรูสึก
ผอนคลาย มีความสบายใจเกิดข้ึน นักศึกษาจึงเลือกท่ีจะใช วิธี
ดังกลาวในการเผชิญความเครียดท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีระดับความเครียด
เพ่ิมมากขึ้น อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากความสัมพันธระหวาง
วิธีการเผชิญความเครียดท้ัง 3 วิธีมีความสัมพันธทางบวก กลาวคือ
นักศึกษามีการใชวิธีการเผชิญความเครียดท้ัง 3 วิธี โดยเม่ือใชวิธีใด
เพ่ิมข้ึนจะมีการใชอีกสองวิธีเพ่ิมข้ึนไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของ ฟรายเดนเบิรก [21] ท่ีกลาววาการเผชิญกับความเครียด
สามารถฝกฝนและเปลี่ยนแปลงได การใชวิธีการเผชิญความเครียดท่ี
หลากหลายชวยใหนักศึกษาคลายเครียดไดในสถานการณและระดับ
ความเครียดท่ีแตกตางกัน การจัดการกับอารมณ และการจัดการกับ
ปญหาทางออมเปนวิธีลดความกดดันหรือหลีกหนีปญหาเพ่ือบรรเทา
ความรูสึกเครียดท่ีอาจเกิดเนื่องจากเม่ือรูสึกเครียดมาก ๆ แตอาจไม
สงผลดีหากใชบรรเทาความเครียดเปนเวลานาน เนื่องจากวิธีการ
ดังกลาวไมไดมุงเนนแกไขสาเหตุของปญหาอันนํามาซ่ึงความเครียดท่ี
แทจริง [14] สวนการเผชิญหนากับปญหาโดยตรงโดยการพยายาม
คนหาเปาหมาย ทําความเขาใจในสถานการณท่ีเกิดข้ึน นําไปสู
แกปญหาใหลุลวงไปจะทําใหความเครียดบรรเทาลงได  
 จากผลความสัมพันธระหวางความเครียดและการเผชิญ
ความเครียดจากการเรียนออนไลนในภาวะวิกฤติโควิด-19 ของ
นักศึกษา อาจารยและผูปกครองควรประเมินระดับความเครียดและ
การเผชิญความเครียดของนักศึกษาเปนระยะ อาจจัดโปรแกรมการ
สงเสริมพฤติกรรมการจัดการความเครียดใหกับนักศึกษาเพ่ือใหมี
พฤติการณท่ีเหมาะสมในการเผชิญความเครียด รวมถึงชวยให
คําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดขึ้น เพ่ือเปนแนวทางใหนักศึกษาใชวิธี
แกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม  

 
6. บทสรุป 
 นักศึกษาสวนใหญมีความเครียดระดับปานกลางซ่ึงเปนระดับท่ี
ไมรุนแรง นักศึกษามีแนวโนมใชวิธีจัดการความเครียดท่ีเหมาะสม 
โดยมีการเผชิญความเครียดท้ัง 3 วิธี สวนใหญเลือกวิธีการเผชิญหนา
กับปญหาเพ่ือบรรเทาความเครียด เม่ือมีระดับความเครียดสูงข้ึน

นักศึกษาจะใชการเผชิญความเครียดแบบการจัดการกับอารมณเพ่ือ
ลดความกดดันโดยอาจมีการปลอบใจตนเอง หรือการแยกตนเอง  
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รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน และ 4) ประเมินรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่งานวิจัย
ในชั้นเรียน มีวิธีด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาปัญหาและความต้องการท าวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเครือข่ายที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นพี่เลี้ยง 
จ านวน 40 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน รวม 200 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ 
จ านวน 35 ข้อ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นที่ 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้มีประสบการณ์
ในการท าวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนเครือข่ายที่คณะครุศาสตร์ จ านวน 11 คน จัดประชุมกลุ่ม โดยสอบถามความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์หา
ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ขั้นที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
งานวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้รูปแบบ เลือกแบบเจาะจงจากครูที่สมัครใจ จ านวน 3 คน เครื่องมือเป็น
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบฯ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ และขั้นที่ 4 ประเมินรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่งานวิจัยในชั้นเรียน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ครูผู้ทดลองใช้รูปแบบ ฯ จ านวน 3 คน วิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  
 ผลการศึกษาพบว่า 1. ครูมีปัญหาในการท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านทักษะการท า
วิจัยในชั้นเรียน ด้านการหาแหล่งความรู้ในการวิจัย ด้านการจัดสรรเวลาในการท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียน และด้านงบประมาณในการท าวิจัยในชั้นเรียนมีความต้องการพัฒนาความรู้อันดับแรก เรื่องการสร้าง
เครื่องมือหรือนวัตกรรมในการวิจัย มีความต้องการด้านการสนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียนอันดับแรก คือ ตัวอย่าง
นวัตกรรม หรือเครื่องมือในการวิจัย โดยรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 36 รายการ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ เมื่อน าไปทดลองครูผู้ทดลองมีความ
พึงพอใจต่อรูปการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลางรูปแบบการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม และการใช้ประโยชน์ 
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
ค าส าคัญ : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ, การวิจัยในชั้นเรียน    
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Abstract 
 This research aimed to 1) study problems and needs of researching in the classroom, 2) 
construct and monitor the format of professional learning community to classroom research, 3) 
examine the results of using professional learning community to classroom research, and 4) evaluate 
the professional learning community to classroom research. The research consisted of 4 procedures. 
The first procedure was to study problems and needs of researching in the classroom. The sample 
was 200 teachers including 5 teachers performing in 40 network schools that the Faculty of 
Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University is the mentor. The instrument was a five-
point rating scale questionnaire within 35 items and standard deviation. The second step was 
constructing and monitoring the format of professional learning community to classroom research. 
The sample included 11 school administrators and teachers who had experiences in classroom 
research in network schools that the Faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat 
University is the mentor. The group meeting was held and interviewed about the suitability and 
possibility of professional learning community to classroom research. The instrument was a five-point 
rating scale questionnaire. The data were analyzed by median and interquartile range. The third step 
was studying the results of using professional learning community to classroom research. The sample 
was 3 teachers by the purposive sampling. The instrument was a five-point scale rating scale 
satisfaction questionnaire. The data were analyzed by median and interquartile range. The fourth 
step was evaluating the professional learning community to classroom research. The sample group 
was 3 teachers who were using the professional learning community to classroom research for a trial 
period. The data were analyzed by median and interquartile range. 
 The findings revealed that:  
 The teachers had problems in researching in the classroom at a moderate level within 5 
aspects including skills of classroom research, finding resources of research knowledge, time 
allocation for classroom research, knowledge of classroom research and budgets for classroom 
research. The first thing they needed was to improve their knowledge. They also needed the support 
for the classroom research such as the examples of innovation or instruments for researches. By 
using the format of professional learning community to classroom research consisted of 6 elements 
within 36 lists that were suitable and possible , and the teachers who were using the professional 
learning community to classroom research for a trial period were satisfied at a moderate level. The 
format of professional learning community to classroom research was possible, correct, suitable and 
useful at the highest level. 
 

Keywords : Professional Learning Community ,Classroom research 
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1. บทน า 
ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ฯลฯ ในโลกอย่างรวดเร็ว อัน
สืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ 
ของทุกภูมิภาคของโลก เข้าด้วยกัน การปรับเปลี่ยนทาง
สังคมที่เกิดขึ้น เป็นสังคมที่ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่า 
ศตวรรษ ที่ 21 ส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ในสังคมอย่างทั่วถึง มนุษย์จึงต้องมีความตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมในการเรียนรู้ให้มีทักษะส าหรับการออกไป 
ด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษใหม่ โดยทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ที่ส าคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู้(Learning Skill) 
[1] แต่ผู้เรียนต้องฝึกการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) โดยมี
ครูเป็น “โค้ช” ที่คอยออกแบบการเรียนรู้เพื่อช่วยผู้เรียน
ให้บรรลุผลได้ประการส าคัญ คือ ครูในศตวรรษที่ 21 
จะต้องไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้” แต่ต้องแสวงหาความรู้ไป
พร้อมๆ กันกับผู้ เรียนในขณะเดียวกัน  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,2560) การเปลี่ยน
เช่นนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าการท างานและการเรียนรู้ของ
วิชาชีพครูไม่สามารถท าอย่างโดดเดี่ยว แบ่งแยกกันท า
ตามสายงาน หรือท างาน ภายในกรอบแนวคิดเดิมที่
มุ่งเน้นเนื้อหาเพื่อสอนมากกว่าการเรียนรู้ (Ministry of 
Education, 2009) [2] 
             การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามเป็นไปได้ยากที่จะ
ท าเพียงล าพังหรือเพียงนโยบาย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
ทั้งระบบโรงเรียน จึงจ าเป็นต้องสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมใน
โรงเรียนย่อมมีความเป็นชุมชนที่สัมพันธ์กันอย่างแน่น
แฟ้น (Senge, 1990) [3] จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าครูจึงต้อง
ร่วมกันสร้างชุ มชนการเรียนรู้ท างวิชาชีพจึ ง เป็ น
กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อท างาน
ร่ วมกั น และสนั บ สนุ น ซึ่ งกั น และกั น  (ส านั ก งาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2560) ดังนั้น
คุณลักษณะส าคัญที่ท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
โรงเรียนใดมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนอกจากจะต้อง
ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลดังที่กล่าวไปแล้ว
นั้นการรวมตัวกันของสมาชิก ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพยัง
ต้องประกอบด้วยคุณ ลักษณะส าคัญโดยมีการกล่าวถึง
คุณลักษณะส าคัญที่จะท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพไว้อย่างหลาก หลายอย่างไรก็ตามสามารถสรุป
คุณลักษณะส าคัญที่ท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ได้ 5 ประการ คือ 1) การมีบรรทัดฐานและค่านิยม
ร่วมกัน (Shared values and vision) 2) การร่วมกัน
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนั ก เรียน  (Collective 
responsibility for students learning) 3) การสืบสอบ
เพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ  (Reflective professional 
inquiry) 4) การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) และ 
5) การสนับสนุนการจัดล าดับโครงสร้างและความสัมพันธ์
ข อ งบุ ค ล า ก ร  (Supportive conditions structural 
arrangements and collegial relationships) (Hord, 
1997) [4] 
       การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเป็น
เรื่องที่มีความส าคัญกับการพัฒนาครูเพื่อพัฒนา การ
เรียนรู้ของผู้ เรียนและคุณภาพการศึกษา  โดยมีการ
รวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้  วิเคราะห์และระบุปัญหา / สิ่ง
ที่ต้องการพัฒนา ต่อจากนั้นร่วมกันออกแบบกิจกรรมการ
แก้ปัญหาและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข  จัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรมในห้องเรียนจริง  ประเมินผล/สะท้อนการ
จัดการเรียนรู้ และสรุปผลการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม 
และเผยแพร่ ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้ตามบทบาทหน้าที่ของครู  โดยเฉพาะ
บทบาทหน้าที่ของครูที่ต้องท าวิจัยในชั้นเรียนถือเป็นเรื่อง
ส าคัญต่อวงวิชาชีพเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการวิจัยจาก
ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนของผู้ เรียนซึ่งเกิดขึ้น
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ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยแก้ปัญหา การ
เรียนรู้หรือพัฒนาผู้เรียนช่วยเพิ่มพูนความรู้สู่ความ เป็นครู
มื ออาชีพ   ช่ วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของครู 
(อมรรัตน์ สนั่นเสียง , 2561 : 25-26) [5] 
            ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  หมวดที่ 4 มาตรา 30 ให้ครูต้องมีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน หรือที่ เรียกว่า “วิจัยในชั้น
เรียน” จากผลการวิจัยยังพบว่าครูมีปัญหาด้านความรู้
และทักษะเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน และการ
สนับสนุนของผู้ บริหาร (มณ ฑา วิชั ยวุฒิ  ,2554 : 
บทคัดย่อ [6] , และอดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง , 2560 : 
156)  [7]จึงเกิดแนวคิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในกระบวนการท าวิจัยในชั้น
เรียน ดังกล่าวมาข้างต้น 
             คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ นคร
ศรีอยุธยา มีภารกิจในการผลิตและพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2563 มี
โรงเรียนที่ต้องยกระดับคุณภาพโดยเป็นพี่เลี้ยง จ านวน 40 
โรง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ผู้วิจัย
เป็นบุคลากรของคณะครุศาสตร์ได้เห็นความส าคัญ และ
จ าเป็นที่ต้องพัฒนาครูในการท าวิจัยโดยท าการพัฒนา
รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
งานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการท าวิจัย
ในชั้นเรียนและจะได้รูปแบบของการพัฒนางานวิจัยในชั้น
เรียนที่เป็นต้นแบบในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูเพื่อ
พัฒนา การเรียนรู้ของผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึ้น ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการท าวิจัย
ในชั้นเรียนส าหรับ 40 โรงเรียน และขยายผลการท าวิจัย
สู่โรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาปัญหา และความต้องการท าวิจัยใน

ชั้นเรียน 

2.2 เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน 

2.3   เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน 
 2.4   เพื่อประเมินรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ เนื้อหาประกอบด้วย สภาพ

ปัญหาและความต้องการท างานวิจัยในชั้นเรียน  กับ 
รูปแบบในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
      3.2 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
            กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

3 .2 .1  โร ง เรี ย น ที่ ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ เป็ น
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ  2563  จ านวน 40 
โรงเรียน    

3.2.2 ครูผู้สอนในโรงเรียน ที่คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นพี่เลี้ยงใน 
ปีงบประมาณ  2563  โรงเรียนละ 5 คน 
 3.2.3 ผู้บริหารโรงเรียน ที่คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นพี่เลี้ยงใน 
ปีงบประมาณ  2563 
     3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
           3.3.1 ปัญหาและความต้องการท าวิจัยในชั้นเรียน 
           3.3.2 รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน  
      3.4  ขอบเขตด้านวิธีการด าเนินงาน 
เป็ น ก ารวิ จั ย แ บ บ ผ ส ม ผ ส าน  (Mixed Methods 
Research) 
       3.5  ขอบเขตด้านพื้นที่      
              โรงเรียน ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นพ่ีเล้ียง 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (CR)  

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดของการวิจัย ได้ดังนี้ 

 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ขั้นที่ 1 การศึกษาปัญหา และความต้องการท า
วิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเครือข่าย
ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็น
พี่เลี้ยง จ านวน 40 โรง โรงเรียนละ 5 คน รวม 200 คน 
        เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามปัญหาในการท าวิจัยในชั้นเรียนและความ
ต้องการในการพัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ น าแบบสอบถาม
ดังกล่าวให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาและโครงสร้างตามหลักวิชาและหาค่าดัชนี
ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ ง  (IOC : Index of item objective 
concurrence) พบว่า แบบสอบถามจ านวน 36 ข้อ มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามจ านวน 35 ข้อ มีค่าอยู่

ระหว่าง 0.8 ถึง 1.00 มีเพียงหนึ่งข้อที่ไม่เป็น ไปตามเกณฑ์
จึงตัดข้อความ ดังกล่าวออก 
ขั้นที่ 2 สร้างและตรวจสอบรูปแบบการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน 
 ขั้นที่ 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยใน ชั้นเรียน 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการสร้างชุมชน แห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียนซึ่งได้จากผล
การศึกษาในขั้นที่  1 และการสังเคราะห์จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนนี้ใช้วิธีการจัดประชุมกลุ่ม 
เพื่อสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร 
สถานศึกษา และครูผู้มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในชั้น
เรียน จ านวน 11 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบสอบถามความเป็นไปได้และความเหมาะสม
ของรูปแบบ  

รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่งานวิจัยในชั้น
เรียน 

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
1. การก าหนดปัญหา  
2. การเลือกและออกแบบนวัตกรรมส าหรับ
แก้ปัญหา  
3. การทดลองใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา  
4. สรุปและรายงานผลการวิจัย  
5. การสะท้อนผลและการน าผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์   
 

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) 
1. การสร้างความตระหนักร่วมกัน 

2.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 

3.  การร่วมมือรวมพลังเรียนรู้ 
4.  เน้นการลงมือปฏิบัติ 
5.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
6.  การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
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     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นนี้ 
ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบและแนว
ทางการปฏิบัติการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
งานวิจัยในชั้นเรียน เป็นแบบสอบถามปลายปิดชนิด
ม าต ราส่ วน ป ระม าณ ค่ า  (Rating scale) 5 ระดั บ 
ประกอบด้วยความคิด เห็น  2 ประเด็น  คือ  ความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ น าไป  ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  5 คน ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาและโครงสร้างตามหลักวิชาน ามาหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง ( IOC )  พบว่า ค่าดัชนีความสอด 
คล้องของข้อค าถามจ านวน 6 องค์ประกอบ 36 ของ
แนวทางการปฏิบัติ  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.8 ถึง 1.00 
ผู้วิจัยจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารโรงเรียนและครู
ผู้มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในชั้นเรียน ในโรงเรียน
เครือข่ายเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน 

 

ขั้นที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน  

ทดลองใช้รูปแบบซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 36 
แนวทาง การปฏิบัติการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน  ไปให้ตัวแทนครูในโรงเรียน
เครือข่ายที่สมัครใจ จ านวน 3 คน ได้ท าการทดลองตาม
แนวทาง ฯ และท าการสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับ
รูปแบบและแนวทางการปฏิบัติการสร้างชุมชนแห่งการ
เรี ยน รู้ ท างวิ ช าชี พ สู่ ง าน วิ จั ย ใน ชั้ น เรี ยน  โด ย ใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ขั้นที่ 4 การประเมินรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน  
 การประเมินรูปแบบหลังจากน ารูปแบบการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียนไป
ทดลองให้ครูใช้ในสถานการณ์จริง  โดยใช้เกณฑ์การ

ประเมินในด้านความเป็นประโยชน์  ความเป็นไปได้ ด้าน
ความเหมาะสมและด้านความถูกต้องครอบคลุม กลุ่ม
ตัวอย่างที่ท าการประเมินรูปแบบ คือ ครูที่สมัครใจในการท า
วิจัยในชั้นเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย จ านวน 3 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
6.1 ครูกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียน

โดยเฉลี่ ยอยู่ ใน ระดับปานกลาง ทั้ ง  5  ด้ าน  เรีย ง 
ตามล าดับ ได้ดังนี้ คือ ด้านทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน 
ด้านการหาแหล่งความรู้ในการวิจัย ด้านการจัดสรรเวลา
ในการท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านความรู้เกี่ยว กับการวิจัยใน
ชั้นเรียน และ ด้านงบประมาณในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
          ส าหรับความต้องการในการท าวิจัยในชั้นเรียน
ของครูกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีความต้องการ เรียงตามล าดับ 
ได้ดังนี้ คือ พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือหรือ
นวัตกรรมในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียน
รายงานการวิจัย  ส่วนความต้อง การด้านการสนับสนุน
การท าวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่มตัวอย่าง  คือ ตัวอย่าง
นวัตกรรมหรือเครื่องมือในการวิจัยให้ศึกษา ที่ปรึกษา
หรือผู้สนับสนุนทางวิชา การ และ งบประมาณ ส าหรับการ
ท าวิจัย  
 6.2  รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
36 รายการ ของแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ การสร้าง
ความตระหนักร่วมกัน 7 รายการ การก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน 8 รายการ  การร่วมมือรวมพลังเรียนรู้   7 
รายการ การลงมือปฏิบัติแบบร่วมมือ 4 รายการ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 5 
รายการ และการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 5 
รายการ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการน าไป
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ปฏิบัติการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้น
เรียนของครู 
     ผลจากการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนและครูได้ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้รูปแบบสามารถน าไปปฏิบัติ
ให้เกิดประสิทธิผล คือ                                      
       1) กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) โรงเรียนควรมีผู้สอนงาน(Coaching) ในการท า
วิจัย โดยหาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในโรงเรียน
เกี่ยวกับการท าวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้มาเป็นโค๊ด นอกจากนั้นต้องท าให้ครูในโรงเรียน
สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามได้  และการท าวิจัยครูที่มี
ประสบการณ์ ในการท างานมานานต้องเป็นผู้น าในการท า
วิจัยจึงจะประสบผลส าเร็จ  
 2) การเขียนรายงานผลการวิจัยทั้ ง 5  บทนั้น
ผู้บริหารโรงเรียนและครูต้องให้ความส าคัญและมีความ
ตระหนักถึงประโยชน์ของการท าวิจัยในชั้นเรียนที่จะ
น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและครูผู้สอน  

3) การจัดสรรเวลาและสถานที่ให้ครูได้มา 
ร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้ครูได้พบกันสัปดาห์
ละหนึ่งครั้ง โดยจัดสถานที่ที่ทุกคนมีความปลอดภัยใน
การท างานร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามชั่วโมงในการท า PLC 
ต้องเป็นชั่วโมงที่ครูวางจากภาระงานสอนไม่กระทบกับ
เวลาเรียนของนักเรียน  
 6.3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ครูกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อรูปแบบฯ ทั้ง 6 องค์ประกอบ 
36 รายการ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก  

6.4 ผลการประเมินรูปแบบฯ พบว่า ครูผู้ เข้าร่วม
ทดลองใช้รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน มีความเห็นว่ารูปแบบ ฯ มี
ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง ความเหมาะสม และด้าน
การใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
 

7. อภิปรายผล 
รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่

งานวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 36 
รายการ ได้แก่  การสร้างความตระหนักร่วมกัน   7 
รายการ  การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 8 รายการ  การ
ร่วมมือรวมพลังเรียนรู้  7 รายการ  การลงมือปฏิบัติแบบ
ร่วมมือ 4 รายการ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผล
การปฏิบัติงาน 5 รายการ และการปรับปรุงและพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 5 รายการ  มีความเหมาะสมและเป็นไป
ได้ในการน าไปปฏิบัติเป็นไปตามแนวคิดของการน า
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
และ สอดคล้องกับแนวคิด ฮอร์ด ; รอสซิน ; และซอม
เม อ ร์  (Hord ; Roussin; & Sommers. 2010 : 27 – 
189) [8]  และงานวิจัยของ วรลักษณ์ ชูก าเนิด (2557:93) 
[9] ได้ศึกษาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อ
การพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และงานวิจัย
ของ ปองทิพย์ เทพอารีย์ (2557 : บทคัดย่อ) [10]  ได้
ศึกษาการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
ส าหรับครูประถมศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียนนั้น
สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะ เรื่องการ
วิจัยในชั้นเรียนแสดงให้เห็นว่าการพัฒนา การจัดการเรียนรู้
มิใช่บุคคลแต่ละคนจะท ากันเองต้องอาศัยกระบวนการ 
PLC ทั้ง 6 องค์ประกอบและถ้าผู้บริหารและครูมีส่วน
ร่วมกันทุกกระบวนการก็จะเกิดการพัฒนาผลงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การมีส่วน
ร่วมในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพสู่
งานวิจัยในชั้นเรียนนอกจากจะท าให้ผลงานวิจัยของครูมี
ประสิทธิภาพแล้วยังท าให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง 
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8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    8.1.1 ผู้บริหารโรงเรียนและครูควรพัฒนางานวิจัยใน
ชั้นเรียน โดยร่วมมือกันด าเนินการตามรูปแบบการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่ งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 36 
รายการ   
 8.1.2 ผู้บริหารโรงเรียนต้องจัดสรรให้ครูมี เวลา
ตรงกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดหาผู้สอนงาน 
(Coaching) กรณีที่ผู้บริหารโรงเรียนมีข้อจ ากัดเรื่องเวลา
อาจใช้ช่องทางอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ใช้ระบบ
ออนไลน์ เป็นต้น 

8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    8.2.1 ควรท าการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยให้คนใน
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม  
   8.2.2 ควรศึกษาผลการน ารูปแบบการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่การวิจัยในชั้นเรียนไปยกระดับ
คุณภาพการศึกษาเฉพาะของแต่ละโรงเรียน 
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บทคัดย-อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค5เพื่อ 1) ประเมินสมรรถนะของครูดAานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน5ในยุคโควิด-19  

2) ศึกษาความพึงพอใจของครูที่ไดAรับการพัฒนาสมรรถนะดAานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน5ในยุคโควิด-19 กลุPมตัวอยPางที่ใชAใน

การวิจัย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระอินทร5ศึกษา (กลPอมสกุลอุทิศ) จำนวน 52 คน ซึ่งไดAมาโดยการเลือกแบบเจาะจงตาม

คุณสมบัติที่กำหนด เครื่องมือที่ใชAในการวิจัย ไดAแกP 1) หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) แบบประเมินสมรรถนะของครูดAานการจัดการ

เรียนการสอน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห5ขAอมูลใชAคPาเฉลี่ย และสPวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวPา 1) ผลการ

ประเมินสมรรถนะของครูดAานการจัดการเรียนการสอนภาพรวมอยูPในระดับมาก และ 2) ผลศึกษาความพึงพอใจของครูที่เขAารPวมโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการสมรรถนะของครูดAานการจัดการเรียนการสอนภาพรวมมีความพึงพอใจอยูPในระดับมากที่สุด  

 

คำสำคัญ: สมรรถนะของครู, การจัดการเรียนการสอน, ยุคโควิด-19 

 

Abstract 
The objectives of this research were to 1) assess teachers' competency in online instructional management in 

the era of COVID-19 and 2) study the satisfaction of teachers who had developed competency in teaching and learning 

management in the COVID-19 era. The sample group used in the research were 52 teachers in Phra-Indra Suksa School 

(Klomsakul Uthit), which were obtained by choosing a specific type according to the specified qualifications. The 

research instruments were 1) a course of a workshop project, 2) teacher competency assessment form, and 3) 

satisfaction questionnaire. The data were analyzed using averages and standard deviation. The results showed that 1) 

the results of teacher competency assessment in overall teaching and learning management were at a high level, and 

2) the results of a study on the satisfaction of teachers participating in the teacher competency workshop on learning 

management in overall of satisfaction was at the highest level. 

 

Keywords: Teacher competency, Teaching and learning, COVID-19 era 
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1. บทนำ 

 แผนการศึกษาแหP งชาติ  พ .ศ . 2560 – 2579 ไดAกำหนด

ยุทธศาสตร5 ในการพัฒนาการศึกษาสอดคลAองกับยุทธศาสตร5ชาติ 

20 ป� [1] กลPาวถึงการจัดการศึกษาในป�จจุบันจึงตAองปรับเปลี่ยนใหA

ตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการพัฒนากำลังคนดังกลPาว  

โดยมุPงเนAนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหAผูAเรียนมีทักษะในศตวรรษ 

ที่ 21 ผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสรAาง 

ขีดความสามารถในการแขPงขันของประเทศ มีทักษะที่สำคัญจำเป�น

และมีสมรรถนะตรงตามความตAองการของ ตลาดงานและการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สอดรับกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหPงชาติ พ.ศ. 2542 แกAไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 และ 24 การจัดการ

ศึกษาตAองยึดหลักวPาผูAเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูAและพัฒนา 

ตนเองไดA และถือวPาผูAเรียนมีความสำคัญที่สุด สPงเสริมใหAผูAเรียน

สามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ จัดบรรยากาศ 

สภาพแวดลAอม และอำนวยความสะดวกเพื่อใหAผูAเรียนเกิดการเรียนรูA

และมีความรอบรูAไปพรAอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลPง

วิทยาการ ประเภทตPาง ๆ ใหAเกิดขึ้นไดAทุกเวลาทุกสถานที่ มีการ

ประสานความรPวมมือกับ ผูAปกครอง เพื่อรPวมกันพัฒนาผูAเรียนตาม

ศักยภาพ [2] 

 แผนปฏิรูปประเทศดAานการศึกษาไดAกำหนดใหAหลักสูตรฐาน

สมรรถนะนั้นเป�นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน เพื่อมุPงใหAผูAเรียนเกิดทักษะตPอการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 โดยเปลี่ยนจุดเนAนจากที่เคยเป�นหลักสูตรที่เนAนเนื้อหา 

(content - based) ที่เนAนเนื้อหาวิชาเป�นหลัก และมีมาตรฐานและ

ตั วชี้ วั ด จำนวนมาก  ไป เป� นหลั กสู ต รที่ เป� น ฐานสมรรถนะ 

(competency-based) โดย เนA นพัฒ นาพฤติกรรมของผูA เรียน

โดยตรง ทำใหAหนPวยงานที่เกี่ยวขAองตAองพัฒนาผูAสอนใหAมีสมรรถนะ

ดAานตPาง ๆ ที่จำเป�นทั้ง 6 ดAาน ไดAแกP การจัดการตนเอง การคิดขั้นสูง 

การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป�นทีม การเป�นพลเมืองที่เขAมแข็ง 

และการอยูPรPวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยPางยั่งยืน [3] การ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหAมีความสามารถนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาปฏิบั ติ งานดA านการศึกษาใหAบรรลุผลอยP างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หรือที่เรียกวPาการพัฒนาแบบ

สมรรถนะเป�น [4] จึงเป�นสิ่งสำคัญประการหนึ่งในสถานการณ5ที่มี

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน5 

 สถานการณ5การแพรPระบาดของโควิด-19 สPงกระทบทุกภาคสPวน

ตAองมีการเปลี่ยนแปลงตนเองการทำงาน การใชAชีวิต และการเรียน 

ทำใหAผูAสอนตAองใชAสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ มาชPวยในการ

จัดการเรียนการสอนใหAสอดคลAองกับสถานการณ5การศึกษาแบบปกติ

ใหมP  (New Normal) [5] ที่ ผูA สอนตAองปรับ เปลี่ ยนวิธีการสอน

แบบเดิมในชั้นเรียนใหAกลายเป�นการสอนในรูปแบบใหมP เชPน การ

จัดการเรียนทางไกล การเรียนออนไลน5ที่ตAองใชAเทคโนโลยีตPาง ๆ เขAา

มามีสPวนรPวมมากขึ้น และจะเป�นเชPนนี้ตPอไปจนกลายเป�นเรื่องปกติ

ของการศึกษาในโลกยุคปกติถัดไป (Next Normal) ที่ผูAสอนสามารถ

จัดการเรียนการสอนในสภาพแวดลAอมของเทคโนโลยีไดAอยPางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งผูAสอนตAองพัฒนาความรูAและทักษะดAานการจัดการ

เรียนการสอนใหAสอดคลAองกับสถานการณ5ป�จจุบัน ชPวยใหAผูAเรียน

ไดAรับการพัฒนาสมรรถนะหลักที่สำคัญตPอการใชAชีวิต เกิดการจัดการ

เรียนรูA  ที่มุP งพัฒนาผูA เรียนใหA เกิดสมรรถนะที่ตAองการ [6] เป�น

สิ่งจำเป�นเพื่อใชAในการดำรงชีวิต การแกAป�ญหาในสถานการณ5ตPาง ๆ 

ในชีวิตประจำวันที่สรAางคุณคPาใหAกับตัวเอง ชุมชน และสังคม 

 จากที่กลPาวมาขAางตAน ผูAวิจัยเล็งเห็นวPาความสำคัญของการ

พัฒนาสมรรถนะของครูในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานดAานการจัดการ

เรียนการสอนที่สอดคลAองกับสถานการณ5ป�จจุบัน จึงไดAศึกษา 

แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหAไดAรับความรูAและ

ทักษะที่จำเป�น สามารถวิเคราะห5 ออกแบบ เลือกใชAเทคโนโลยี

การศึกษาไดAอยPางหลากหลาย สรAางสรรค5การเรียนรูAรูปแบบใหมP 

แลAวนำไปประยุกต5ใชAกับการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลAองกับ

สถานการณ5การศึกษาแบบปกติใหมP เกิดเป�นสมรรถนะดAานการ

จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสPงผลการจัดการศึกษาในโลก

ยุคปกติถัดไปไดAอยPางเต็มศักยภาพ 

 

2. จุดประสงคFของการวิจัย 

2.1 เพื่อประเมินสมรรถนะของครูดAานการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบออนไลน5ในยุคโควิด-19 

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่ไดAรับการพัฒนาสมรรถนะดAาน

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน5ในยุคโควิด-19 

 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
 ก ารวิ จั ย ค รั้ งนี้ เป� น ก ารวิ จั ย เชิ งท ด ล อ ง เบื้ อ งตA น  (Pre-

Experimental Research) มีรายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 ขอบเขตของการวิจัย 

3.1.1 ประชากรและกลุPมตัวอยPาง 

 ประชากร คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระอินทร5

ศึกษา (กลPอมสกุลอุทิศ) ภาคเรียนที่ 1 ป�การศึกษา 2564 จำนวน 

84 คน 
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 กลุPมตัวอยPาง คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 

พระอินทร5ศึกษา (กลPอมสกุลอุทิศ) จำนวน 52 คน ที่สมัครใจและ

ยินยอมใหAขAอมูล 

3.1.2 เนื้อหาที่ใชAในการวิจัย ผูAวิจัยไดAพัฒนาสมรรถนะของครูดAาน

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

จำนวน 3 โครงการ ประกอบดAวย 1) การประยุกต5ใชAเทคโนโลยีเพื่อ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ On Demand 

2) การเขียนแผนการสอนใหAมีประสิทธิภาพ และ 3) การพัฒนา

สมรรถนะดิจิทัลและภาษาอังกฤษสำหรับครู 

3.1.3 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ป�การศึกษา 

2564 เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2564 

3.2 เครื่องมือที่ใชHในการทดลอง 

3.2.1 โครงการบริการวิชาการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร5ที่ 2 การผลิต

และพัฒนาครู โครงการพี่เลี้ยงโรงเรียนในทAองถิ่นตามเป�าหมาย

ยุทธศาสตร5ของมหาวิทยาลัย ไดAรับจัดสรรงบประมาณใหAดำเนิน

โครงการจำนวน 3 โครงการ ประกอบดAวย 1) การประยุกต5ใชA

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ 

On Demand 2) การเขียนแผนการสอนใหAมีประสิทธิภาพ และ 3) 

การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและภาษาอังกฤษสำหรับครู แตPละ

โครงการประกอบดAวยหลักสูตรฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน5 

เอกสารประกอบการอบรม แบบทดสอบวัดความรูA ใบกิจกรรม และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3.2.2 แบบประเมินสมรรถนะของครูดAานการจัดการเรียนการสอน 

โดยใชAแบบประเมินเป�นมาตราสPวนประมาณคPา 5 ระดับ (rating 

scale) ตามวิธีของ Likert จำนวน 4 สมรรถนะ ประกอบดA วย  

1) สมรรถนะการจัดการเรียนรูA 2) สมรรถนะการสรAางสื่อนวัตกรรมการ

สอนแบบดิจิทัล 3) สมรรถนะการพัฒนาผูAเรียน และ 4) สมรรถนะการ

บริหารจัดการชั้นเรียน ทั้ง 4 สมรรถนะมีรายการประเมินจำนวน 10 

ขAอ รวมทั้งสิ้น 40 ขAอ มคีPาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเทPากับ 0.88 

3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตPอการเขAารPวมโครงการบริการ

วิชาการทั้ง 3 โครงการ เป�นแบบประเมินมาตราสPวนประมาณคPา  

5 ระดับ ประกอบดAวย 4 ดAาน ไดAแกP 1) รูปแบบการจัดกิจกรรม  

2) ความรูAความเขAาใจ และ 3) การนำไปใชAประโยชน5 จำนวนขAอ

คำถาม 15 ขAอ มีคPาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเทPากับ 0.84 

3.3 การเก็บรวบรวมขHอมูล 

3.3.1 ผูAวิจัยติดตPอโรงเรียนเพื่อสอบถามความตAองการ ประเด็น

เนื้อหาที่สนใจ รูปแบบวิธีการ และสำรวจรายชื่อครูที่สนใจเขAารPวม

โครงการ  

3.3.2 นำขAอมูลที่ ไดAรับมาวิเคราะห5  และออกแบบกิจกรรมใหA

สอดคลAองกับงบประมาณ แลAวนำเสนอใหAโรงเรียนทราบเพื่อ

สอบถามความคิดเห็น และวางแผนการจัดโครงการ 

3.3.3 เนื่องดAวยสถานการณ5การแพรPระบาดโควิด-19 จึงจัดโครงการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 โครงการ ในรูปแบบออนไลน5จำนวน

ทั้งสิ้น 7 วัน รวม 42 ชั่วโมง เป�นการบรรยายประกอบการฝ�กปฏิบัติ 

ผูA เขAารPวมโครงการเป�นครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน 

พระอินทร5ศึกษา (กลPอมสกุลอุทิศ) จำนวน 84 คน โดยจัดโครงการ

จำนวน 3 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 1) โครงการการประยุกต5ใชA

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ 

On Demand มีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน5ดAวยโปรแกรม และแอปพลิเคชันที่หลากหลาย รวมทั้งการ

ใชAงานเว็บไซต5ที่สนับสนุนการจัดเรียนการสอนออนไลน5 การพัฒนา

คลิปการสอนดAวยสมาร5ตโฟน การบันทึกและเผยแพรPดAวยเว็บไซต5ยูทูป 

จำนวน 18 ชั่ วโมง 2) โครงการการเขี ยนแผนการสอนใหA มี

ประสิทธิภาพ มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค5ประกอบของแผนการจัดการเรียนรูA

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แผนการจัดประสบการณ5ระดับ

ปฐมวัย แนวทางการเขียนแผนใหAสอดคลAองกับตัวชี้วัด การเขียน

จุดประสงค5เชิงพฤติกรรม รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 

การวัดและประเมินผล จำนวน 12 ชั่วโมง และ 3) โครงการการ

พัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและภาษาอังกฤษสำหรับครู มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ดAานการรAูดิจิทั ล  (Digital Literacy) ดA านการใชAดิจิทั ล (Digital 

Skill/ICT Skill) ดAานการแกAป�ญหาดAวยเครื่องมือดิจิทัล (Problem 

Solving with Digital Tools) และดAานการปรับตัวการเปลี่ยนแปลง

ดิจิทัล (Adaptive Digital Transform) ใหAมีความรูA ความสามารถ 

และทักษะการใชAเครื่องมือสรAางสื่อดิจิทัลที่จำเป�นสำหรับการจัดการ

เรียนการสอนที่เหมาะสมในยุคโควิด-19 จำนวน 12 ชั่วโมง 

 

 
 

รูปที่ 1 ภาพหนAาจอการอบรม เรื่อง การประยุกต5ใชAเทคโนโลยีเพื่อ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ On Demand 
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รูปที่ 2 ภาพหนAาจอการอบรม เรื่อง การเขียนแผนการสอนใหAมี

ประสิทธิภาพ 

 

 
 

รูปที่ 3 ภาพหนAาจอการอบรม เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและ

ภาษาอังกฤษสำหรับครู 

 

3.3.4 ผูAเขAารPวมโครงการนำความรูA และทักษะจากการอบรมเชิง

ปฏิบัติการไปใชAในการการจัดการเรียนการสอนตามกลุPมสาระการ

เรียนรูAของตนเอง ชPวงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 จากนั้นผูAวิจัยสPง

แบบประเมินสมรรถนะของครูดA านการจัดการเรียนการสอน  

ใหAผูAเขAารPวมโครงการประเมินตนเองทุกคนตามความสมัครใจ 

3.3.5 การวิเคราะห5ผล ผูAวิจัยไดAกำหนดเกณฑ5ที่ใชAในการประเมินผล

แบบมาตราสPวนประมาณคPา 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

นAอย และนAอยที่สุด โดยมีเกณฑ5พิจารณาคPาเฉลี่ย [7] ดังนี้  

คPาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  มีความคิดเห็นอยูPในระดับมากที่สุด 

คPาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  มีความคิดเห็นอยูPในระดับมาก 

คPาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  มีความคิดเห็นอยูPในระดับปานกลาง 

คPาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  มีความคิดเห็นอยูPในระดับนAอย 

คPาเฉลี่ย 1.00 – 1.50  มีความคิดเห็นอยูPในระดับนAอยที่สุด 

 

4. ผลการวิจัย 
 ผูAวิจัยนำเสนอผลการวิจัยตามจุดประสงค5การวิจัย ดังนี้ 

4.1 ผลการประเมินสมรรถนะของครูดHานการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบออนไลนUในยุคโควิด-19 ไดAผลการวิเคราะห5แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินสมรรถนะดAานการจัดการเรียนการสอน 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

1. สมรรถนะการจัดการเรียนรูA 4.50 0.63 มาก 

2. สมรรถนะการสรAางสื่อนวัตกรรมการ

สอนแบบดิจิทัล 

4.45 0.64 มาก 

3. สมรรถนะการพัฒนาผูAเรียน 4.47 0.64 มาก 

4. สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน 4.49 0.61 มาก 

ภาพรวมการประเมิน 4.48 0.63 มาก 

 

 จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาผลการประเมินสมรรถนะของครู

ดAานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน5ในยุคโควิด-19 โดย

การประเมินตนเอง มีจำนวนผูAทำแบบประเมินดAวยความสมัครใจ

จำนวน 52 คน พบวPา ภาพรวมครูมีสมรรถนะดAานการจัดการเรียน

การสอนรูปแบบออนไลน5อยูPในระดับมาก มีคPาเฉลี่ยเทPากับ 4.48 

สPวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทPากับ 0.63 เมื่อพิจารณาระดับคPาเฉลี่ยของ

การประเมิน พบวPา สมรรถนะการจัดการเรียนรูA มีคPาเฉลี่ยเทPากับ 

4.50 สPวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทPากับ 0.63 สมรรถนะการบริหาร

จัดการชั้นเรียน มีคPาเฉลี่ยเทPากับ 4.49 สPวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทPากับ 0.61 สมรรถนะการพัฒนาผูAเรียน มีคPาเฉลี่ยเทPากับ 4.47 

สPวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทPากับ 0.64 และสมรรถนะการสรAางสื่อ

นวัตกรรมการสอนแบบดิจิทัล มีคPาเฉลี่ยเทPากับ 4.45 สPวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทPากับ 0.64 ตามลำดับ 

4.2 ผลศึกษาความพึงพอใจของครูที่ไดHรับการพัฒนาสมรรถนะ

ดHานการจัดการเรียนการสอน แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของคร ู

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

1. โครงการ “การประยุกต5 ใชA

เท ค โน โลยี เพื่ อ สนั บ สนุ น การ

จัดการเรียนการสอนแบบ Online 

และ On Demand” 

4.59 0.58 มากที่สุด 

2. โครงการ “การเขียนแผนการ

สอนใหAมีประสิทธิภาพ” 

4.62 0.52 มากที่สุด 

3. โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะ

ดิจิทัลและภาษาอังกฤษสำหรับครู” 

4.58 0.51 มากที่สุด 

ภาพรวมการประเมิน 4.60 0.54 มากที่สุด 
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     จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาผลศึกษาความพึงพอใจของครูที่

ไดAรับการพัฒนาสมรรถนะดAานการจัดการเรียนการสอนจากการเขAา

รPวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 โครงการ พบวPา ภาพรวม 

มีความพึงพอใจอยูP ในระดับมากที่สุด มีคPาเฉลี่ยเทPากับ 4.60  

สPวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทPากับ 0.54 เมื่อพิจารณาระดับคPาเฉลี่ย 

ของการประเมิน พบวPา โครงการ “การเขียนแผนการสอนใหAมี

ประสิทธิภาพ” มีคPาเฉลี่ยเทPากับ 4.62 สPวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทPากับ 0.52 โครงการ “การประยุกต5ใชAเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Online และ On Demand” มีคPาเฉลี่ย

เทPากับ 4.59 สPวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทPากับ 0.58 และโครงการ 

“การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและภาษาอังกฤษสำหรับครู” มีคPาเฉลี่ย

เทPากับ 4.58 สPวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทPากับ 0.51 ตามลำดับ 

 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะดAานการจัดการเรียนการ

สอนในยุคโควิด-19 ของครูโรงเรียนพระอินทร5ศึกษา (กลPอมสกุล

อุทิศ) สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยไดAดังนี ้
5.1 ผลการประเมินสมรรถนะของครูดAานการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบออนไลน5ในยุคโควิด-19 โดยการประเมินตนเอง พบวPา 

ภาพรวมครูมีสมรรถนะดAานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ

ออนไลน5อยูPในระดับมาก มีคPาเฉลี่ยเทPากับ 4.48 สPวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทPากับ 0.63 แสดงใหAเห็นวPาครูโรงเรียนพระอินทร5ศึกษา 

(กลPอมสกุลอุทิศ) หลังจากเขAารPวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ

ออนไลน5แลAวนำความรูA และทักษะที่ไดAรับไปประยุกต5ใชAในการ

จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนในรูปแบบออนไลน5ตามกลุPมสาระ

การเรียนรูAของตนเองไดAจนเกิดเป�นสมรรถนะดAานการจัดการเรียน

การสอน ดAวยเหตุป�จจัยทางสังคม เทคโนโลยี และการสื่อสาร หรือ

แมA ก ระทั่ งสถานการณ5 ก ารแพ รP ระบ าดของไวรัส โค วิด -19  

ที่สPงผลตPอการศึกษาตAองเปลี่ยนแปลงไป ทำใหAการจัดการเรียนรูAใน

ศตวรรษที่ 21 เนAนพัฒนาผูAเรียนใหAทันกับยุคสมัยทันกับป�ญหาที่

เกิดขึ้นทั้ง โดยตรงและโดยอAอม [8] ครูผูAสอนในฐานะบุคคลสำคัญใน

การจัดการเรียนรูA จึงจำเป�นตAองมีการพัฒนาตนเองใหAมีทักษะในการ

จัดการเรียนรูA เป�นครูมืออาชีพรูAจักปรับเปลี่ยนวิธีสอนและพัฒนา

ทักษะที่จำเป�นในศตวรรษที่ 21 อยูPเสมอ [9] การที่จะพัฒนาบุคคล

ใหAมีสมรรถนะนั้น จะตAองพัฒนาคุณลักษณะที่อยูPภายในตัวของ

บุคคลและแสดงออกมาโดยการปฏิบัติตามที่ไดAรับมอบหมาย โดยมี

ผล งาน การป ฏิ บั ติ  งาน ที่ ดี เยี่ ย ม  และ โดด เดP น  ทั้ งค วาม รูA  

ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรม ซึ่งสมรรถนะการ

จัดการเรียนรูA ประกอบดAวย 1) การออกแบบการเรียนรูA เป�นความรูA

ความสามารถในการวิเคราะห5มาตรฐาน ตัวชี้วัด ออกแบบหนPวยการ

เรียนรูA และจัดทำแผนการจัดการเรียนรูA 2) การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูA เป�นความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูAโดยใชAเทคนิค

ที่หลากหลาย 3) การใชAและพัฒนาสื่อการเรียนรูA เป�นการเลือกใชA 

สรAางสื่อการเรียนรูA และนวัตกรรมการศึกษา และ 4) การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูA เป�นการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผล 

กระบวนการวัดและประเมินผล และการนำผลการประเมินมาใชA 

[10] สอดคลAองกับงานวิจัยที่พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูAใน

ศตวรรษที่ 21 ของครูที่ใหAขAอสรุปวPาหากสPงเสริมใหAครูมีสมรรถนะ

ดAานการจัดการเรียนการสอน ครูตAองไดAรับการพัฒนาความรูA และ

นำไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ทำใหAครูมีความรูAความสามารถในการ

จัดการเรียนรูA เพิ่ มขึ้ น  [10-12] อี กทั้ งยุ ค โควิด -19  ที่ ค รูตA อ ง

ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนจากการสอนรูปแบบเดิมมา

เป�นการสอนแบบออนไลน5 ทำใหAตAองพัฒนาตนเองในดAานเทคโนโลยี

เพื่อนำไปพัฒนาสื่อและวิธีการจัดการเรียนการสอนใหAผูAเรียนไดAรับ

ความรูAไมPแตกตPางจากการสอนรูปแบบเดมิอีกดAวย 

5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่ไดAรับการพัฒนาสมรรถนะ

ดAานการจัดการเรียนการสอนจากการเขAารPวมโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการทั้ง 3 โครงการ พบวPา ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูPใน

ระดับมากที่สุด มีคPาเฉลี่ยเทPากับ 4.60 สPวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทPากับ 0.54 ทั้งนี้เนื่องจากผูAวิจัยไดAวิเคราะห5เนื้อหา วางแผนการ

ดำเนินโครงการ ออกแบบกิจกรรมและเนื้อหาที่สอดคลAองกับความ

ตAองการของครูในโรงเรียน โดยจัดรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

แบบออนไลน5เพื่อยับยั้งการแพรPกระจายของเชื้อโรคซึ่งอาจจะ

กPอใหA เกิดความเสียหายในวงกวAาง กิจกรรมการรวมตัวจึงตAอง

ปรับเปลี่ยนใหAมีการเวAนระยะหPางทางสังคม (Social Distancing) 

แตPครูผูA เขA ารPวม โครงการยั งคงไดA รับความรูA  และทั กษะตาม

จุดประสงค5ของโครงการ ทำใหAครูที่เขAารPวมโครงการมีความพึงพอใจ

กับการจัดโครงการในลักษณะนี้ระดับมากที่สุด อีกทั้งยังเป¤ดโอกาส

ใหAครูไดAมีสPวนรPวมในกิจกรรมการอบรม มีการมอบหมายงานใหAเวลา

ในการปฏิบัติตามคำชี้แจงของวิทยากร สPงผลงานและนำเสนอ

สะทAอนผลการทำงานรPวมกันในหAองอบรมออนไลน5 มีการแบPงกลุPม

ยPอยใหAครูไดAกลAาคิด กลAาทำ กลAานำเสนอมุมมองที่แตกตPาง ไดAรับ

ขAอเสนอแนะจากวิทยากรเพื่อนำไปประยุกต5ใชAในการจัดการเรียน

การสอนของตนเองตPอไป สอดคลAองกับศรีทวน และคณะ [13]  

ที่กลPาววPาในระหวPางที่มีการอบรมไดAมีการเนAนใหAครูไดAมีสPวนรPวมและ

ไดAลงมือปฏิบัติจริง จึงชPวยใหA เกิดความรูAความเขAาใจ และเกิด

ประสบการณ5ตรง สามารถนำไปใชAในการปฏิบัติงานไดAอยPางมี

ประสิทธิภาพ 
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6. ขSอเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีขAอเสนอแนะดังนี ้
6.1 ผูAที่สนใจนำผลการวิจัยไปไปใชAควรเพิ่มนวัตกรรมที่หลากหลาย

ใชAในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน5ใหAมากขึ้น เพิ่มเวลาใน

การอบรมใหAมากขึ้น โดยเฉพาะที่เพิ่มเวลาใหAผูAเขAารับอบรมไดAฝ�ก

ปฏิบัติและยกตัวอยPางที่หลากหลาย ในบริบทของนักเรียนที่มีความ

แตกตPางกัน เพื่อใหAสามารถนำไปประยุกต5ใชAในการจัดการเรียนการ

สอนกับนักเรียนไดAหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

6.2 ในการทำวิจัยครั้งตPอไปควรมีการติดตามการนำความรูAที่ไดAรับ

จากการอบรมไปใชAเป�นระยะ ๆ อยPางตPอเนื่อง พรAอมทั้งมีการ

ตรวจสอบใหAขAอเสนอแนะ เป�นมีชPองทางใหAผูAเขAารับอบรมไดAติดตPอ

สอบถามเพิ่มเติมหลังจบโครงการ 

6.3 ควรประสานงานกับหนPวยงานที่เกี่ยวขAองในระดับพื้นที่เพื่อใหA

เกิดการกระตุAนและพัฒนาคุณภาพของครูผูAสอนดAานการจัดการเรียน

การสอนใหAสอดคลAองกับสถานการณ5ป�จจุบันอยPางเป�นระบบและ

ตPอเนื่อง 
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บทคัดย4อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค5เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมและความพึงพอใจของกิจกรรมคDายสDงเสริมความพอเพียงตามศาสตร5

พระราชา กลุDมตัวอยDางที่ใชHในการวิจัย ไดHแกD นักเรียนโรงเรียนวัดประดูDทรงธรรม (จียพันธ5บำรุง) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปQที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปQที่ 

3 กำหนดขนาดกลุDมตัวอยDางโดยการเปUดตารางของงเครจซี่และมอร5แกน ไดHกลุDมตัวอยDาง จำนวน 70 คน เครื่องมือที่ใชHในการวิจัย คือ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตDอการจัดกิจกรรมคDายกิจกรรมคDาย

สDงเสริมความพอเพียงตามศาสตร5พระราชา 

ผลการวิจัยพบวDา 1) ผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมคDายสDงเสริมความพอเพียงตามศาสตร5พระราชาหลังจัดกิจกรรมสูงกวDากDอนจัด

กิจกรรมที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตDอการจัดกิจกรรมคDายสDงเสริมความพอเพียงตามศาสตร5

พระราชา ในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: กิจกรรมคDาย, ความพอเพียง, ศาสตร5พระราชา 

 

 

Abstract 

The purposes of the research were to study the results of the organization and satisfaction of the activities of 

the sufficiency promotion camp according to The King’s Philosophy. The samples used in the research were Students of 

Watpradoothongtham School Level Secondary 1 to Secondary 3. The Samples of 70 people were selected through the 

Table of Krejcie & Morgan. The research instrument was An achievement test on Sufficiency Economy Philosophy and 

Questionnaire to measure satisfaction with camp activities. 

The findings were: 1)  The achievement of sufficiency promotion camp activities according to the King's 

Philosophy after the activity was higher than before at the statistically significant level of .01. 2) The student satisfaction 

to the activities of the camp to promote sufficiency according to the King's Philosophy were at high level. 

 

Keywords: camp activities, sufficiency, King's Philosophy 
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1. บทนำ 

 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูHของผูH เรียนสามารถ

ดำเนินการจัดกิจกรรมไดHอยDางหลากหลาย นอกจากการสDงเสริมการ

เรียนรูHในหHองเรียน การสDงเสริมความรูHความสามารถใหHนักเรียนมี

ทักษะการอยูDรDวมกันในลักษณะคDายวิชาการเป�นวิธีการพัฒนาผูHเรียน

เกิดการเรียนรูHที่อยูDรDวมกันและการทำงานรDวมกันอยDางเป�นระบบ 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนูHตHองสDงเสริมใหHนักเรียนสามารถ

พัฒนาทักษะประสบการณ5ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัด

กิจกรรมการเรียนรูHตHองสอดคลHองกับความสนใจ ความถนัดของ

ผูHเรียน โดยคำนึงถึงความแตกตDางระหวDางบุคคล 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[1]ไดHมีหลักการสำคัญใน

การจัดการศึกษาที่เนHนผูHเรียนเป�นสำคัญ เนHนใหHผูHเรียนสรHางความรูH

ประสบการณ5ดHวยตนเอง สามารถนำความรูHทางวิชาการไปปรับใชHใน

การดำรงชีวิต มุD งใหHนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห5  การคิด

สังเคราะห5 การคิดอยDางสรHางสรรค5 สามารถแกHป�ญหาตDาง ๆ ไดH มี

ทักษะชีวิตที่นำกระบวนการตDาง ๆ ไปใชHในการดำรงชีวิต มีการ

ทำงานและอยูDรDวมกันดHวยความสัมพันธ5ที่ดีในสังคม ปรับตัวใหHทันตDอ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมอยDางเหมาะสม  

 การจัดกิจกรรมคDายชDวยสDงเสริมใหHนักเรียนไดHบูรณาการความรูH

ทางวิชาการใหHเขHากับทักษะในการดำรงชีวิต โดยนำสิ่งที่ไดHเรียนรูH

จากในหHองเรียนและการทำกิจกรรมรDวมกับผูHอื่น ฝ�กใหHนักเรียนไดHฝ�ก

คิด แลกเปลี่ยนเรียนรูHรDวมกัน คDายมีจุดประสงค5ที่สำคัญในการ

พัฒนาผูHที่เขHารDวมกิจกรรมคDายใหHมีทักษะเต็มศักยภาพของแตDละ

บุคคลใหHมากที่สุด โดยจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูHเนื้อหาหลัก นำไปสูD

การบรรลุ เป�าหมายและวัตถุประสงค5ของคDายซึ่ งมีกิจกรรมที่

หลากหลายรูปแบบ สอดแทรกสาระ กิจกรรมเหมาะสมกับวัยและ

การเรียนรูHของนัก เรียนที่ เขH ารDวมกิจกรรมและเหมาะสมกับ

สภาพแวดลHอมของพื้นที่ที่พัฒนานักเรียนทุกคนในคDายไดHเรียนรูHเติม

เต็มความสามารถและศกัยภาพของตน (สำนักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา: 2554, 3-4)[2] 

 เศรษฐกิจพอเพี ยงมี ความสำคัญ ตDอการดำรงชี วิตอยD าง

หลากหลาย ที่สDงเสริมใหHคนคิดและวางแผนอยDางมีเหตุผลและ

คุณธรรม รอบรูH รอบคอบ ระมัดระวัง เสริมสรHางภูมิคุHมกัน มี

จิตสำนึกที่ถูกตHอง มีคุณธรรมอันมั่นคง สุจริต จริงใจ คิดดีทำ ดีแจDม

ใสD เอื้ออาทร แบDงป�น เห็นแกDประโยชน5สDวนรวมเป�นสำคัญการ

ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะชDวยสDงเสริมใหHแตDละบุคคล

สามารถดำรงชีวิตใหHเกิดความสมดุลตามอัตภาพของแตDละบุคคล 

และมี สD วนชD วย ใหH เกิ ดการพัฒ นาเศรษฐกิ จของตน เองและ

ประเทศชาติใหHมั่นคง รวมถึงการอยูDรDวมกันในสังคมเกิดความเอื้อ

อาทรชDวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 จากเหตุผลดังกลDาวผูHวิจัยมีความสนใจในการดำเนินการวิจัยโดย

การจัดคDายเพื่อพัฒนาการเรียนรูHเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ผล

การจัดกิจกรรมคDายสDงเสริมความพอเพียงตามศาสตร5พระราชา 

เพื่อใหHนักเรียนไดHพัฒนาการเรียนรูHใหHเกิดความเขHาใจและประยุกต5ใชH

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันและสามารถอยูDรDวมกัน

อยDางเหมาะสม 

 

2. วัตถุประสงค/ของงานวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลการจัดและความพึงพอใจของกิจกรรมคDายสDงเสริม

ความพอเพียงตามศาสตร5พระราชา 

 

3. ประชากรและกลุ4มตัวอย4าง 

 ประชากรที่ใชHในการวิจัย ไดHแกD นักเรียนโรงเรียนวัดประดูDทรง

ธรรม (จียพันธ5บำรุง) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปQที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปQที่ 

3 จำนวน 85 คน 

 กลุDมตัวอยDางที่ใชHในการวิจัย ไดHแกD นักเรียนโรงเรียนวัดประดูDทรง

ธรรม (จียพันธ5บำรุง) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปQที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปQที่ 

3 ไดHมาโดยใชHตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร5แกน ดHวยวิธีการสุDม

อยDางงDาย จำนวน 70 คน 

 

4. ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรตHน ไดHแกD การจัดกิจกรรมคDายสDงเสริมความพอเพียงตาม

ศาสตร5พระราชา 

 ตัวแปรตาม ไดHแกD ผลสัมฤทธิ์เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และความพึงพอใจที่มีตDอการจัดกิจกรรมคDายสDงเสริมความพอเพียง

ตามศาสตร5พระราชา 

 

5. เคร่ืองมือท่ีใชVในการเก็บรวบรวมขVอมูล 
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตDอการจัดกิจกรรมคDาย

สDงเสริมความพอเพียงตามศาสตร5พระราชา 

6. การสรVางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ผูHวิจัยไดHมีขั้นตอนการสรHางและการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ไดHแกD คูDมือครู คูDมือการสรHางสื่อการสอน คูDมือ
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูHกลุDมสาระการเรียนรูH สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม คูDมือวัดผลประเมินผล การศึกษาวิธีการสรHางและทำ

แบบทดสอบจากเอกสารตDาง ๆ วิเคราะห5หลักสูตรสถานศึกษาใน

กลุDมสาระการเรียนรูHสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เกี่ยวกับ

สาระและตัวชี้วัดที่ ใชH ในการทดลองเพื่อสรHางแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์  

  1.2 ศึกษาวิธีการสรHางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ลักษณะ

ของแบบทดสอบเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและมาตรฐานการ

เรียนรูH วิเคราะห5สาระการเรียนรูH มาตรฐานการเรียนรูH ตัวชี้วัดโดย

ศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท5 โครงสรHาง สำนวนทางภาษา 

  1.3 ผูHวิจัยนำแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลHวเสนอตDอผูHทรง

เชี่ยวชาญ 3 ทDาน เพื่อตรวจสอบความถูกตHองทางดHานเนื้อหา ตรวจ

พิจารณาความถูกตHองของการใชHภาษาและขHอคำถามและหาคDาดัชนี

ความสอดคลHองของเนื้ อหา (IOC : Index of Item Objective  

Congruence) เพื่อพิจารณาวDาขHอสอบแตDละขHอวัดตามจุดประสงค5ที่

ระบุไวHหรือไมD ซึ่งไดHคDาดัชนีความสอดคลHองมีคDาระหวDาง 0.67 - 1.00 

นอกจากนี้แลHวผูHเชี่ยวชาญไดHใหHคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียงลำดับขHอ

ตามความสั้น-ยาวของคำตอบ  

  1 .4 สรHางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป� นแบบชนิด 

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขHอ คัดเลือกแบบทดสอบ ไวH

จำนวน 15 ขHอ 

  1.5 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ปรับปรุงแลHวไปใชHเป�น

เครื่องมือ ในการวิจิยกับนักเรียนที่เป�นกลุDมตัวอยDาง 

 2. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตDอการจัดกิจกรรมคDาย

สDงเสริมความพอเพียงตามศาสตร5พระราชา 

  2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวขHอง

กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการจัดกิจกรรมคDาย 

  2.2 ระบุเนื้อหาหรือประเด็นหลักที่จะถามใหHครอบคลุม

วัตถุประสงค5ที่จะประเมิน 

  2.3 สรHางแบบสอบถามมาตราสDวนประมาณคDาฉบับรDาง

ตามวิธีของลิเคิร5ท 

  2.4 นำแบบสอบถามไปใหHผูHทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน เพื่อ

หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชHคDา IOC 

  2.5 นำแบบสอบถามฉบับที่ปรับปรุงแกHไขแลHว แจก

แบบสอบถามใหHกับกลุDมตัวอยDาง และดำเนินการรวบรวมขHอมูล 

 

7. การเก็บรวบรวมขVอมูล 

 1. ทำหนังสือจากคณบดีคณะครุศาสตร5มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาไปถึงโรงเรียนวัดประดูDทรงธรรม (จียพันธ5บำรุง) 

 2. ทดสอบกDอนเรียน (Pretest) ดHวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

จำนวน 15 ขHอ 

 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมคDายสDงเสริมความพอเพียงตามศาสตร5

พระราชา 

 4. เมื่อสิ้นสุด ผูHวิจัยไดHทำการทดสอบหลังเรียน (Post – test ) 

ดHวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฉบับเดียวกันกับการทดสอบกDอนเรียน 

และแจกแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตDอการจัดกิจกรรมคDาย

สDงเสริมความพอเพียงตามศาสตร5พระราชากับกลุDมตัวอยDางเพื่อดูการ

พัฒนาและความพึงพอใจของนักเรียน 

 

8. การวิเคราะห;ข=อมูล 

 ผูHวิจัยวิเคราะห5และแปรผลขHอมูล โดยแบDงออกเป�น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ผลการวัดผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตอนที่ 2 ผลการวัดความพึงพอใจที่มีตDอการจัดกิจกรรม

คDายสDงเสริมความพอเพียงตามศาสตร5พระราชา  ตอนที่ 1 ผลการ

วัดผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กDอนและหลังจัดกิจกรรมคDาย

สDงเสริมความพอเพียงตามศาสตร5พระราชา 

คะแนน

ทดสอบ 

n  
 

S.D. t df sig 

กDอนเรียน 70 6.38 5.20 69 12.71 0.00** 

หลังเรียน 70 9.90 3.80 

**นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 1 แสดงใหHเห็นวDา คะแนนกDอนจัดกิจกรรมคDาย

สDงเสริมความพอเพียงตามศาสตร5พระราชามีคะแนนเฉลี่ยเทDากับ 

6.38 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเทDากับ 9.90 เมื่อนำคะแนน

มาเปรียบเทียบพบวDาผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมคDายสDงเสริม

ความพอเพียงตามศาสตร5พระราชาหลังจัดกิจกรรมสูงกวDากDอนจัด

กิจกรรมที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ตอนที่ 2 ผลการวัดความพึงพอใจที่มีตDอการจัดกิจกรรมคDาย

สDงเสริมความพอเพียงตามศาสตร5พระราชา 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวัดความพึงพอใจที่มีตDอการจัดกิจกรรมคDาย

สDงเสริมความพอเพียงตามศาสตร5พระราชา 

ข=อ รายการ  S.D. ความหมาย 

1 มีกิจกรรมการเรียนรูHตDางๆ 

ที่นDาสนใจ 

4.03 0.74 มาก 

2 กิจกรรมที่จัดประยุกต5ใหHเขHา

กับสภาพสังคมในป�จจุบัน 

4.29 0.74 มาก 

3 การอบรมชDวยใหHเกิดความรูH

และทักษะใหมDที่เป�น

ประโยชน5 

4.37 0.73 มาก 

4 การถDายทอดความรูHของผูH

จัดกิจกรรมมีความชัดเจน 

4.23 0.73 มาก 

5 การตอบขHอซักถามไดH

ครบถHวนและชัดเจน 

4.36 0.66 มาก 

6 ความครบถHวนของเนื้อหาใน

การจัดกิจกรรม 

4.06 0.76 มาก 

7 เนื้อหาสอดคลHองกับ

กิจกรรมที่จัด 

4.20 0.81 มาก 

8 การจัดสถานที่และ

บรรยากาศในการจัด

กิจกรรม 

4.21 0.76 มาก 

9 ประสิทธิภาพของอุปกรณ5ใน

การจัดอบรม 

4.09 0.78 มาก 

10 ความรูHจากวิชานี้สามารถ

นำไปประกอบดำรงชีวิตไดH 

4.16 0.74 มาก 

 รวม 4.20 0.75 มาก 

 จากตารางที่  2 การวิเคราะห5ความพึงพอใจที่มีตDอการจัด

กิจกรรมคDายสDงเสริมความพอเพียงตามศาสตร5พระราชา โดยการหา

คDาเฉลี่ย (X ̅)และสDวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แสดงระดับความพึง

พอใจไวH 5 ระดับ โดยมีเกณฑ5การพิจารณาคDาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรี

สะอาด. 2545 : 99-100)[3] 

 คDาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

 คDาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 

 คDาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

 คDาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนHอย 

 คDาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนHอยที่สุด 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตDอการจัดกิจกรรม

คDายสDงเสริมความพอเพียงตามศาสตร5พระราชา พบวDา นักเรียนมี

ความพึงพอใจในระดับมาก มีคDาเฉลี่ย เทDากับ 4.20 จากคะแนนเต็ม 

5 มีสDวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทDากับ 0.75 ซึ่งมีรายการที่นักเรียนพึง

พอใจมากที่สุด คือ การอบรมชDวยใหHเกิดความรูHและทักษะใหมDที่เป�น

ประโยชน5 มีคDาเฉลี่ย เทDากับ 4.37 รองลงมาคือ การตอบขHอซักถาม

ไดHครบถHวนและชัดเจน 4.36 

 

9. สรุปผล 

 1.ผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังจัดกิจกรรม

คDาย สDงเสริมความพอเพียงตามศาสตร5พระราชามีคะแนนเฉลี่ยสูง

กวDากDอน การจัดกิจกรรมโดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2.นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ( = 4.20) ตDอการจัด

กิจกรรม คDายสDงเสริมความพอเพียงตามศาสตร5พระราชา 

 

10. อภิปรายผล 
 1. จากสรุปผลการวิเคราะห5ขHอมูล แสดงใหHเห็นถึงผลการจัด

กิจกรรมคDายสDงเสริมความพอเพียงตามศาสตร5พระราชา มีผล

คะแนนสูงขึ้นอยDางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจาก

กิจกรรมคDายที่จัดขึ้นมีเป�นการจัดประสบการณ5การเรียนรูHที่มุDงเนHน

นักเรียนเป�นสำคัญซึ่งผลตDอความรูHความเขHาใจของนักเรียนที่เปUด

โอกาสใหHผูHเรียนไดHเรียนรูHความพอเพียงในสถานการณ5ตDาง ๆ ที่

เชื่อมโยงเขHาสูDการใชHในชีวิตประจำวัน มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อจูง

ใจในการเรียน เป�นการสรHางบรรยากาศที่สรHางความผDอนคลายและ

เป�นกันเอง ใหHนักเรียนมีสDวนรDวมในกิจกรรม มีความสนุกสนานใน

การเรียนสอดคลHองกับงานวิจัยของมณเฑียร ชัยประเสริฐ[4] พบวDา 

ที่มีผลสัมฤทธิ์หลังเขHารDวมกิจกรรมสูงกวDากDอนเรียนอยDางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. จากผลความพึงพอใจที่มีตDอการจัดกิจกรรมคDายดำเนินการจัด

กิจกรรมที่ เริ่มตHนจากกิจกรรมที่งDายและสามารถเขHาใจไดHงDายที่

นักเรียนทุกคนสามารถเขHาใจไดHงDายและนำเขHาสูDกิจกรรมที่เพิ่มพูน

ประสบการณ5ที่มากขึ้น นักเรียนจะไดHรับการเรียนรูHทั้ งเนื้อหา 

ความคิด ทักษะตDาง ๆ และเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง

มากขึ้น โดยเป�นบรรยากาศที่สรHางแรงจูงใจในการเรียนใหHมีความ

สนใจมากขึ้น ซึ่งสอดคลHองกับงานวิจัยของชนะชัย อวนวัง, ภาสกร 

ธนศิระธรรม และ นฤมล อินทิรักษ5[5] พบวDากลุDมตัวอยDางมีความพึง

พอใจตDอกิจกรรมคDายวิชาการสานฝ�นพี่สูDนHองดHวยภูมิสารสนเทศใน

ระดับมาก 
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11. ขVอเสนอแนะ 

 1. ขHอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใชH 

 การจัดกิจกรรมคDายควรจัดใหHมีวันที่ใชHประมาณ 2 – 3 วัน และ

มีระยะเวลาในการทำกิจกรรมที่ยืดหยุDนเหมาะสม 

 2. ขHอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตDอไป 

 ศึกษา แนวคิดการออกแบบกิจกรรมฐานความรูHในสำหรับจัด

กจิกรรมใหHกับนักเรียนนักศึกษาในระดับชั้นอื่น ๆ 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1) เพื่อศึกษาผลของการเรียนแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้, แบบประเมินความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จำนวน 31 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (dependent) ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษาสาขาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความสามารถในการสร้างสื่อการเรียน
การสอนอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.70 และนักศึกษาสาขาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
คำสำคัญ : การเรียนแบบผสมผสาน, ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การสอนภาษาอังกฤษ 

 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the effect of blended learning toward the ability to develop 
instructional media construction by English Teaching Program students in the Faculty of Education, Phranakhon Si 
Ayutthaya Rajabhat University 2) to compare the results of learning achievement before and after studying by using 
blended learning from English Teaching Program students in the Faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya 
Rajabhat University.  The samples used in the study were 31 students from English Teaching Program in the Faculty of 
Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. Materials in this research were the lesson plans, Instructional 
media construction ability form and learning achievement tests. Means, Standard Deviation and  
t-test (dependent) were used in this study for data analysis. The results of the research have been found that English 
Teaching Program students in the Faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University had to enhance 
instructional media construction in high level. The learning achievement of English Teaching Program students in the 
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Faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University after studying was higher than before studying at 
statistical significance.   
Keywords : Blended Learning, Instructional Media Construction Abilities, Learning Achievement, English Teaching  
 

1. บทนำ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด 
19 ที่แพร่หลายอยู่ ในโลก ณ  ปัจจุบันนี้  จำเป็นจะต้องมีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักของการจัดการ
เรียนการสอน ทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม 
อินเทอร์เน็ต ที่เป็นตัวกลางในการเช่ือมต่อสัญญาณในการสื่อสาร
ระหว่างครู อาจารย์กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา [1] ประกอบกับการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีตั้งแต่การใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต 
โทรศัพท์ และเครื่องมืออื่นๆ นอกจากนั้นแล้วยังมีการใช้เทคโนโลยี
เว็บและแอปพลิเคช่ันในการนำเสนอสื่อทั้ง แอนิเมช่ัน วีดิทัศน์ ภาพ
และเสียง เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของ
การเรียนออนไลน์ผสมผสานกับการเรียนในช้ันเรียน [2] [3] ซึ่งการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะนี้เรียกว่า การเรียนแบบ
ผสมผสาน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีทั้งการเรียนในช้ันเรียน
กับการเรียนแบบออนไลน์ โดยมีการเข้ารียนในช้ันเรียนเป็นหลัก
ผสมผสานกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ
การเรียนออนไลน์เป็นหลักผสมผสานกับการเรียนในช้ันเรียน ผู้สอน
จะมีการจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าทั้งในห้องเรียนและ
เรียนออนไลน์ได้ทั้งสองกรณี สัดส่วนของการเรียนแบบผสมผสานมี
หลากหลายรูปแบบทั้งการเรียนแบบออนไลน์ทั้งหมดหรือการเรียน
ในช้ันเรียนทั้งหมดผสมผสานสื่อและเทคโนโลยีประกอบการจัดการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนหรือการจัดเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
วิธีการสอนในช้ันเรียนผสมผสานการเรียนแบบออนไลน์แบบ 70-30 
จะมีกระบวนการในการจัดเรียนการสอนในช้ันเรียน 70 เปอร์เซ็นต์
ผสมผสานกับการเรียนออนไลน์ 30 เปอร์เซ็นต์ โดยที่นักเรียน นิสิต 
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ณ สถานที่ไหนเวลาใดก็ได้  ทั้งในช้ันเรียน
และนอกช้ันเรียน ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ครู อาจารย์ได้ผลิตและ
นำเสนออยู่บนเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มที่มีความ
หลากหลายเช่น YouTube, Facebook หรือ Google Classroom 
เป็นต้น [4] [5] นอกจากนั้นแล้วยังสามารถสั่งงาน ส่งงาน ตรวจงาน 
และสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนผ่านอีเมล์
หรือแอปพลิเคชั่นไลน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุป อภิปรายผลการเรียน 
ที่ได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยการใช้กระดานสนทนาหรือการแชท 
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอนได้ อีกทั้งยังสามารถ
เรียนแบบเผชิญหน้า (face to face) ด้วยการใช้โปรแกรมที่สามารถ
นำมาประยุกต์ ใช้ ในการเรียนการสอนเช่น  ZOOM, Google 
Meeting เป็นต้น [6] [7] ส่วนในด้านการวัดและประเมินผล การทำ

แบบทดสอบออนไลน์ สามารถวัดความก้าวหน้าหรือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน นิสิต นักศึกษาได้เป็นอย่างดี จึงนับได้ว่า
การเรียนแบบผสมผสานเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและมีแนวโน้มจะพัฒนาการ
เรียนการสอนในลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต [8] [9] 
 การเรียนแบบผสมผสานจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่าเป็น
การจัดการเรียนการสอนที่มีความสำคัญในศตวรรษที่ 21 น้ี จึงมีการ
นำวิธีการของการเรียนแบบผสมผสานเข้ามาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษากันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ
นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษที่มีการประยุกต์ใช้การเรียน
แบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถต่างๆ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่
นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษจะต้องมีคือ ความสามารถ
เกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอน เพื่อนำไปใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและการเป็นครูในอนาคต โดยสื่อการเรียน
การสอนจะเป็นตัวกลางในการสื่อสาร สื่อความหมาย เนื้อหาสาระ 
ผ่านวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธีการการเรียนการสอนหรือเทคโนโลยี
ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ [10] 
โดยสื่อการเรียนการสอนมีด้วยกันหลากหลายประเภททั้งสื่อสิ่งพิมพ์ 
ของจริง ของจำลอง เกม การสอนแบบโปรแกรม สื่อวัสดุกราฟิก สื่อ
ประสม เป็นต้น [11] สื่อการเรียนการสอนต่างๆ เหล่านี้จะต้องมี
กระบวนการในการสร้างอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบของการ
สร้างสื่อการเรียนการสอนตั้งแต่การ วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น 
เนื้อหา ผู้เรียน งานท่ีผู้เรียนจะต้องทำเมื่อเรียนผ่านสื่อการเรียนการ
สอน เป็นต้น จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการออกแบบสื่อการเรียนการ
สอน การพัฒนาหรือการสร้างสื่อการเรียนการสอน การนำสื่อการ
เรียนการสอนไปใช้และการประเมินสื่อการเรียนการสอน [12] 
กระบวนการในการสร้างสื่อการเรียนการสอนต่างๆ เหล่านี้นักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
ขั้นตอนของการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อที่จะสามารถสร้างสื่อ
การเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและสามารถนำสื่อการเรียนการ
สอนไปใช้งานได้จริงอย่างเป็นขั้นตอนและตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
ต่อไป 
 จากสภาพปัญหาการแพร่กระจายของโรคระบาดที่ทำให้การ
จัดการเรียนการสอนมีการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการให้อยู่ในรูปแบบ
ของการเรียนแบบผสมผสานท่ีมีส่วนช่วยในการจัดการเรียนการสอน
ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความสำคัญของสื่อ
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การเรียนการสอนที่นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษจะต้อง
มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อที่จะ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและเพื่อพัฒนาการสอนของนักศึกษา
ให้กับนักเรียนที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของการเรี ยนแบบ
ผสมผสานที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจในการสร้างสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่เรียนแบบผสมผสาน 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา 
การสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสาน 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้เพื่อมุ่งศึกษาผลของการเรียนแบบผสมผสานที่
ส่งผลต่อความสามารถในการสรา้งสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีขั้นตอนของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา จำนวน 134 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในศึกษาการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีการในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 
1152701 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
จำนวน 31 คน 
 

3.2 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเรียนแบบ
ผสมผสานที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยใช้เนื้อหาสาระส่วนหนึ่ง
ของเนื้อหาในรายวิชา 1152701 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ แบบฝึกทักษะ ซึ่งเป็นสื่อ
การเรียนการสอนในรายวิชาเรียนที่นักศึกษาจะต้องผลิตและพัฒนา
เพื่อใช้ในวัดความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 สื่อการเรียนการสอนที่นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
จะต้องผลิตและพัฒนาได้แก่ แบบฝึกทักษะ  
 

3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนแบบผสมผสาน  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการ
สอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.4.2 แบบประเมินความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการ
สอน 
 3.4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
 

3.5 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ [13] [14]  
 3.5.1 แผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบผสมผสานวิชา
1152701 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใช้
วิธีการหาคุณภาพโดยการให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ นำผลการการประเมินมาหาความ
ตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ (Item-Objective Congruence: IOC) ซึ่งผู้วิจัยจะ
คัดเลือกผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ในข้อที่มีค่า IOC 
มากกว่าหรือเท่ากับ .50 ขึ้นไปและทำการปรับปรุงแก้ไขแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ จากนั้นผู้วิจัยนำ
แผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลอง (try out) กับนักศึกษาสาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำ
ข้อมูลที่ได้มาทำการแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.5.2 แบบประเมินความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการ
สอน ผู้วิจัยนำแบบประเมินความสามารถในการสร้างสื่อการเรียน
การสอน ให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพแบบ
ประเมิน แล้วนำผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาหาค่า ความตรง
เชิงเนื้อหาโดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของ
ผู้ เ ช่ี ย วชาญ  ( Item-Objective Congruence: IOC) โด ยผู้ วิ จั ย
คัดเลือกผลการประเมินแบบประเมินความสามารถในการสร้างสื่อ
การเรียนการสอนในข้อที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ .50 ขึ้นไป
และทำการปรับปรุ งแก้ ไขแบบประเมินความสามารถตาม
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ข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญ  จากนั้นผู้ วิจัยนำแบบประเมิน
ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนไปทดลอง (try out) 
กับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 30 คน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำการแก้ไขแบบประเมิน
ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
 3.5.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้วิจัยนำใช้วิธีการ
หาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่านตรวจสอบแบบทดสอบ
แล้วนำผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่า ความตรงเชิงเนื้อหา
โดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
(Item-Objective Congruence: IOC) โดยผู้วิจัยจะคัดเลือกผลการ
ประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คัดเลือกข้อที่มีค่า 
IOC มากกว่าหรือเท่ากับ .50 ขึ้นไปและทำการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ จากนั้นผู้วิจัยนำแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลอง (try out) กับนักศึกษาสาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพื่อหาค่าค่า
ดัชนีความยากง่ายของแบบทดสอบ โดยทำการคัดเลือกแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าดัชนีความยากง่ายของแบบทดสอบ
ระหว่าง 0.20-0.80 ไว้ และนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน ไปทดลอง (try out) กับนั กศึ กษาสาขาวิ ช าการสอน
ภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อทำการวิเคราะห์หาความเที่ยง
ของแบบทดสอบ โดยคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีค่ามา
กว่า 0.70 ด้วยการใช้สูตร KR-20 Kuder Richardson ของ Kuder 
Richardson ซึ่งได้ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบเท่ากับ 0.78 [15] 
   

3.6 ขั้นตอนของการทดลอง 
 การศึกษาวิจัยผลของการเรียนแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 3.6.1 ผู้วิจัยปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน 
 3.6.2 ผู้วิจัยให้นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทำแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วทำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคะแนนของนักศึกษา   
 3.6.3 ผู้วิจัยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
โดยกระบวนการจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 
และการเรียนออนไลน์ 

 3.6.4 ภายหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานของ
นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 3.6.5 ให้นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทำการผลิตแบบฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยทำการเกบ็
รวบรวมข้อมูลคะแนนและประเมินแบบฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษที่
นักศึกษาสร้างขึ้น 
 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7.1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนจากการทำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอ่นและหลังเรียนได้แก่สถิติ t-test (dependent) 
 3.7.2 สถิติที่ใช้สำหรับการประเมินความสามารถในการสร้างสื่อ
การเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

ผู้วิจัยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมี
เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง นักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษมีความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49 แสดงว่า นักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษมีความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49 แสดงว่า นักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษมีความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49 แสดงว่า นักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษมีความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49 แสดงว่า นักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษมีความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับน้อยท่ีสุด 
  

4. ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยผลของการเรียนแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีผลของการวิจัยดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 

รายการ X  S.D. แปลผล 

ช่ือของแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสม 4.30 0.48 มาก 

วัดถุประสงค์ของแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 3.80 0.63 มาก 

เนื้อหาสาระในแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 4.10 0.73 มาก 

แบบฝึกทักษะมีตัวหนังสือ ภาพประกอบ สีสันน่าสนใจ 4.20 0.63 มาก 

ใบความรู้ ใบงาน แบบบันทึก มีความเหมาะสม 4.00 0.81 มาก 

แบบฝึกทักษะมีหลายประเภท 3.40 0.51 ปานกลาง 

จำนวนของแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสมในแต่ละเนื้อหาสาระ 4.10 0.87 มาก 

คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะมีความเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย 3.30 0.94 ปานกลาง 

แบบทดสอบ แบบฝึกหัด ในแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสม 4.00 0.66 มาก 

แบบฝึกทักษะสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้ 3.70 0.82 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.89 0.70 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษมี
ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก โดย
ในประเด็นหัวข้อเกี่ยวกับ ช่ือของแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสมเป็น
ความสามารถที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ที่ 4.30 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่  0.48 รองลงมาได้แก่  แบบฝึกทักษะมีตัวหนังสือ 
ภาพประกอบ สีสันน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.20 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.63 เนื้อหาสาระในแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสมกับ

ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.73 และ 
จำนวนของแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสมในแต่ละเนื้อหาสาระมี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.87 ตามลำดับ 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสาน 
 

กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม X  S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 31 30 16.81 1.51 26.90 0.000 

หลังเรียน 31 30 23.90 1.62   

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก่อนและหลังเรียนด้วยการ
เรียนแบบผสมผสาน พบว่า นักศึกษาสาขาพลศึกษามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
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 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของการเรียนแบบผสมผสานท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการสร้างสื่อ
การเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมากมี
คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 3.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.70 โดย
ในประเด็นช่ือของแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
อยู่ท่ี 4.30 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 0.48 รองลงมาได้แก่ แบบ
ฝึกทักษะมีตัวหนังสือ ภาพประกอบ สีสันน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.20 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.63 จากผลการวิจัยทำให้เห็นได้ว่า 
การเรียนแบบผสมผสานมีผลต่อความสามารถในการสร้างสื่อการ
เรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้อยู่ในระดับที่ดีได้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพย์ธิดา บุตรฉุย และ พัทธนันท์ บุตรฉุย 
(2564) [16] ที่ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนแบบผสมผสานเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ เป็นการเรียนการสอนที่สามารถช่วย
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษผ่านการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล
ที่เป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างมาก ทำให้การ
เรียนแบบผสมผสานเป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุค
ดิจิทัล นอกจากนั้นแล้วผลการวิจัยในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมชาย สุวรรณะ และ บริบูรณ์ ชอบทำดี (2563) [17] ที่ศึกษา 
วิจัยเกี่ยวกับผลของการเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอ
บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างสื่อการ
เรียนการสอนของนักศึกษาสาขาพลศึกษา โดยมีผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษามีความสามารถในการสร้างสื่อการเรียน
การสอนอยู่ในระดับมากด้วยเช่นกันกับงานวิจัยในครั้งนี้  
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่เรียนด้วยการเรียนแบบ
ผสมผสาน มี ผลการวิจัยพบว่านั กศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เป็นผลการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับใน
หลายงานวิจัยที่มีผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจากผลการวิจัย
ของ ศุภวดี แถวเพีย, รัชนี พจนา และ สุธิดา อินทรเพชร (2562) 
[18] ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนแบบผสมผสานใน
วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรถ์ 1 ต่อผลสัมฤทธ์ิการ
เรียน ความพึงพอใจและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มีผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 60 และมี

คะแนนเฉลี่ยการเรียนรู้ด้วยตนเองหลังการเรียนแบบผสมผสาน
สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และจากงานวิจัยของ Langprayoon 
และ Chobthamdee (2019) [19] ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของ
การเรียนแบบผสมผสานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีผลการวิจัยไปในทิศทางเดียวกันว่า นักศึกษา
สาขวิชาการสอนภาษาอังกฤษเมื่อเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสาน
จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งจาก
ผลการวิจัยที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันจึงอาจทำให้สรุปได้ว่า 
การเรียนแบบผสมผสานสามารถช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาสูงข้ึนอย่างมีทิศทางที่แน่นอน    
 

6. บทสรุป 
 จากผลการวิจัยทำให้เห็นได้ว่าการเรียนแบบผสมผสานสามารถ
ช่วยส่งเสริมความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษาได้อย่างมีทิศทางที่ดีขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องด้วยกระบวนการที่นักศึกษาได้
เรียนทั้งในห้องเรียนผสมผสานการเรียนแบบออนไลน์จึงทำให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติในช้ันเรียนและเสริมสร้าง
ความรู้ของตนเองผ่านการศึกษาหาข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตที่มี
ข้อมูลอยู่มากมายในโลกที่ไร้พรมแดนในยุคดิจิทัลนี้ จึงควรมีการ
ส่งเสริมให้การเรียนแบบผสมผสานนั้นใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างแพร่หลายต่อไป 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 การนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ควรมีการศึกษาการเรียนแบบผสมผสานและการสร้าง
สื่อการเรียนการสอนให้ ชัดเจนและเข้าใจในกระบวนการก่อน
นำไปใช้จริง  
 7.2 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการทดลองการเรียนแบบ
ผสมผสานในนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ หรือมีการศึกษาเกี่ยวกับผลิต
สื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานวิจัยในครั้งนี ้
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บทคัดย:อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค5เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดIวยการจัดการเรียนการสอนออนไลน5ดIวย

สภาพแวดลIอมคลาวด5เอ็ดดูเคชั่นรายวิชาคณิตศาสตร5คอมพิวเตอร5 และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาดIวยการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน5ดIวยสภาพแวดลIอมคลาวด5เอ็ดดูเคชั่น กลุSมเปTาหมายที่ใชIในการวิจัย คือ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ที่ลงทะเบียนรายวิชาคณิตศาสตร5คอมพิวเตอร5 จำนวน 15 คน ซึ่งไดIมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชIในการวิจัย ไดIแกS 1) 

รายละเอียดของรายวิชาคณิตศาสตร5คอมพิวเตอร5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2) เอกสาร สื่อนำเสนอ และแบบฝ_กหัดประกอบการเรียนการ

สอนในหนSวยการเรียนรูI 3) เครื่องมือสภาพแวดลIอมคลาวด5เอ็ดดูเคชั่น 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 5) แบบสอบถามความ

พึงพอใจ ผลการวิจัยพบวSา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาผSานเกณฑ5รIอยละ 75 ของคะแนนเต็ม และ 2) ผลศึกษาความ 

พึงพอใจของนักศึกษาดIวยการจัดการเรียนการสอนออนไลน5ดIวยสภาพแวดลIอมคลาวด5เอ็ดดูเคชั่นภาพรวมมีความพึงพอใจอยูSในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: การเรียนการสอนออนไลน5, สภาพแวดลIอมคลาวด5เอ็ดดูเคชั่น, คณิตศาสตร5คอมพิวเตอร5 

 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study students' achievement by online learning and teaching and in a 

cloud education environment for computer mathematics subjects, and 2 ) to study student satisfaction with learning 

and teaching and in a cloud education environment. The target group used in the research was 15 bachelor's degree 

students in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University who registered for computer mathematics course, which were 

obtained by choosing a specific The tools used in the research were 1) the details of the computer mathematics course 

in bachelor of Education Program, 2) documents, presentation materials and exercises for teaching in the unit, 3) cloud 

education environment tools, 4) achievement test, and 5) satisfaction questionnaire. The results of the research showed 

that 1) the student's academic achievement after learning passed the criteria of 75% of the full score, and 2) the 

student's satisfaction learn with the online learning and teaching and in a cloud education environment with a high 

level of satisfaction. 
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1. บทนำ 
 จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตSอการดำเนิน

ชีวิตและการเรียนรูI เพื่ อปรับตัวใหI ไดIกับโลกที่ ขับ เคลื่อนดIวย

เทคโนโลยี สำหรับการเรียนรูIในการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม

จะเกิดขึ้นไดIนั้นตIองมีทักษะของการเรียนรูIตลอดชีวิต นั่นคือทักษะ

การใชIและประยุกต5ใชIเทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดตSอสื่อสาร

ในดIานตSาง ๆ ดIวยเทคโนโลยีอินเทอร5เน็ต [1] การปรับเปลี่ยนและ

เตรียมความพรIอมของคนที่สอดคลIองกับการใชIเทคโนโลยีสมัยใหมS

อยSางมีความสุขนั้น ตIองปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาใหIผูIเรียน

สามารถเรียนรูIดIวยตนเองโดยใชIเครื่องมือทางเทคโนโลยีพัฒนา

ตนเองไดIอยSางมีคุณภาพ  

 จากการแพรSระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 สSงผลกระทบตSอการ

เรียนการสอนในชั้นเรียนเป�นอยSางมาก ทำใหIสถาบันการศึกษา

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน5 โดยเฉพาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดIประกาศใหIมีการเรียนการ

สอนในรูปแบบออนไลน5ตลอดภาคเรียนที่  1 ป�การศึกษา 2564 

เพื่อใหIนักศึกษาไดIกักตัวอยูSบIานและเวIนระยะหSางทางสังคม โดย

รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน5นั้นเป�นการศึกษาผSาน

เครือขSายอินเทอร5เน็ต ผูIสอนใชIโปรแกรมสนทนาออนไลน5ในการ

อธิบายเนื้อหา ประกอบดIวยขIอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และการ

ปฏิสัมพันธ5 สิ่งเหลSานี้จะถูกสSงตรงไปยังผูIเรียนผSานเว็บเบราว5เซอร5 

หรือโปรแกรมเฉพาะทาง ผูIสอนผูIเรียนสามารถที่จะติดตSอสื่อสาร 

ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียน

ทั่วไป [2] สำหรับการเรียนการสอนออนไลน5ในป�จจุบันนั้นไดIมีการ

เลือกใชIแพลตฟอร5มหลากหลายมากทั้งในการติดตSอสื่อสารกับผูIเรียน

ไมSวSาจะเป�น Zoom Cloud Meetings, Google Meet, Webinar, 

Microsoft Teams, Facebook Live และ Line Meetings เป�นตIน 

ซึ่งแตSละโปรแกรมมีฟ�งก5ชันการใชIงาน รSวมทั้งขIอจำกัดแตกตSางกันไป

อยูSที่ผูIใชIเลือก [2] ทำใหIการสอนออนไลน5จึงเป�นเรื่องสำคัญตSอ

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูIของผูIเรียน ผูIสอนควรเลือกใชIเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับการถSายทอดเนื้อหา [3] สภาพแวดลIอมคลาวด5  

เอ็ดดู เคชั่น  (Google Apps for Education) เป�นเครื่องมือทาง

การศึกษาที่ Google ใหIการสนับสนุนเพื่อใชIฟรีกับสถานศึกษาทั่ว

โลก [4] และมีเครื่องมือตSาง ๆ เป�นแบบระบบเป�ดในการทำงาน

รSวมกันเป�ดกวIางสำหรับครู อาจารย5 นักเรียน นักศึกษา ชั้นเรียน 

และสมาชิกในครอบครัวสามารถเขIาถึงขIอมูลบนคลาวด5จากที่ไหน 

ก็ไดIทุกที่ทุกเวลาไมSวSาจะอยูSตรงไหนก็ตาม ขอแคSมีอุปกรณ5ที่เชื่อมตSอ

ระบบอินเทอร5เน็ตก็สามารถเขIาถึงขIอมูลไดIตลอดเวลา [5] เพื่อลด

ความซับซIอนและความยุSงยาก รองรับการใชIงานที่หลากหลาย 

สามารถทำงานรSวมกันไดIอยSางมีประสิทธิภาพ  

 การจัดการเรียนการสอนนรายวิชาคณิตศาสตร5คอมพิวเตอร5 

ห ลั ก สู ต รค รุ ศ าส ต รบั ณ ฑิ ต  (4 ป� ) ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา ไดIกำหนดใหIมีการจัดการเรียนการสอนในภาค

เรียนที่  1 ของนักศึกษาชั้นป�ที่  1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร5ศึกษา  

ซึ่งรายวิชาคณิตศาสตร5คอมพิวเตอร5เป�นพื้นฐานสำคัญของการ

ทำงานของระบบคอมพิวเตอร5ที่มีการคำนวณตัวเลขเพื่อนำไปสูSการ

เขIารหัสทางคอมพิวเตอร5หรือการเขียนอัลกอลิทึมทางคอมพิวเตอร5 

[6] จากป�ญหาการจัดการเรียนการสอนที่ผSานมาไดIจัดการเรียนการ

สอนในหIองบรรยาย (on site) แตSดIวยสถานการณ5ป�จจุบันไดI

ปรบัเปลี่ยนรปูแบบเป�นการจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน5 ผูIวิจัย

จึงสนใจศึกษาการใชIเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนการสอนดIวย

สภาพแวดลIอมคลาวด5เอ็ดดูเคชั่น เพื่อใหIนักศึกษานั้นเกิดความรูIและ

เกิดความเขIาใจในการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร5คอมพิวเตอร5ที่

สอดคลIองกับสถานการณ5ป�จจุบัน โดยผลการวิจัยที่ไดIสามารถนำไป

ปรับใชIในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ตSอไป 

 

2. จุดประสงคIของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดIวยการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน5ดIวยสภาพแวดลIอมคลาวด5เอ็ดดูเคชั่นรายวิชา

คณิตศาสตร5คอมพิวเตอร5 

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาดIวยการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน5ดIวยสภาพแวดลIอมคลาวด5เอ็ดดูเคชั่น 

 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
 ก ารวิ จั ย ค รั้ งนี้ เป� น ก ารวิ จั ย เชิ งท ด ล อ ง เบื้ อ งตI น  (Pre-

Experimental Research) มีรายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 ขอบเขตของการวิจัย 

3.1.1 กลุSมเปTาหมายการวิจัย เป�นการเลือกกลุSมตัวอยSางแบบเจาะจง 

จากนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ที่ลงทะเบียนรายวิชาคณิตศาสตร5คอมพิวเตอร5ภาคเรียนที่  1  

ป�การศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 15 คน  

3.1.2 เนื้อหาที่ใชIในการวิจัย ประกอบดIวย 1) ระบบเลขจำนวนจริง 

2) ระบบเลขฐาน 3) การแปลงเลขฐาน 4) การคำนวณเลขฐาน 5) 

ตรรกศาสตร5 และ 6) พีชคณิตแบบบูลีน 
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3.1.3 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ป�การศึกษา 

2564 เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอน

สัปดาห5ละ 1 ครั้ง จำนวน 4 ชั่วโมง เป�นเวลา 8 สัปดาห5 

 

3.2 เครื่องมือที่ใชHในการทดลอง 

3.2.1 รายละเอียดของรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(มคอ. 3) รายวิชาคณิตศาสตร5คอมพิวเตอร5 หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต (4 ป� ) สาขาวิชาคอมพิ วเตอร5ศึกษา คณะครุศาสตร5  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3.2.2 เอกสารประกอบการเรียนจำนวน 6 เรื่อง สื่อสไลด5นำเสนอ

ขIอมูล และแบบฝ_กหัดทบทวนในรูปแบบอัตนัยประกอบการเรียน

การสอนในหนSวยการเรียนรูI 

3.2.3 เครื่องมือสภาพแวดลIอมคลาวด5เอ็ดดูเคชั่น [7] ประกอบดIวย 1) 

Google Classroom สำหรับบริหารจัดการสอน ประกาศ มอบหมาย

งาน สSงงานของนักศึกษา 2) Google Meet สำหรับการสอนออนไลน5

ใชIบรรยายเนื้อหา และแลกเปลี่ยนเรียนรูI 3) Google Drive สำหรับ

เก็บรวบรวมไฟล5เอกสารที่ เกี่ยวขIอง 4) Google Sheets สำหรับ

คำนวณคะแนนของนักศึกษา 5) Google Slides สำหรับออกแบบสื่อ

นำเสนอขIอมูลเนื้อหา 6) Google Calendar สำหรับนัดหมาย 7) 

YouTube สำหรับแบSงป�นเนื้อหาที่ เกี่ยวขIองในรูปแบบวิดี โอ 8) 

Google Jamboard สำหรับเขียนกระดานไวท5บอร5ดดิจิทัลระหวSาง

บรรยายเนื้อหา และ 9) Google Forms สำหรับสรIางแบบสอบถาม

ออนไลน5 

3.2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป�นแบบอัตนัย 

จำนวน 10 ขIอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ผลการวิเคราะห5 มีคSา

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเทSากับ 0.85 

3.2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจเป�นแบบประเมินมาตราสSวน

ประมาณคSา 5 ระดับ จำนวนขIอคำถาม 15 ขIอ โดยปรับขIอคำถาม

จากแบบประเมินผูIสอนของมหาวิทยาลัย มีคSาสัมประสิทธิ์ความ

เชื่อมั่นเทSากับ 0.92 

 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 

3.3.1 นักศึกษาที่เรียนดIวยการจัดการเรียนการสอนออนไลน5ดIวย

สภาพแวดลIอมคลาวด5เอ็ดดูเคชั่นรายวิชาคณิตศาสตร5คอมพิวเตอร5 

มคีะแนนผSานเกณฑ5ไมSนIอยกวSารIอยละ 75 ของคะแนนเต็ม [6] 

3.3.2 นักศึกษามีความพึงพอใจตSอการจัดการเรียนการสอนออนไลน5

ดIวยสภาพแวดลIอมคลาวด5เอ็ดดูเคชั่นอยูSในระดับมาก 

 

 

3.4 การเกบ็รวบรวมขHอมูล 

 ผูIวิจัยดำเนินการสอนตาม มคอ.3 โดยการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน5ดIวยสภาพแวดลIอมคลาวด5เอ็ดดูเคชั่น มีรายละเอียดดังนี้ 

3.4.1 จัดการเรียนการสอนออนไลน5ทุกสัปดาห5โดยใชI Google Meet 

ดังรูปที่  1 โดยสัปดาห5ที่  1 เป�นการชี้แจงจุดประสงค5การเรียนรูI 

แนะนำเครื่องมือ การเตรียมตัวในการเรียน เกณฑ5การวัดและ

ประเมินผล 

 

 
 

รูปที่ 1 ภาพหนIาจอ Google Meet สำหรับการสอนออนไลน5 

 

3.4.2 สัปดาห5ที่ 2 – 7 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน5ใน

รูปแบบบรรยายถามตอบผSาน Google Jamboard สำหรับการแสดง

การคำนวณทางคณิตศาสตร5 ดังรูปที่ 2 ใชI Google Classroom เป�น

ระบบบริหารจัดการ ดังรูปที่ 2 เก็บขIอมูลและเอกสารที่เกี่ยวขIองไวIใน 

Google Drive น ำ เส น อ ไส ล ด5 น ำ เส น อ โด ย ใชI  Google Slides  

นัดหมายนักศึกษาสSงงานโดยใชI Google Calendar นอกจากนั้นยัง

แบSงป�นเนื้อหาที่เกี่ยวขIองในรูปแบบคลิปวิดีโอผSาน YouTube  

 

 
 

รูปที่ 2 ภาพหนIาจอ Google Jamboard ในการจัดการเรียนการสอน 
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3.4.3 มีการมอบหมายใหIนักศึกษาทำแบบฝ_กหัดเพื่อทดทวนความรูIใน

แตSละเรื่อง แลIวสSงคำตอบในรูปแบบของถSายภาพที่แสดงวิธีการ

คำนวณใหIชัดเจนลงใน Google Classroom จากนั้นผูIสอนตรวจใหI

คะแนนและสะทIอนผลกลับเป�นรายบุคคล 

3.4.4 มีการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชIขIอสอบแบบ

อัตนัย จำนวน 10 ขIอ คะแนนเต็ม 30  คะแนน แลIวนำคะแนนมา

วิเคราะห5เพื่อเทียบกับเกณฑ5ที่กำหนดไวI 

3.4.5 สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาโดยใชI Google Forms 

และวแิคราะห5ผลโดยใชI Google Sheets 

 

3.5 การวิเคราะหTขHอมูล 

 ผูIวิจัยดำเนินการวิเคราะห5ขIอมูลกลุSมเปTาหมายในการวิเคราะห5

แบบสอบทดสอบที่ผูIวิจัยไดIตรวจสอบความสมบูรณ5ของแบบทดสอบ

และแบบสอบถาม จากนั้นไดIวิเคราะห5ขIอมูลโดยใชI Google Sheets

ทำการประมวลผลและวิเคราะห5ทางสถิติ ไดIแกS รIอยละ คSาเฉลี่ย  

สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อนำขIอมูลที่ไดIนำเสนอและสรุปผลการวิจัย 

ผูIวิจัยไดIกำหนดเกณฑ5ที่ใชIในการประเมินผลความพึงพอใจโดยใชI

แบบประเมินแบบมาตราสSวนประมาณคSา 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง นIอย และนIอยที่สุด โดยมีเกณฑ5พิจารณาคSาเฉลี่ย [8] ดังนี้  

 คSาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  มีความคิดเห็นอยูSในระดับมากที่สุด 

 คSาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  มีความคิดเห็นอยูSในระดับมาก 

 คSาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  มีความคิดเห็นอยูSในระดับปานกลาง 

 คSาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  มีความคิดเห็นอยูSในระดับนIอย 

 คSาเฉลี่ย 1.00 – 1.50  มีความคิดเห็นอยูSในระดับนIอยที่สุด 

 

4. ผลการวิจัย 
 ผูIวิจัยนำเสนอผลการวิจัยตามจุดประสงค5การวิจัย ดังนี้ 

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดHวยการจัดการเรียน 

การสอนออนไลนTดHวยสภาพแวดลHอมคลาวดTเอ็ดดูเคชั่นรายวิชา

คณิตศาสตรTคอมพิวเตอรT ไดIผลการวิเคราะห5แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จำนวน 15 คน 

การทดสอบ 
คะแนนเต็ม 

(คะแนน) 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน (คน) 

ผcาน (รHอยละ) ไมcผcาน (รHอยละ) 

ทดสอบครั้งที่ 1 20 11 (73.33) 4 (26.64) 

ทดสอบครั้งที่ 2 10 13 (86.67)  2 (13.33) 

รวม/เฉลี่ย 30 80 20 

 

 จากตารางที่ 1 พบวSา นักศึกษาที่เรียนดIวยการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน5ดIวยสภาพแวดลIอมคลาวด5 เอ็ดดู เคชั่นรายวิชา

คณิตศาสตร5คอมพิวเตอร5 จากการทดสอบจำนวน 2 ครั้ง มีคะแนน

รวม 30 คะแนน พบวSา ภาพรวมนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนผSานเกณฑ5ไมSนIอยกวSารIอยละ 75 ของคะแนนเต็ม คิดเป�น

รIอยละ 80 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด เป�นไปตามสมมติฐานที่

กำหนด 

 

4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาดHวยการจัดการเรียน

การสอนออนไลนTดHวยสภาพแวดลHอมคลาวดTเอ็ดดูเคชั่น แสดงดัง

ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา 

รายการประเมิน µ s2 แปลผล 

1. บุคลิกภาพและการแตWงกายของผู[สอน 4.33 0.49 มาก 

2. ความตรงตWอเวลา 4.40 0.51 มาก 

3. การเตรียมการสอน 4.60 0.51 มากที่สุด 

4. ความตั้งใจและความกระตือรือร[นใน

การสอน 

4.47 0.52 มาก 

5. ความครบถ[วนในการสอนตามเนื้อหา

ของรายวิชา 

4.20 0.86 มาก 

6. รูปแบบและเครื่องมือที่ใช[เหมาะสมกับ

สถานการณ5ปkจจุบัน 

4.67 0.49 มากที่สุด 

7. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและ

ความรับผิดชอบตWอสังคม 

4.47 0.52 มาก 

8. สWงเสริมให[ผู[เรียนสามารถคิด วิเคราะห5

อยWางมีเหตุผล 

4.47 0.52 มาก 

9. ให[ข[อมูล ชี้แนะ แหลWงค[นคว[าหา

ความรู[เพิ่มเติม 

4.53 0.52 มากที่สุด 

10. จัดเนื้อหาและกิจกรรมให[สอดคล[อง

กับความสนใจและความถนัดของ

ผู[เรียน 

4.47 0.52 มาก 

11. ใช[สื่อการสอนที่สWงเสริมการเรียนรู[ที่

เหมาะสม 

4.73 0.46 มากที่สุด 

12. มีการประเมินผลหลายรูปแบบ 

ผู[เรียนทราบวิธีการประเมิน และมี

สWวนรWวมในการกำหนดสัดสWวน

คะแนน 

4.40 0.51 มาก 

13. บรรยากาศในชั้นเรียนมีความอบอุWน 

เน[นความรWวมมือ ผู[เรียนมีความสุขใน

การเรียน 

4.33 0.62 มาก 

ภาพรวมการประเมิน 4.47 0.55 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาผลการศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษาดIวยการจัดการเรียนการสอนออนไลน5ดIวยสภาพแวดลIอม

คลาวด5เอ็ดดูเคชั่น พบวSา ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูSใน
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ระดับมาก มีคSาเฉลี่ยเทSากับ 4.47 สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทSากับ 

0.55 เป�นไปตามสมมติฐานที่กำหนด เมื่อพิจารณาระดับคSาเฉลี่ยของ

การประเมิน พบวSา ขIอที่ 11 สSงเสริมใหIผูIเรียนสามารถคิด วิเคราะห5

อยSางมีเหตุผล มีคSาเฉลี่ยเทSากับ 4.73 ขIอที่ 6 รูปแบบและเครื่องมือ

ที่ใชIเหมาะสมกับสถานการณ5ป�จจุบัน มีคSาเฉลี่ยเทSากับ 4.67 และ 

ขIอที่ 3 การเตรียมการสอน มีคSาเฉลี่ยเทSากับ 4.60 ตามลำดับ 

 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน5ดIวยสภาพแวดลIอม

คลาวด5เอ็ดดูเคชั่นรายวิชาคณิตศาสตร5คอมพิวเตอร5ระดับปริญญาตรี 

สามารถสรุปและอภิปรายผลไดIดังนี้ 

5.1 นักศึกษาที่เรียนดIวยการจัดการเรียนการสอนออนไลน5ดIวย

สภาพแวดลIอมคลาวด5เอ็ดดูเคชั่นรายวิชาคณิตศาสตร5คอมพิวเตอร5 

จากการทดสอบจำนวน 2 ครั้ง มีคะแนนรวม 30 คะแนน พบวSา 

การทดสอบครั้งแรกนักศึกษาผSานเกณฑ5รIอยละ 73.33 ของคะแนน

เต็ม ต่ำกวSาเกณฑ5ที่กำหนดไวIที่รIอยละ 75 สำหรับการทดสอบครั้งที่

สองนั้นนักศึกษาผSานเกณฑ5รIอยละ 86.67 ของคะแนนเต็ม เมื่อ

พิจารณาภาพรวมนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผSาน

เกณฑ5ไมSนIอยกวSารIอยละ 75 ของคะแนนเต็ม คิดเป�นรIอยละ 80 ของ

จำนวนนักศึกษาทั้ งหมด เป�นไปตามสมมติฐานที่กำหนด ทั้ งนี้

เนื่องจากผูIสอนไดIมีการเตรียมเอกสาร สื่อนำเสนอ และแบบฝ_กหัด

ประกอบการเรียนการสอนในหนSวยการเรียนรูIอยSางครบถIวน

เพียงพอใหIนักศึกษาไดIใชIประกอบการบรรยาย ในขณะบรรยายไดIใชI

วิธีการสอนแบบถามตอบรSวมกับเป�ดโอกาสใหIนักศึกษาไดIมีสSวนรSวม

แสดงวิธีการคิดกับโจทย5ที่กำหนด ใหIเพื่อนรSวมชั้นไดIแลกเปลี่ยน

แนวคิดวิธีการอื่น ๆ ที่ชSวยการแกIป�ญหาโจทย5ไดIงSายและรวดเร็วขึ้น 

ทำใหIนักศึกษาเขIาใจไดIงSาย ชSวยใหIนักศึกษไดIพัฒนากระบวนการคิด

แกIป�ญหา การใหIเหตุผล มีระบบ ระเบียบ มีแบบแผน ทำใหIสามารถ

วิเคราะห5ป�ญหาไดIอยSางถูกตIอง [9] นอกจากนั้นการการจัดการเรียน

การสอนออนไลน5ดIวยสภาพแวดลIอมคลาวด5เอ็ดดูเคชั่นยังชSวยใหI

นักศึกษาสามารถเขIาถึงเนื้อกหาความรูIไดIทุกที่ทุกเวลาจากทุก

อุปกรณ5ผSานการเชื่อมตSอระบบอินเทอร5เน็ต [10] สSงเสริมใหI

นักศึกษาเกิดการเรียนรูIตามวัตถุประสงค5การเรียนรูI สอดคลIองกับ

งานวิจัยของจารุกิตติ์ [6] ที่ไดIพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

คณิตศาสตร5คอมพิวเตอร5โดยเนIนรูปแบบฝ_กปฏิบัติจริง กลSาววSา การ

เรียนการสอนนั้นหากฝ_กใหIนักศึกษาไดIคิดวิเคราะห5ตามที่ผูIสอนไดI 

ใหIโจทย5 และไดIลงมือปฏิบัติดIวยตนเอง นอกจากนั้นแลIวตIองพา

นักศึกษาแสดงวิธีทำและแกIโจทย5แตSละขั้นตอนและไดIใหIนักศึกษาไดI

ทดลองทำโจทย5ที่มอบหมายใหIถูกตIองก็จะชSวยใหIนักศึกษาเขIาในใน

เนื้อหาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีตามเกณฑ5ที่กำหนดไดI 

5.2 นักศึกษาที่ เรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน5ดI วย

สภาพแวดลIอมคลาวด5เอ็ดดูเคชั่นที่ผูIวิจัยไดIศึกษานั้น พบวSาภาพรวม

นักศึกษามีความพึงพอใจอยูSในระดับมาก มีคSาเฉลี่ยเทSากับ 4.47 

สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทSากับ 0.55 ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย5ผูIสอนไดI

เตรียมการสอนที่สอดคลIองกับระดับของนักศึกษาปริญญาตรี มีการ

จัดลำดับความยากงSายใหIเหมาะสม โดยเริ่มจากตัวอยSางงSาย ๆ แลIว

เพิ่มโจทย5ใหIซับซIอนขึ้น บูรณาการเนื้อหาที่เคยเรียนมากSอนหนIามา

ประยุกต5ใชI และสิ่งที่สำคัญของการจัดการเรียนการสอนอนนไลน5นี้

คือการนำสภาพแวดลIอมคลาวด5เอ็ดดูเคชั่น หรือ Google Apps for 

Education เป�นเครื่องมือทางการศึกษาที่ Google ใหIการสนับสนุน

เพื่อใชIฟรีกับสถานศึกษาทั่วโลก [4] สามารถรองรับการใชIงานดIาน

การศึกษาไดIเป�นอยSางดี [11] ดIวยเครื่องมือที่หลากหลายสนับสนุน

การเรียนการสอนออน ไลน5 ไดI อยS างมี ป ระสิท ธิภ าพ  อี กทั้ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยังจัดใหIมีบัญชี Google 

Apps for Education ใหIกับบุคลากร และนักศึกษาไดIใชIซอฟต5แวร5

แอปพลิเคชันของกูเกิลไดIอยSางไมSจำกัดทำใหIนักศึกษาไดIใชIเรียน

ออนไลน5ในสภาพแวดลIอมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกดIวยการจัดการ

ไฟล5 การสื่อสาร และการประเมินผลไดIอยSางดี นอกจากนั้นยังมี

งานวิจัยทางการศึกษาจำนวนมากไดIใชIแอปพลิเคชันจากกูเกิลเพื่อ

การศึกษาที่ไดIผลเชิงบวกที่ชSวยใหIการเรียนไมSนSาเบื่อ เพราะใชIเป�น

เครื่องมือในการทำงานรSวมกันและเกิดผลดีตIอการจัดกิจกรรมกลุSม 

[12] อีกทั้งการเรียนออนไลน5ในสถานการณ5การแพรSระบาดของไวรัส

โควิด-19 จึงเป�นตIองมีเครื่องมือที่ประสิทธิภาพที่ผูIสอนและผูIเรียน

สามารถเขIาถึงไดIสะดวก และงSายตSอการใชIงาน [13] สSงผลใหI

นักศึกษาพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ และใชIเป�น

เครื่องมือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนในอนาคตตSอไปไดI 

 

6. ขRอเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีขIอเสนอแนะดังนี้ 

6.1 ผูIวิจัยไดIสรIางขIอตกลงกับนักศึกษารูปแบบการเรียนออนไลน5 

และสาธิตการใชIงานเบื้องตIนของเครื่องมือตSาง ๆ ที่นำมาประยุกต5ใชI

ใหI กับนักศึกษาเขI าใจกSอนการเรียน  ดั งนั้ นหากมีผูI สน ใจนำ

สภาพแวดลIอมคลาวด5เอ็ดดูเคชั่นไปใชIในการจัดการเรียนการสอน 

ควรมีการสาธิตและอธิบายการใชIงานเบื้องตIน เพื่อใหIนักศึกษาไดIใชI

เครื่องไดIเต็มประสิทธิภาพบรรลุตามจุดมุSงหมายของรายวิชา 

6.2 การจัดการเรียนการสอนออนไลน5เป�นสิ่งใหมSสำหรับนักศึกษา

บางคน ดังนั้นอาจารย5ผูIสอนควรทำความเขIาใจกับความแตกตSาง
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และขIอจำกัดของนักศึกษา ยืดหยุSนการประเมินใหIสอดคลIองกับ

สถานการณ5ดIวยการประเมินผลที่หลากหลาย เนื่องจากการ

ประเมินผลแบบออนไลน5 ทำใหIยากตSอการควบคุมการทดสอบ 

ดังนั้นจึงควรสรIางแบบทดสอบดIวยคำถามเชิงวิเคราะห5 สังเคราะห5 

ประเมินคSา และการนำไปใชI นอกจากชSวยลดการทุจริตการในสอบ

แลIวยังเป�นวัดผลที่เห็นศักยภาพของนักศึกษาอยSางแทIจริง 

6.3 สำหรับการวิจัยครั้งตSอไป ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอนอน

ออไลน5ดIวยเครื่องมืออื่น ๆ หรือใชIสภาพแวดลIอมคลาวด5เอ็ดดูเคชั่น

กับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติถัดไป (Next Normal) ที่นำ

รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการในสอนในป�จจุบันนี้ไปใชIในการสอนใน

ใหIเป�นปกติในอนาคตตSอไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยในการจัดการทรัพยากรการบริหาร และเพื่อเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นด้านปัจจัยในการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ท าการสุ่มตัวอย่างโดยวิธการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จ านวน 375 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาเป็นเพศหญิง อายุ 31 - 40 ปี สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท 
มีประสบการณ์ท างาน 1 – 5 ปี มีระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยในการจัดการทรัพยากรการบริหาร โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โ ดยประเด็นย่อย
เกี่ยวกับด้านการพัฒนาผลิตภาพ ด้านการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้านการหาช่องทางขยายตลาด ด้านเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
ผลการการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยในการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็น ไม่แตกต่าง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  
ที่มีอายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการท างาน ที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติที่ 0.05 

ค าส าคัญ: วิสาหกิจชุมชน, การจัดการ, ทรัพยากรการบริหาร 

Abstract 
This research aimed to: Study personal factor, Resource Management of Community Enterprises Factor and 

Management to Increase Capacity Factor of Entrepreneur Community Enterprises in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. 
The samples were who are Entrepreneur of Community Enterprises, of 375 people in a questionnaire – based 
quantitative. Statistical analysis was performed in terms of frequency, mean, standard deviation, percentages. The 
findings were as follows: 
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The results showed that most of the 375 people were female, aged 31-40 years was married, Average monthly 
income 10,001-20,000 baht, experience 1  – 5  year. Most of Resource Management of Community Enterprises 
Management factor and level Increase Capacity factor in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province was at high level. The 
factors of Productivity, Value Added to Value creation was at high level. The factors of Development of Product Quality 
and Standards, Marketing, Technology at moderate level and comparison of level use were Operator enterprises 
Community satisfaction of sample group towards Man, Money, Material, Machine, Management or Method to personal 
factors showed that age, status, the monthly were income, experience all different significantly at 0.05 level while sex 
showed no different. 

 
Keywords: Community Enterprises, Management, Resource Management 
 
 

1. บทน า 

จากนโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้
ชุมชนมีการพัฒนาการประกอบอาชีพภายในชุมชนเองด้วยการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น น ามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการพึ่งพา
ตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชนด้วนกันเองใน
รูปแบบต่างๆ ที่มิใช่ธุรกิจที่มุ่งแสวงหาก าไรเป็นหลัก  มีการเพิ่ม
ศักยภาพของชุมชนโดยใช้จุดแข็งของชุมชนด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
และภูมิปัญญาเพื่อสร้างเอกลักษณ์ และขยายโอกาสทางการตลาด
มากยิ่งขึ้น [1] ดังนั้นวิสาหกิจชุมชนต้องด าเนินการโดยอาศัยภูมิ
ปัญญาขององค์การชุมชน หรือเครือข่ายขององค์การชุมชน โดยที่มี
สมาชิกเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งด้านการผลิต การค้า การเงิน 
และใช้ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรทุกขั้นตอนเพื่อการเรียนรู้ของ
ชุมชนให้เกิดดอกผลทั้งทางเศรษฐกิจและการจัดการวิสาหกิจชุมชน
ซึ่งมิได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อการสร้างก าไรทางการเงินเพียงอย่าง
เดียวแต่รวมถึงก าไรทางสังคม ได้แก่ ความเข้มแข็งของชุมชน และ
ความสงบสุขของสังคมด้วย [2] ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับ
การด าเนินธุรกิจของชุมชนเนื่องจากเป็นรากฐานของเศรษฐกิจของ
ประเทศ สนับสนุนงบประมาณจ านวนมากเพื่อการสร้างโครงการ
ต่างๆ ให้กับชุมชนโดยประเด็นส าคัญคือ ท าอย่างไรรัฐบาลจะไม่
สูญเสียเงินทุนที่ผลักดันธุรกิจเหล่านี้ และท าอย่างไรผู้ประกอบการ
จะสามารถสร้างขีดความสามารถของตนให้สามารถพัฒนาสินค้าและ
การบริการได้ แต่เนื่องจากผู้ประกอบการในชุมชนขาดความเข็มแข็ง
ในการพึ่งตนเองด้านการด าเนินธุรกิจ เช่น ปัญหาด้านตลาด ปัญหา
ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ผลิตสินค้า ขาดการเรียนรู้ร่วมกันที่จะ
สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน และปัญหาการรวมกลุ่มที่ไม่
สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประกอบการ
ในชุมชน ดังนั้นรัฐบาลจึงมีการประยุกต์ใช้หลักการปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่ วน
ร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนส่งเสริมให้ประชาชนน าไป
ปฏิบัติ โดยเน้นการยกระดับศักยภาพอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนให้
โดดเด่นเป็นจุดขาย การเปลี่ยนวัฒนธรรมชุมชนให้ เป็นแหล่ง
เศรษฐกิจที่สร้างรายได้แก่ชุมชน ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
นั้นๆ มาสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจบนรากฐานมั่นคงและยั่งยืน พัฒนา
ศักยภาพผู้น าให้เป็นนักบริหารจัดการชุมชนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง เป็นผู้น านวัตกรรมที่มีรูปแบบการท างานภายใต้
การมีส่วนร่วมของประชาชน เสริมสร้างขีดสมรรถนะในการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดย
ยึดเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเพื่อธ ารงไว้ซึ่งหลักแห่งการ
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขแก่ประชาชน ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ที่ส าคัญว่ามี
วิธีการใดที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ 
[3] 

เมื่ อ พิ จ า ร ณ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม ข อ งจั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา (Gross Provincial Product : GPP) พบว่าในปี 
พ.ศ. 2557 (Gross Provincial Product: GPP) (Top Down) เป็น
อันดับที่ 5 ของประเทศ มีมูลค่า 365,966 ล้านบาท รายได้เฉลี่ย 
(GPP Per capita) 420,963 บาท/คน/ปี แบ่งออกเป็น ภาคนอก
เกษตร 97% และภาคเกษตร 3% สาขาการผลิตที่มีมูลค่าสูงสุด  
5 อันดับแรกคือ อุตสาหกรรมการผลิต การขายส่ง -ขายปลีกฯ 
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ เกษตรกรรม และการขนส่ง สถานที่
เก็บสินค้า ฯ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงร้อยละ 0.4 ถือได้
ว่าเป็นอัตราการขยายตัวที่ค่อนข้างน้อยดังนั้นจึงได้น าผลของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสะท้อนสู่ การก าหนดแผนพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (4 ปี) พ.ศ. 2561 –2564 โดยมีการก าหนดการ
พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นระบบ และครบวงจรเริ่มจาก 
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ต้นทางคือการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในด้านการผลิต การบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และการประชาสัมพันธ์ กลางทางคือการพัฒนาคุณภาพ
ตัวสินค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การเช่ือมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน และปลายทางคือการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ 
โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ [4]  
 ดั งนั้ น  ผู้ วิ จั ยจึ งมี ค วามสน ใจที่ จะศึ กษาถึ งการ เพิ่ ม
ความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจ ชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการธุรกิจว่ามีการด าเนินการอย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้าง 
ที่ เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรการบริหารของธุรกิจเพื่อ 
น าผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการให้ความรู้ ส่งเสริม 
ปรับปรุง และวางแผนเกี่ยวกับการด าเนินงานของธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรการบริหารของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.2  เพื่อเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรการบริหารของ
วิสาหกิจชุมชนต่อการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรการ
บริหารกับความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา     

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

 3.1  ขอบเขตพ้ืนที่  

  คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง 16 อ าเภอ ได้แก่ 1. 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 2. อ าเภอท่าเรือ 3. อ าเภอนครหลวง 4. 
อ าเภอบางไทร 5. อ าเภอบางบาล 6. อ าเภอบางปะอิน 7. อ าเภอ
บางปะหัน 8. อ าเภอผักไห่ 9. อ าเภอภาชี 10. อ าเภอลาดบัวหลวง 
11. อ าเภอวังน้อย 12. อ าเภอเสนา 13. อ าเภอบางซ้าย 14. อ าเภอ
อุทัย 15. อ าเภอมหาราช 16. อ าเภอบ้านแพรก 

 3.2  ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการและ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ลงทะเบียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประชากรทั้งหมด 5,976 คน กลุ่มประชากร 375 คน 

 3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาน่ (Yamane, 1973, p. 125) โดยใช้
สัดส่วนจากจ านวนผู้ประกอบการและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่
ลงทะเบียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 5,976 คน  

 3.3  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ 

 3.3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ท างาน 

 3.3.2 ปัจจัยในการจัดการทรัพยากรการบริหารของวิสาหกิจ
ชุมชนประกอบด้วย ด้านคน ด้านเงิน ด้านวัสดุ ด้านเครื่องจักร และ
ด้านวิธีการบริหารหรือวิธีการปฏิบัติ 

    3.4  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การเพิ่ม
ความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 
ระดับความคิดเห็นด้านการพัฒนาผลิตภาพ ด้านการสร้างมูลค่าและ
คุณค่าให้กับสินค้าและบริการ ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์  ด้านการหาช่องทางขยายตลาด และด้านเพิ่ม
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม  
 

4. กรอบแนวคดิในการวจิยั  
 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั ้งนี ้ ได้จากการศึกษาแนวคิด 
และทฤษฎีเกี ่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรการบริหารของ
วิสาหกิจชุมชนเพื ่อเพิ ่มความสามารถทางการแข่งขันในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยก าหนดกรอบแนวคิด แสดงเป็นภาพกรอบ
แนวคิด ดังภาพประกอบ 1 

 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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5.  สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยในการจัดการทรัพยากรการบริหารของวิสาหกิจชุมชน
แตกต่างกันมีผลต่อการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของ
วิสาหกิจชุมชนแตกต่างกัน 

 
6. วิธีด าเนินการวิจัย  

 ป ระชากรและกลุ่ ม ตั วอย่ างที่ ใ ช้ ใน ก ารวิ จั ยค รั้ งนี้  คื อ 
ผู้ประกอบการ และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่ลงทะเบียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีจ านวน 5 ,976 ราย  (กรมการส่งเสริม
การเกษตร. 2561) [5] ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ 
(Taro Yamane 1973 : 727) [6]  โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ค านวณได้ 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 375 ราย เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย  คือ 
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 4 ตอน คือ เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
เกี่ยวกับปัจจัยในการจัดการทรัพยากรการบริหารของวิสาหกิจชุมชน 
เกี่ยวกับปัจจัยในการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจ
ชุมชน และข้อเสนอแนะ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ และ
ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานด้วย 
One-Way ANOVA  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัย
ในการบริหารจัดการทรัพยากรต่อการเพิ่มความสามารถทางการ
แ ข่ ง ขั น ข อ งผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ใน จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยาและทดสอบสมมุติฐาน ด้วยสถิติเชิงอนุมานหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product moment 
correlation coefficient) เพื่ อ ศึ ก ษ าค ว าม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง        
ปัจจัยในการบริหารจัดการทรัพยากรต่อการเพิ่ มความสามารถ
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

 7.1 สรุปผลการวิจัย 
  7.1.1  ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.90 มีอายุ
อยู่ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.80 สถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ 56.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.20 ประสบการณ์ในการท างาน 1 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
48.00 
 7.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการจัดการทรัพยากร
การบริหารของวิสาหกิจชุมชน ผลการวิจัยพบว่า มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( = 3.73) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านคน ด้าน

การเงิน  ด้านวัสดุ  และด้ านวิธีการบริหารหรือวิธีการปฏิบัติ  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านเครื่องจักร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 7.1.3  วิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยในการเพิ่มความสามารถ
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการบริหาร
จัดการทรัพยากรของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.57 และ S.D. = 
0.54) อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ

พัฒนาผลิตภาพ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ( = 3.73 และ S.D. = 0.69) มี
ค่าสูงสุด รองลงมา ด้านการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าและ

บริการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ( = 3.71 และ S.D. = 2.14) ด้านการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์โดยรวม( = 3.59 และ 

S.D. = 0.68) ด้านการหาช่องทางขยายตลาดโดยรวม ( = 3.07 
และ S.D. = 1.00) และด้านเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม

โดยรวม ( = 2.95 และ S.D. = 1.27) ตามล าดับ 
 7.2  อภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปัจจัยในการเพิ่ม
ความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี 
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการบริหารจัดการ ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วัลลภา ศรีทองพิมพ์ 
และกัญญามน อินหว่าง [7] ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ข น าด ก ล างแ ล ะ ข น าด ย่ อ ม ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี ส่วนใหญ่มีความต้องการ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพมาก 9 ประเด็น คือ ต้องการพัฒนา
ศักยภาพการประกอบธุรกิจโดยการรับข่าวสารด้านการบริหารธุรกิจ 
และต้องการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจโดยการรับข่าวสาร
ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ควรมีผู้ เชียวชาญทางด้านเครื่องจักรมาแนะน า และให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน บ ารุงรักษา เพื่อง่ายต่อการใช้งาน 

 8.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
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  8.2.1  การศึกษาครั้งต่อไป อาจศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผล
การบริหารจัดการของ วิสาหกิจชุมชนเฉพาะด้าน อาทิ ด้านสินค้า
เกษตร ด้านเครื่องประดับ อัญมณี และด้านอาหารแปรรูป เป็นต้น 
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการบริหารจัดการภายใต้บริบทที่
แตกต่างกัน 
  8.2.2  การศึกษาครั้งต่อไป อาจศึกษาเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ศาสตร์ของพระราชา ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงให้เข้ากับ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการ
พัฒนา ประเทศในรูปแบบ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 
9.  กิตติกรรมประกาศ 
 การจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  จะไม่ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
หากปราศจากผู้ให้การสนับสนุนทุกๆ ท่าน ที่เสมือนเป็นส่วนหนึ่ง
ของการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณ ดร.แสงจิตต์  ไต่
แสงอาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาเสียสละเวลาให้ค าช้ีแนะ ให้ค าปรึกษา
ในการท าวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด และให้โอกาสได้เป็นวิทยากร
น าเสนอผลงานวิจัยจากส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ซึ่งถือเป็นเวทีการ
น าเสนอผลงานครั้งแรกของผู้วิจัย และถือเป็นประสบการณ์ที่มี
คุณค่าอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่เคารพทุกท่าน รวมถึง
คณาจารย์ประจ าหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ ได้ ให้ความร่วมมือ 
ประสานงาน และช่วยแนะน าตลอดงานวิจัยในครั้งนี้ 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ขอขอบคุณ พี่ น้อง 
และเพื่อนทุกท่าน ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ ให้การสนับสนุน และเป็น
ก าลังใจด้วยดีเสมอ จึงท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 
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การทดสอบความแตกต่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลตอ่การตัดสินใจเลอืกใช้
แอปพลิเคช่ัน Food Delivery  

Testing for Demographic Differences Affecting the Decision on Choosing 
Food Delivery Applications 

 
 

อรวรรณ  บุญทา1 และ  บรรดิษฐ  พระประทานพร2 
 
 

1สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

1Email: Orawan.boo46@gmail.com; 2Email: Bundit.ph@ssru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชั่น 
Food Delivery โดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น            
และใช้การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา (ความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) สถิติการวิเคราะห์ T-test, F-test และ One Way ANOVA ผลการวิจัย พบว่า            
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.00 มีอายุระหว่าง 24-28 ปี ร้อยละ 46.30  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี          
ร้อยละ 68.80 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 81.00 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 39.50 มีรายได้เฉลี่ย 10 ,001 – 20,000 บาท  
ร้อยละ 37.00 ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า ด้านระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้
แอปพลิเคช่ัน Food Delivery อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และด้านเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันไม่มีผลต่อ         
การตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชั่นFood Delivery อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 
คำสำคัญ: คุณภาพการให้บริการ ,การตัดสินใจ ,แอปพลิเคชั่น Food Delivery 
 

Abstract 
The objective of this research was to study demographic differences affecting the decision on choosing 

food delivery applications using 400 online questionnaires, including the use of nonprobability and purposive 
sampling. The statistical tools used in the data analysis were descriptive statistics (frequency, percentage, mean, 
and standard deviation) and analytical statistics (T-test, F-test, and One-Way ANOVA). The results showed that 
most respondents were female at 64.00%, aged 24-28 at 46.30%, graduated with a bachelor's degree at 68.80%, 
single at 81.00%, working as private company employees at 39.50%, and had an average income of 10,001 – 
20,000 baht at 37.00%. The results of hypothesis testing showed that different education levels and occupations 
affected the decision on choosing food delivery applications at a significance level of 0.05. In terms of gender, 
age, status, and different average income affected the decision on choosing food delivery applications              
at a significance level of 0.05. 

 
Keywords: Quality of Service ,Decision ,Food Delivery Application 
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1. บทนำ 
 สืบเนื่องจากแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
พ.ศ. 2559 ที่ภาครัฐจัดทำแผนและสนับสนุนให้สังคมไทย
กลายเป็นสังคมดิจิทัลโดยมุ่ งเน้นให้นำเทคโนโลยีมาใช้           
ในกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการ
ทำงานและมุ่งให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถ
ยกระดับการแข่งขันได้ในระดับสากลตลอดจนนำมาซึ่งความ
บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพของประเทศ 
 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย 
ซึ่งในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านเทคโนโลยีที่มี
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบทำให้รูปแบบการ
ดำเนินชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตรวมไปถึงพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและให้สอดคล้องกับ              
ความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น Food Delivery จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในปัจจุบันและ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 แอปพลิเคช่ันสั่งอาหาร (Food Delivery Application) 
เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทำให้
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง         
ในห่วงโซ่ธุรกิจร้านอาหาร รวมไปถึงธุรกิจ Food Delivery 
และด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเมืองนั้นย่อมไม่ชอบการ
รอคอยเมื่อมีความต้องการบริโภคสิ่งใดก็ต้องได้สิ่งนั้นในทันที 
ธุรกิจที่เกิดขึ้นรองรับความต้องการของผู้บริโภคดังกล่าวโดยมี
ปัจจัยสนับสนุนด้ านการเติบโตของธุรกิจและปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยประกอบกับการดำเนินชีวิตของ
ผู้บริโภคที่ใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้ธุรกิจ 
Food Delivery มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง [1] 
 ผลสำรวจพฤติกรรมผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2562 ของ 
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
พ บ ว่ า  Gen Y เป็ น กลุ่ ม ที่ ใ ช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ต่ อ วั น สู งสุ ด                
ส่วนพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้อินเทอร์เน็ตเฉพาะส่วนของ
การสั่งอาหารออนไลน์มีการเติบโตมากขึ้นอ้างอิงจากผลสำรวจ
การใช้บริการ Online Food Delivery ของคนไทย” ระหว่าง
วันที่ 5 - 15 มีนาคม 2563 ที่สำรวจคนไทย 376 คน ของ 
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
พบว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) คนไทยสั่งอาหารออนไลน์ เฉลี่ยรวมกันมากถึง 
33.96% และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ที่กระตุ้นให้เกิดการสั่ง
อาหารออนไลน์มากขึ้น [2] 
 จากความก้ าวหน้ าทางเทคโน โลยี เข้ ามามีบทบาท           
ในชีวิตประจำวันและมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจมากขึ้นทำให้
ผู้บริโภคในปัจจุบันต่างปรับตัวและมีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป

กลายเป็นมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จและมักทำกิจกรรมหลากหลาย      
ในเวลาเดียวกันในปัจจุบันพบว่าผู้บริโภคกลุ่มที่อยู่ในวัยทำงาน
และมีกำลั งซื้ อยอมจ่ าย เงินมากขึ้น  เพื่ อแลกกับความ
สะดวกสบายและยิ่งไลฟ์สไตล์คนเมืองที่มีความเร่งรีบ การสั่ง
อาหารผ่านแอปพลิเคช่ันจึงเป็นอีกทางเลือกที่คนใช้มากขึ้น    
ทำให้การสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่เข้ามาตอบโจทย์ของคนกลุ่มนี้เป็นหลัก 
ทั้งนี้การศึกษาถึงความแตกต่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ ถือเป็น
ประเด็นที่ มีความท้ าทายในการใช้แอปพลิ เค ช่ัน  Food 
Delivery เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้ความสนใจที่จะศึกษาความแตกต่างทาง
ลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
แอปพลิเคช่ัน Food Delivery โดยการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์            
และการตัดสินใจของผู้บริโภคมาเป็นตัวแปรในการศึกษา           
เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางให้กับผู้ให้บริการแอปพลิเคช่ัน
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้นำผลการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้อยา่งตรงจุดและมีประสิทธิภาพ  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความแตกต่างทางลักษณะประชากรศาสตร์ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Food Delivery 
 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมตฐิานท่ี H1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกตา่งกัน
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน Food Delivery 
 H1a ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันด้านเพศมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Food Delivery 
 H1b ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันด้านอายุมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Food Delivery 
 H1c ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันด้านระดับ
การศึกษามีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน Food 
Delivery 
 H1d ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันด้าน
สถานภาพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน Food 
Delivery  
 H1e ลักษณะทางประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนัด้านอาชีพมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Food Delivery 
 H1f ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันด้านรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน Food 
Delivery 
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4. ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) วิ ธี ส ำ ร วจ  (Survey Research) 
และใช้แบบสอบถาม ในรูปแบบของออนไลน์  (Online 
Questionnaire) ที่ประกอบด้วย ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
และการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน Food Delivery โดย
เลือกศึกษาแอปพลิ เค ช่ัน Food Delivery ดั งนี้  1) Food 
Panda 2) LINE MAN 3 ) Uber Eats 4 ) Grab Food และ 
5) GET Food เนื่องจากเป็นแอปพลิเคช่ันที่ได้รับความนิยม
จากกลุ่มผู้บริโภคมากท่ีสุด [10]             
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้  คือ ประชากรกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคทาง 
Facebook และ Line ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพศชายและเพศหญิง กลุ่มวัยทำงาน ซึ่งมีอายุ
ระหว่าง 19 – 38 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ    
มีความคุ้นเคยในการใช้งานด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี [9] โดย
เจาะจงกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน 
Food Delivery ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงผ่านวิธีการใช้แบบสอบถามออนไลน์ 
(Online Questionnaire) จำนวน 400 คน 
 ขอบเขตด้านพื้นที ่ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย
ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กรกฎาคม พ.ศ.2564 และระยะเวลาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
5. กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
. 
 
 

6. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และปณิศา มีจินดา [3] ได้ระบุว่า 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่ง
ส่วนตลาดลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่สำคัญ
และสถิติที่วัดได้ ช่วยกำหนดตลาดเป้าหมายสามารถเข้าถึง 
และมี ประสิทธิ ผลต่ อการกำหนดตลาด เป้ าหมาย รวม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และ
รายได้ เป็นต้น  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริณ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และ
องอาจ ปทะวานิช [4] ได้ระบุว่า ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 
พฤติกรรทผู้บริโภคที่ทำการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผล
ในสินค้าและการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา
หรือการตัดสินใจและการกระทำ ของผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อ
และการใช้สินค้าหรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความพึงพอใจของตน โดยศึกษาโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคเป็น
การศึกษาถงึเหตุจูงใจท่ีทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดย
มีจุดเริ่มต้นจากสิ่ งกระตุ้ น (Stimulus) ที่ทำให้ เกิดความ
ต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ 
(Buyer’s Black Box) แล้ วจะมี ก ารตอบสนองของผู้ ซื้ อ 
(Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s 
Purchase Decision)                 
 ธิติมา พัดลม [5] พบว่า เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีผล
ต่อพฤติ กรรมการตัดสิ น ใจซื้ ออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สุณิสา ตรงจิตร์ [6] พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์         
ด้านระดับการศึกษา มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์ [7] พบว่า ด้านเพศ อายุ รายได้
ต่อเดือน ระดับการศึกษาและอาชีพ มีผลการวิจัยที่แสดงว่า 
ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food 
Delivery ได้แก่ ปัจจัยด้านอายุ รายได้ต่อเดือนและอาชีพ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ 0.05 
 สุชัญญา สายชนะ และชลิตา ศรีนวล [8] พบว่า ปัจจัยด้าน
อายุเป็นปัจจัยเดียวที่มีผลต่อความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 
QueQ  อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่ 0.05  
   
7. วิธีการดำเนินการวิจัย 
7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคทาง Facebook และ Line 
ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพศชายและเพศ
หญิง กลุ่มวัยทำงาน ซึ่งมีอายุระหว่าง 19 – 38 ปี เนื่องจาก
เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ มีความคุ้นเคยในการใช้งานด้าน
เทคโนโลยีเป็นอย่างดี และผู้วิจัยได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ตัวแปรอิสระ 
 

 

ตัวแปรตาม 

ปัจจัยด้านลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์
1. เพศ (Gender) 
2. อายุ (Age) 
3. ระดับการศึกษา (Education) 
4. สถานภาพ (Status) 
5. อาชีพ (Occupation) 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Salary) 
 

 
 

การตัดสินใจ
เลือกใช้

แอพพลิเคชั่น 
Food Delivery 

 
 

H1 
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จากการคำนาณตามสูตรการหาจำนวนกลุม่ตัวอย่างในกรณีที่ไม่
ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนของ Cochran โดยกำหนดระดับ
ความเชื่อมั่นท่ี 95 เปอร์เซ็นต์ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
ร้อยละ 5 หรือท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 
 
7.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 ใ ช้ วิ ธี สุ่ ม ตั ว อ ย่ า งแ บ บ ไม่ อ าศั ย ค ว าม น่ า จ ะ เป็ น 
(Nonprobability sampling) โดยการเก็บข้อมูลผ่านการแจก
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) และใช้การ
เลือกสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  sampling) 
ด้วยการส่งลิงค์  (Link) ที่ เช่ือมโยงเว็บไซต์แบบสอบถาม
ออนไลน์ที่สร้างขึ้นด้วยระบบ Google From โดยทำการ
ส่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์และมีการตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้ามาทำแบบสอบถาม เพื่อให้ตรงกับประชากรกลุ่ม
เครือข่ายผู้บริโภคทาง Facebook และ Line ที่อยู่อาศัยใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพศชายและเพศหญิง กลุ่มวัย
ทำงาน ซึ่งมีอายุระหว่าง 19 – 38 ปี เพื่อเป็นการป้องกันความ
ผิดพลาดของการเลือกกลุ่มตวัอย่างและให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
ตัวแทนที่ดีของประชากร โดยใช้คำถามคัดกรองซึ่งอยู่ ในส่วน
แรกสุดของแบบสอบถาม 
 
7.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 สว่นที่ 1 คำถามคดักรองกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ระหว่าง 19 – 38 ปี และเคยใช้แอปพลิเคช่ันสั่งและจัดส่งอาหาร 
 ส่ วน ที่  2 ค ำถ าม เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ขอ งผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  (Gen Y) ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีลักษณะเป็นแบบ
หลายตัวเลือก (Multiple choice question) 
 ส่วนที่  3 การตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิ เคช่ัน เป็นแบบ
เลือกตอบ 5 ระดับ ตามรูปแบบของ  Likert scale ของลิเคิร์ท 
 
7.4 การหาคุณภาพเคร่ืองมือแบบสอบถาม 
 ก า ร ห าค่ า ค ว าม เที่ ย งต ร ง  (Validity) ผู้ วิ จั ย ได้ น ำ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content validity) ความเหมาะสมของ
ภาษาและความถูกต้องชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์และความเข้าใจแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม ปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จึงจะ
จัดทำต้นฉบับของแบบสอบถามเพือ่นำไปใช้จริง 

 ก า ร ห าค่ า ค ว าม เ ช่ื อ มั่ น  (Reliability) ผู้ วิ จั ย ได้ น ำ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try out) จำนวน 30 ชุด 
กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
ตรวจสอบคำถามว่าสามารถสื่อความหมายตรงตามความ
ต้องการและมีความเหมาะสมหรือไม่ โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha-Coefficient) 
โดยคำนวณผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งชุดเท่ากับ 0.978 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ที่มีค่า 
มากกว่า 0.7 แสดงว่าเครื่องมือมีค่าความน่าเช่ือถือและมีความเที่ยงตรง 
 
7.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามในรูปแบบของออนไลน์ (Online Questionnaire) 
โดยใช้ข้อมูลแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความคิดเห็นของ
คุณ ภาพการให้ บริการที่ มี ผลต่ อการตั ดสิน ใจ เลื อกใช้
แอปพลิเคชั่น Food Delivery ที่สร้างขึ้นดำเนินการด้วยการส่ง
ลิงค์ (Link) ที่เช่ือมโยงเว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์ ทัง้สิ้น 400 ชุด 
 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น 
งานวิจัย หนังสือ เอกสารและตำราทางวิชาการอินเตอร์เนต็ เป็นต้น 
 
7.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายได้ เฉลี่ ยต่ อ เดือน 
พฤติกรรมการซื้อ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการ
ตัดสินใจซื้อ โดยศึกษาและนำเสนอในรูปแบบของตารางแจก
แจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) แ ล ะ ค่ า ส่ ว น เบี่ ย ง เบ น ม าต ร ฐ า น  (Standard 
Deviation) 
 สถิ ติ เ ชิ งอนุ ม าน  (Inferential Statistic) การทดสอบ
สมมติฐานของงานวิจัย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง
กันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน Food Delivery 
ใช้สถิติการวิเคราะห์ T-test, F-test และ One Way ANOVA 
 
8. ผลการวจิัย 
 ผลการวิจัยการทดสอบความแตกต่ างลักษณ ะทาง
ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน 
Food Delivery สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงผลจำนวนและร้อยละด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 144 36.0 
 หญิง 256 64.0 
อาย ุ 19 – 23  ป ี 88 22.0 
 24 - 28 ปี 185 46.3 
 29 - 33 ปี 74 18.5 
 34 – 38 ปี 53 13.3 
ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี 85 21.3 
 ปริญญาตรี 263 65.8 
 สงูกว่าปริญญาตรี 52 13.0 
สถานภาพ โสด 324 81.0 
 สมรส 76 19.0 
อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 67 16.80 
 ข้าราชการ 58 14.50 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 44 11.00 
 พนักงานบริษัทเอกชน 158 39.50 
 ธุรกิจส่วนตัว 56 14.00 
 อื่น ๆ 17 4.30 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 70 17.50 
 10,001 – 20,000 บาท 148 37.00 
 20,001 – 30,000 บาท 119 29.80 
 30,001 – 40,000 บาท 40 10.00 
 40,001 – 50,000 บาท 8 2.00 
 มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป 15 3.80 

 
 จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 64.00 มีอายุระหว่าง 24-28 ปี ร้อยละ 46.30 มีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีร้อยละ 68.80 มีสถานภาพโสด    

 
ร้อยละ 81.00 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 39.50         
มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ต่อเดือน 
ร้อยละ 37.00 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของคุณภาพคุณภาพการให้บริการ 
 

คุณภาพการให้บริการ Mean S.D. ระดับ 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ 4.17 .515 มาก 
ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ 4.11 .539 มาก 
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 4.08 .554 มาก 
ด้านการให้ความเช่ือมั่นหรือการประกันคุณภาพ 4.14 .534 มาก 
ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ 4.07 .597 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 คุณภาพการให้บริการ พบว่า ด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการ (x̄  =4.17, SD = 0.515) รองลงมาคือ 
ด้านการให้ความเช่ือมั่นหรือการประกันคุณภาพ ( x̄  =4.14, 
SD = 0.534) ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ (x̄   =4.11, SD =  

 
0.539) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (x̄   =4.08, SD = 0.554) 
และน้อยที่สุดคือ ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ x̄  =4.07, 
SD = 0.597) 
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ตารางที่ 3 แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Food Delivery 
 

การตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชัน่ Food Delivery Mean S.D. ระดับ 
ท่านมีความตั้งใจสูงที่จะซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Food Delivery 4.28 .710 มากที่สุด 
ท่านมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน Food Delivery 4.18 .721 มาก 
ท่านมีการแนะนำหรือบอกต่อให้ผู้อื่นมาใช้แอปพลิเคช่ัน Food Delivery หรือไม่ 4.08 .828 มาก 
ระดับการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Food Delivery 4.18 .700 มาก 
ท่านคิดว่าจะซื้อสินค้า/บริการจากแอปพลิเคช่ัน Food Delivery ที่ท่านกำลัง
ประเมินนี้อีกหรือไม่ 

4.19 .712 มาก 

 
จากตารางที่  3  พบ ว่ า  ก ารตั ด สิ น ใจ เลื อก ใช้

แอปพลิเคชั่น Food Delivery ระดับมากที่สุด คือ ท่านมีความ
ตั้ งใจสูงที่ จะซื้ อสินค้ าผ่านแอปพลิ เค ช่ัน  Food Delivery  
(x̄  =4.28, SD = 0.710) รองลงมาตามลำดับ ได้แก ่ท่านคิดว่า
จะซื้อสินค้า/บริการจากแอปพลิเคช่ัน Food Delivery ที่ท่าน
กำลังประเมินนี้อีกหรือไม่ (x̄  =4.19, SD = 0.712) ท่านมีแนวโน้ม 

 
ที่จะตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน Food Delivery  (x̄  =4.18, SD 
= 0.721) ระดับการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน Food 
Delivery (x̄  =4.18, SD = 0.700) และข้อที่ให้ความสำคัญ
น้อยที่สุดคือท่านมีการแนะนำหรือบอกต่อให้ผู้อื่นมาใช้แอปพลิเคช่ัน 
Food Delivery หรือไม่ (x̄  =4.08, SD = 0.828) 

 
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Food Delivery 
 

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 **นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่าลักษณะทางประชากราสตรด์้านระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชั่น 
Food Delivery แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญระดับ 0.01 Sig = .005 
,มีค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม (Mean Square) = 1.603 จึงยอมรับ
สมมติฐาน H1c นอกจากนั้นเมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่
พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างมากที่สุด คือ ระดับการศึกษาต่ำกว่า
ปริญญาตรี กับ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความ
แตกต่างกัน มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Mean Difference) 
= 0.314 อย่างมีนัยสำคัญระดับ 0.01 Sig = .001 และสุดท้าย 

คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี กับ ระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี มีความแตกต่างกัน มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
(Mean difference) = 0.181 อย่างมีนัยสำคัญระดับ 0.05  
Sig =.029  
 ด้านอาชีพแตกต่ างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
แอปพลิเคช่ัน Food Delivery แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ระดับ 0.05 Sig = .046 ,มีค่าเฉลี่ ยระหว่างกลุ่ม  (Mean 
Square) = 0.727 จึงยอมรับสมมติฐาน H1e นอกจากนั้นเมื่อ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างมากที่สุด 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ t F Sig Mean 
Difference 

Mean 
Square 

ผลทดสอบสมมตฐิาน
การวิจัย 

เพศ .023 - .982 - - ไม่ยอมรับ H1a 
อายุ - 2.463 .062 - - ไม่ยอมรับ H1b 
ระดับการศึกษา - 5.350 .005 - 1.603 ยอมรับ H1c 
   ต่ำกว่าปริญญาตรี › สูงกว่าปริญญาตรี - - .001 0.314 - - 
   ปริญญาตรี › สูงกว่าปริญญาตรี - - .029 0.181 - - 
สถานภาพ - 0.794 .373 - - ไม่ยอมรับ H1d 
อาชีพ - 2.447 .046 - 0.727 ยอมรับ H1e 
   นักเรียน/นักศึกษา › พนักงานรัฐวิสากิจ - - .003 0.317 - - 
   ธุรกิจส่วนตัว › พนักงานรัฐวิสากิจ - - .047 0.218 - - 
   พนักงานบริษัทเอกชน › พนักงานรัฐวิสากิจ - - .037 0.194 - - 
รายได้เฉลี่ย - 0.212 .957 - - ไม่ยอมรับ H1f 
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คือ ต่ำอาชีพนักเรียน/นักศึกษา กับ อาชีพพนักงานรัฐวิสากิจ   
มีความแตกต่างกัน มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Mean 
Difference) = 0.317 อย่างมีนัยสำคัญระดับ 0.01 Sig = .003 
รองลงมา คือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว กับ อาชีพพนักงานรัฐวิสากิจ 
มีความแตกต่างกัน มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Mean 
Difference) = 0.218 อย่างมีนัยสำคัญระดับ 0.05 Sig = .047 
และสุดท้าย คือ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับ อาชีพ
พนักงานรัฐวิสากิจ มีความแตกต่างกัน มีความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย (Mean Difference) = 0.194 อย่างมีนัยสำคัญระดับ 
0.05 Sig =.037 
 ในส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์อื่น ๆ เช่น ด้านเพศ 
ด้านอายุ ด้านสถานภาพ และด้านรายได้เฉลี่ยไม่แตกต่างกัน     
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน Food Delivery       
ไม่แตกต่างกัน ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน 
H1a ,H1b ,H1d และ H1f 

 
9. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน Food Delivery พบว่า ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ที่ ส่ งผลต่ อการตั ดสิน ใจ เลื อกใช้
แอป พลิ เค ช่ั น  Food Delivery ได้ แ ก่  ระดั บ ก ารศึ กษ า       
และอาชีพ เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวที่ส่งผลต่อความคิด รูปแบบ
การดำเนินชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน       
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติมา พัดลม [5] ได้ศึกษา
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟู้ดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์    
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านระดับการศึกษาและอาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้ออาหารคลีนฟู้ดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุณิสา 
ตรงจิตร์ [6] ที่ ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ           
ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Marketplace) พบว่า ระดับการศึกษาส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Marketplace) เพราะกลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรีจะมีความรู้  ความคุ้นเคยในการซื้อสินค้ า
ออนไลน์มากกว่าซึ่งสอดคล้องกับผลที่เกิดขึ้นที่ว่ายิ่งมีระดับ
การศึกษาที่สูงจะมีแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) 
สงูขั้นและสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์ 
[7] ที่ ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ      
การตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการที่แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่ เป็นกลุ่มนักเรียน/
นักศึกษามีแนวโน้มตัดสินใจใช้บริการน้อยกว่าอาชีพอ่ืน ๆ  

 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลื อกใช้แอปพลิ เค ช่ัน  Food Delivery ได้ แก่  เพศ อายุ  
สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กล่าวคือ อาจจะมีการ
ตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน Food Delivery ไม่แตกต่างกัน 
ถ้ามีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่คล้ายกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุชัญญา สายชนะ และชลิตา ศรีนวล [8] ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมการใช้แอปพลิ เค ช่ัน  QueQ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านอายุเป็นเพียงปัจจัยเดียวท่ีมี
ผลต่อความถี่  ในการใช้งานแอปพลิเคช่ัน QueQ ในขณะที่
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพและรายได้เฉลี่ย ที่ต่างกันไม่มีผลต่อการใช้แอปพลิเคช่ัน 
QueQ มี เพียงสามข้อเท่านั้น ที่ ไม่สอดคล้องกันกับ สุ ชัญญา     
สายชนะ และชลิตา ศรีนวล [8] ในด้านอายุ  ด้ านระดับ
การศึกษาและด้านอาชีพ 
 ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า จากผลการวิจัย ควรให้ความสำคัญ
กับการทำแพลตฟอร์ม Super App ที่มีบริการ Food Delivery 
โด ยแพ ลต ฟ อร์ม นี้ ท ำห น้ าที่ เป็ น  “ Food Aggregator”            
เพื่อรวบรวมร้านอาหาร ท้ังรายเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
มาอยู่บนแพลตฟอร์ม โดยใช้ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในการ
เป็น Tech Company ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี และฐาน
ผู้ใช้งานจำนวนมากอาจจะส่งผลให้ทุกกลุ่มเพศ ในทุกช่วงอายุ 
ทุกสถานภาพ และทุกอาชีพ ได้มีการตัดสินใจเลือกใช้
แอปพลิเคช่ัน Food Delivery เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
และกระตุ้นให้เกิดการซื้อมากยิ่งขึน้ 
 
10. ขอ้เสนอแนะ 
10.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากผลการศึกษาความแตกต่างทางลักษณะประชากรศาสตร์
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน Food Delivery 
ของผู้บริโภคกลุ่มวัยทำงาน ซึ่งมีอายุระหว่าง 19 – 38 ป ีพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันจะให้ความสำคัญกับการ
ตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน Food Delivery ที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจจึงควรทำความเข้าใจถึงความแตกต่างทาง
ลักษณะประชากรศาสตร์และนำไปใช้ในการออกแบบกลยุทธ์        
ที่สร้างความพึงพอใจให้แกผู่้บริโภคในกลุ่มวัยทำงาน 
 
10.2 ข้อเสนอแนะการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรจะมีการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ 
เช่นการสัมภาษณ์เจาะลึก (In- Depth Interview) การสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลเชิงลึกและความ
ต้องการที่ แท้จริงของกลุ่มผู้ เลือกใช้แอปลพิ เค ช่ัน Food 
Delivery เพื่ อนำมาพัฒนาแอปพลิ เค ช่ัน Food Delivery            
ให้เกดิประสิทธิภาพมาขึน้และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่ม
ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต    
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 ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน Food Delivery 
เพิ่มเติม เช่น ด้านความมี ช่ือเสียงของสินค้าหรือด้านการ
ไว้วางใจในตัวสินค้า เป็นต้น 
 ควรทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เช่น baby boomer 
Gen Z เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ มีการใช้แอปพลิ เค ช่ัน Food 
Delivery จำนวนมาก 
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การบริหารจัดการระบบไฟแนนซเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ  
ในเขตพื้นที่อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

Management of the finance system for efficiency 
In the area of Ban Mi District, Lopburi Province. 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) เพ่ือศึกษาการบริการจัดการระบบไฟแนนซใหเกิดประสิทธิภาพ ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอบาน
หม่ี จังหวัดลพบุรี  2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับการบริการจัดการไฟแนนซ ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอ บานหม่ี จังหวัด ลพบุรี  
3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับประสิทธิภาพของระบบไฟแนนซ ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอ บานหม่ี จังหวัด ลพบุรี 
กลุมตัวอยางเปนลูกคาท่ีมาใชบริการสินเชื่ออําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบดวยคาที (Independent Sample t - test)  
โดยใชการทดสอบแบบวิเคราะหความแปรปรวน 1 ตัวแปร (One – way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา  1) การวิเคราะหปจจัยสวน
บุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.75 เพศชาย คิดเปนรอยละ 46.25 มีอายุ 31 – 40  ป 2) ดาน
ประสิทธิภาพ พบวา โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความถูกตองในการทํางาน และดานท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานการประหยัดงบประมาณ เม่ือวิเคราะหเปนรายดาน ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคล
กับผูตอบแบบสอบถามการบริหารจัดการระบบไฟแนนซเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการบริหาร
จัดการระบบไฟแนนซเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ดานความถูกตองในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
มีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบความถูกตอง ดานการลดข้ันตอนการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดมีบริการ
ชําระผานแอพพลิเคชั่นธนาคาร ดานการประหยัดงบประมาณ โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา มีสวนลดสําหรับลูกคาประจํา  
 
คําสําคัญ: การบริหารจัดการ, ไฟแนนซ, ประสิทธิภาพ 

 
Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study the efficiency of financial management services in the 
area of Ban Mi District. 2) To compare the efficiency with the finance management service in the area of Ban Mi 
District, Lop Buri Province 3 ) to study the relationship between management and the efficiency of the finance 
system in the area of Ban Mi District, Lop Buri Province Ban Mi District Loans Lopburi Province, 400  people The 
research instrument was a questionnaire. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation. and 
test with t value (Independent Sample t - test) One-way ANOVA test was used. The results were as follows:  
1) Personal factor analysis, it was found that most of the samples were female. accounted for 53.75%, male or 
46.25%, aged 31-40 years  2) In terms of efficiency, it was found that the overall opinion was at a high level. The 
side with the highest mean is accuracy in work and the side with the least mean is budget saving when analyzing 
each aspect The results of the analysis of differences between individual factors and respondents to manage the 
finance system for efficiency. It was found that operational efficiency in managing finance systems for efficiency 
accuracy in work Overall, it was found that the items with the highest mean were There is an officer to check the 
correctness. Reducing the work process Overall, it was found that the items with the highest average were paid 
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through banking applications. budget saving Overall, at a high level, it was found that there was a discount for 
regular customers. 
 
Keywords: Management, Finance, Efficiency 
 

บทนํา 
 การบริหารจัดการธุรกิจรถยนตในประเทศไทยมีระบบการ
บริหารจัดการหลากหลายรูปแบบซ่ึงประเทศไทยมีการสงเสริม
เกี่ยวกับธุรกิจรถยนต เนื่องจากเปนการสรางรายไดใหกับ
ประเทศไทยอยางมากซ่ึง ธนาคารแหงประเทศไทยมีแนวทางใน
การชวยสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจรถยนตดวยการจัด
วิธีการบริหารจัดการดานไฟแนนซ เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหกับธุรกิจ ไดมีการเติบโตและสรางมูลคาใหกับประเทศไทย 
นอกจากนั้นธุรกิจการใหบริการสินเชื่อทะเบียนรถยนตใน
ปจจุบันเปนธุรกิจท่ี ใหบริการทางการเงินแกลูกคาท่ี ตองการใช
เงินดวนโดยการนํารถท่ีตนเองเปนเจาของเปนหลักประกันใน
การขอสินเชื่อ เพ่ือนําเงินไปใชในเร่ืองสวนตัวแตเจาของยัง
สามารถเก็บรถไวใชงานไดปกติ หรือเปนรูปแบบการใหบริการ
สินเชื่อสําหรับผูตองการนําเงินไปลงทุนระยะสั้นและข้ันตอนใน
การขอสินเชื่องายสะดวด รวดเร็วไดรับวงเงินสินเชื่อจากการ
ประเมินราคารถยนตโดยไมตองโอนทะเบียนรถ และไมตอง
จอดรถไวกับผูใหสินเชื่อ เพ่ือใหประชาชนผูมีรายไดนอย ไดรับ
โอกาสในการเขาถึงบริการ ทางการเงินในระบบโดยงาย และ
รวดเร็ว และสามารถทดแทน แหลงเงินกูนอกระบบ ในการ
แกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางย่ังยืนนั้นไมใชเพียงแตเพ่ิมชอง
ทางการการเขาถึงแหลงเงินทุนหรือการรีไฟแนนซหนี้ท้ังในและ
นอกระบบ แตรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดรายจาย ท่ี
ไมจําเปน เร่ิมออมเงินเพ่ืออนาคต ใชชีวิตใหเหมาะสมกับรายได 
รวมถึงการฝกฝนทักษะและประกอบอาชีพเสริมหากรายไดไม
เพียงพอการจัดไฟแนนซท่ีเปนการกูยืมเงินเพ่ือมาซ้ือสินคาหรือ
อสังหาริมทรัพย ซ่ึงตองใชเอกสารท่ีท่ีวุนวาย การดําเนินงาน
ตาง ๆ อาจจะไมผานการอนุมัติ อาจทําใหเสียเวลา แตหากจะ
ดีกวา ถาการเตรียมเอกสารการเชาซ้ือรถผูซ้ือเปนผูกําหนดได
เอง และสามารถศึกษาไดเองผานเว็บไซต 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาการบริการจัดการระบบไฟแนนซให เกิด
ประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับการบริการ
จัดการไฟแนนซ  
 3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับ
ประสิทธิภาพของระบบไฟแนนซ  
 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ขอบเขตดานประชากร และกลุมตัวอยาง 
      1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย ประชากร
อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี  
      1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ลูกคาท่ีเขามาใช
บริการสินเชื่อ อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี จํานวน 400 คน 
โดยใชสูตรคํานวณกรณีทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนท่ี
ระดับความเชื่อม่ัน 95% คาความคลาดเคลื่อน ± 5% ตาม
แนวคิดของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) [2] 
 2.  ขอบเขตดานเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนาการ
บริหารจัดการระบบไฟแนนซเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอบานหม่ี จังหวัด ลพบุรี โดยกําหนดตัวแปรท่ีจะ
ศึกษา ดังนี้ 
      2.1 ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของลูกคาท่ีเขา
มาใชบริการสินเชื่ออําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี ประกอบดวย 
1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) อาชีพ 5) รายไดตอ
เดือน 6) สถานภาพสมรส 7) จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
      2.2 ตั ว แ ป ร ต า ม  ได แ ก  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
ประกอบดวย 1) ดานการวางแผน 2) ดานการจัดองคกร 3) 
ดานการบังคับบัญชาหรือสั่งการ 4) ดานการประสานงาน 5) 
ดานการควบคุม  
 3.  ขอบเขตสถานท่ีทําการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยในอําเภอ
บานหม่ี จังหวัดลพบุรี 
 4. ขอบเขตของเวลา ระยะเวลาในการเก็บขอมูลอยูระหวาง
เดือนเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ.2562 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือ ท่ี ใช ในการเก็บรวบรวมขอ มูลครั้ งนี้   เปน
แบบสอบถาม (Questionnaires) มีลักษณะเปนการตรวจสอบ
รายการ (Checklist) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) โดยแบงเปน 2 สวนคือ 
 สวนที่ 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบถามประกอบดวย 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
 สวนที่  2 การบริหารจัดการ ประกอบดวย ดานการ
วางแผน ดานการจัดองคกร ดานการบังคับบัญชาหรือสั่งการ 
ดานการประสานงาน ดานการควบคุม 
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 แบบวัดมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ  
ใชมาตรสวนประมาณคา Rating Scale ตามมาตรวัดแบบ 
ลิเคิรท (Likert’s  Scale) ในการวัดระดับความคิดเห็น ไวดังนี้  
[3] ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้  
 5  หมายความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
 4  หมายความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 3  หมายความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
 2  หมายความวา  มีความคดิเห็นอยูในระดับนอย 
 1  หมายความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 
 เกณฑการประเมินคาวัดระดับความคิดเห็นแบงเปน 5 
ระดับ แปลความหมายคาเฉลี่ยโดยผูวิจัยเลือกวิธีลิ เคิรท 
(Likert’s  Scale) ใชเกณฑการประเมิน  ดังนี้ 
 

อันตรภาคชั้น   =   คะแนนสูงสดุ  -  คะแนนตํ่าสุด 
                      จํานวนชั้นท่ีตองการแบง 

           =   (5-1)/5          =   0.8 
 

 ระดับคะแนน  4.21 – 5.00 หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
 ระดับคะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดับมาก 
 ระดับคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดับนอย 
 ระดับคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง  ระดับนอยท่ีสุด 
 
 สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 วิธีการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย มีข้ันตอน
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้   
 1. ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากตําราแนวคดิ ทฤษฎี 
หนังสือหรือเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ ผลงานวิจัยตางๆ 
และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือกําหนดขอบเขตในการศึกษา 
และเปนแนวทางในการสรางขอคํ าถาม เพ่ือใหตรงกับ
วัตถุประสงคของการศึกษา     
  2. รวบรวมเนื้อหาและสาระตางๆ ท่ีไดจากเอกสารงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามาสรางแบบสอบถาม กําหนดโครงสราง
แบบสอบถาม โดยกําหนดขอบเขตและเนื้อหาใหครอบคลุม 
ตามวัตถุประสงคของการศึกษา    
 3. สรางแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง การพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4.  นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นใหอาจารยผู เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนํา   
 5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว เสนออาจารยท่ีปรึกษา
อีกคร้ังหนึ่ง ถามีขอแกไข ดําเนินการตามคําแนะนํา จากนั้น
ดําเนินการจัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ   
 

 การตรวจสอบเครื่องมือ     
 ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้     
 1. นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขสมบูรณแลว 
เสนอใหอาจารยผู เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือโดย
วิเคราะหเพ่ือหาความเชื่อม่ันดวยวิธีดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
และปรับปรุงแกไข เพ่ือหาภาษาท่ีใชใหมีความชัดเจน เขาใจ
ตรงกันสําหรับผูตอบแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารย
ผูเชี่ยวชาญ    
 2. นําแบบสอบถามไปลองใช (Try Out) กับกลุมท่ีไมใช
ประชากรกลุมตัวอยางแตมี คุณลักษณะใกลเคียงกับประชากร
กลุมตัวอยางจริง ไดแก บุคคลของลูกคาท่ีเขามาใชบริการ
สินเชื่อในอําเภออ่ืน ๆ นอกจากอําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี 
จํานวน 30 คน     
 3. นําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ขอ งแบ บ สอบ ถาม  โดย ใช ค าแอลฟ าขอ ง 
ครอนบาค ในการหาความเชื่อม่ันรายขอ และความเชื่อม่ันรวม 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เร่ือง การบริหารจัดการระบบไฟแนนซเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพ ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี 
สรุปตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้ 
 1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามการบริหาร
จัดการระบบไฟแนนซเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ สรุปไดวากลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.75 เพศชาย 
คิดเปนรอยละ 46.25 มีอายุ 31 – 40  ป คิดเปนรอยละ 51.75 
สวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 54.50 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 43.75 มีอาชีพเปนพนักงาน
เอกชน คิดเปนรอยละ 33.50 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
15,000 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 64.50 สวนใหญมี
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 – 5 คน คิดเปนรอยละ 49.75  
 2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการระบบ
ไฟแนนซเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบานหม่ี 
จังหวัดลพบุรี โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  โดยดาน
ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความถูกตองในการทํางาน รองลงมา
คือ ดานการลดข้ันตอนการทํางาน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุดคือ ดานการประหยัดงบประมาณ ตามลําดับ เม่ือวิเคราะห
เปนรายดาน พบวา 
       2.1 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ
ระบบไฟแนนซเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในเขตพ้ืนท่ี อําเภอบานหม่ี 
จังหวัดลพบุรี ดานความถูกตองในการทํางาน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ มีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบความถูกตอง รองลงมาคือ  
มีเจาหนาท่ีคอยเช็คกําหนดวันชําระของลูกคา และขอท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบความถูกตอง
ดานเอกสาร  
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       2.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ
ระบบไฟแนนซเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในเขตพ้ืนท่ี อําเภอบาน
หม่ี จังหวัดลพบุรี ดานการลดข้ันตอนการทํางาน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด
มีบริการชําระผานแอพพลิเคชั่นธนาคาร รองลงมาคือ มีบริการ
ออกใบเสร็จทางออนไลน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีการ
ติดตอสื่อสารประชาสัมพันธผานชองทางออนไลน 
        2.3  ประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานในการบริหาร
จัดการระบบไฟแนนซเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในเขตพ้ืนท่ี 
อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี ดานการประหยัดงบประมาณ 
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา           
มีสวนลดสําหรับลูกคาประจํา รองลงมาคือ มีสวนลดดอกเบี้ย 
และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ คาปรับผิดสัญญาต่ํา 
 3.  ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในการบริหารจัดการระบบไฟแนนซเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล โดยรวม พบวา ลูกคาผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการระบบ
ไฟแนนซเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในเขตพ้ืนท่ี โดยรวมและราย
ดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 4.  ผลความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับ
การบริหารจัดการระบบไฟแนนซเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพใน
เขตพ้ืนท่ีอําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรีโดยรวม มีความสัมพันธ
กันทางบวกในระดับคอนขางสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย โดยมีความสัมพันธ
สูงสุดกับดานการประสานงาน รองลงมาดานการจัดบุคคลเขา
ทํางาน และมีความสัมพันธต่ําสุดกับดานการวางแผนตามลําดับ  
 

อภิปรายผล  
 อภิปรายผลการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการระบบไฟแนนซ
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอบานหม่ี จังหวัด
ลพบุรี ผูวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผล ตามวัตถุประสงคการ
วิจัยไดดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาพบวา ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
การบริหารจัดการระบบไฟแนนซเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ  
ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรีโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากทุกดาน เม่ือพิจารณารายดานพบวา สวนใหญอยูใน
ระดับมากทุกดาน สอดคลองกับผลการวิจัยอาทิตย นามดี [4] 
ประสิทธิภาพการใหบริการธุรกิจสินเชื่อรถยนตของธนาคารธนชาติ 
จํ ากั ด  (มหาชน ) สาขา อุดรธานี  ผลการศึ กษา พบว า 
ผูใชบริการธุรกิจสินเชื่อรถยนตมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับ การ
มีประสิทธิภาพการใหบริการธุรกิจสินเชื่อรถยนตโดยรวมและ
เปนรายดานอยูในระดับมากไดแก ดานการสนองตอบลูกคา และ
สอดคลองกับงานวิจัยของคณาพจน  ชัยรัตน [5] ปจจยัท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตนั่งสวนบุคคลของ 
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคใต พบวา ปจจัยท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตนั่งสวนบุคคล
โดยรวมผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับ มาก 
 2.  ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในการบริหารจัดการระบบไฟแนนซเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล โดยรวม พบวา ลูกคาผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการระบบ
ไฟแนนซเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในเขตพ้ืนท่ี โดยรวมและราย
ดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
สอดคลองกับผลการวิจัยของสมพร กลิ่นแพทยกิจ [6] ปจจัยการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคาร เกียรตินาคิน 
จํากดั (มหาชน) ของลูกคาในเขตพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานครพบวา 
ปจจัยสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ปจจัยสวนประสมการตลาด 
และปจจัยดานอ่ืน ๆ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ
รถยนตกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ของลูกคาใน
เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครโดยปจจัยสวนประสมการตลาด และ
ปจจัยดานอ่ืน ๆ ท่ีมีผลรวมกัน ตอการทํานายการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด 
(มหาชน) ของลูกคาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ไดแกสวน
ประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑและ การสงเสริมการขายและ
ปจจัยอ่ืน ๆ ดานความภักดีตอตราสินคา และสอดคลองกับ
งานวิจัยอาทิตย นามดี [4] ประสิทธิภาพการใหบริการธุรกิจ
สินเชื่อรถยนตของธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) สาขา 
อุดรธานี ผลการศึกษา พบวา พนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ประสิทธิภาพการใหบริการโดยรวมไดแก ดานความไววางใจ 
ดานความม่ันใจ ดานสิ่งท่ีสามารถจับตองไดดานความใสใจ และ
ดานการสนองตอบลูกคาแตกตางกัน สวนของผูใชบริการธุรกิจ
สินเชื่อรถยนตท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกบั ประสิทธิภาพการใหบริการโดยรวมไดแก ดานความ
ไววางใจ ดานความม่ันใจ ดานสิ่งท่ีสามารถจับตองไดดานความ
ใสใจและดานการสนองตอบลูกคาแตกตางกัน และผูใชบริการ
ธุรกิจสินเชื่อรถยนตท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการเปนรายดาน ไดแก 
ดานความไววางใจ ดานความม่ันใจ ดานสิ่งท่ีสามารถจับตองได
ดานความใสใจและดานการสนองตอบลูกคาแตกตางกัน  
 3.  ผลความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับ
การบริหารจัดการระบบไฟแนนซเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพใน
เขตพ้ืนท่ี อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรีโดยรวม มีความสัมพันธ
กันทางบวกในระดับคอนขางสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย โดยมีความสัมพันธ
สูงสุดกับดานการประสานงาน รองลงมาดานการจัดบุคคลเขา
ทํางาน และมีความสัมพันธตํ่าสุดกับดานการวางแผนตามลําดับ 
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สอดคลองกับผลการวิจัยของคณาพจน ชัยรัตน [5]ปจจัยท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตนั่งสวนบุคคลของ
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคใต พบวา เหตุผลท่ีใช
บริการสินเชื่อการทราบขอมูลการขอรับสินเชื่อความถ่ีในการใช
บริการระยะเวลาท่ีเลือกใชบริการผอนชําระ ชองทางในการ
ชําระเงินคางวด วงเงินสินเชื่อท่ีไดรับมีความสัมพันธกับปจจัยท่ี
มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตนั่งสวนบุคคล
ของ ธนาคารทิสโก จํากดั (มหาชน) ในเขตภาคใตอยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับกลยุทธ์การให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัส
อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อกลยุทธ์การให้บริการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาโลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
โลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 385 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น  และเลือกตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – way ANOVA  

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การให้บรกิารของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อจ าแนกเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า ด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ และด้านความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน มีผลต่อกลยุทธ์การให้บริการ
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน  พบว่า ลูกค้าที่มีเพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การให้บริการของพนักงาน แตกต่างกัน ส่วนรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อกลยุทธ์การให้บริการของพนักงาน ไม่แตกต่างกัน 
 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์การให้บริการ, พนักงาน, ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
 

Abstract 
The objectives of this research were to 1) study the level of service strategy of Kasikorn Bank Public 

Company Limited, Lotus Ayutthaya branch. and 2) Comparison of personal factors towards service strategies of 
employees of Kasikorn Bank Public Company Limited, Lotus Ayutthaya branch. The sample group was customers 
who came to use Kasikorn Bank Public Company Limited, Lotus Ayutthaya branch Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province consisted of 385 people by using non-probabilistic sampling method and selecting a specific sample. 
The instrument used in the research was a questionnaire with 95% confidence level and 5% error value. The 
statistics used in the research were t-test and one-way ANOVA analysis.  

The results of the research found that 1) opinions about the service strategy of employees. Overall, at 
the highest level When classified by aspects, it was found that understanding and knowing customers Customer 
response As for giving confidence to customers The concrete aspect of the service and reliability 2) The results of 
the comparison of different personal factors Affects the service strategy of employees of Kasikorn Bank Public 
Company Limited, Lotus Ayutthaya branch It was found that the customers with different gender, age, education, 
occupation had different opinions on the service strategy of the employees. As for the different monthly income 
had an opinion on the service strategy of employees not different. 

 

Keywords: Service strategies, Employees, Kasikorn bank public company limited 
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1. บทน า 
  ธนาคารพาณิชย์มีบทบาทส าคัญในการท าให้ระบบการเงินและ
เศรษฐกิจสามารถด ารงอยู่ได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ธนาคาร
พาณิชย์เป็นตัวกลางในการจัดสรรทรัพยากรระหว่างผู้ที่มีเงินออมไป
ยังผู้มีเงินทุนซึ่งจะก่อให้เกิดการผลิตและการจ้างงาน ซึ่งเป็นแรงขับ
เคลื่อนที่ท าให้ระบบการเงินและเศรษฐกิจเติบโตและมีเสถียรภาพ 
การด าเนินธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย การรับฝาก
และกู้ยืมเงินจากประชาชน การให้กู้ เงิน การลงทุน และการ
ให้บริการอื่นๆ เช่น การค้ าประกันและรับรอง การรับแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ธนาคารพาณิชย์ต้องเผชิญความเสี่ยงที่
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้หรือความมั่นคงของธุรกิจ ได้แก่ ความ
เสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านอื่นๆ เช่น ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ หากธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถดูแลความเสี่ยงในธุรกิจ
ของตนจะประสบกับภาวะความไม่มั่นคงในการด าเนินธุรกิจหรือที่
เรียกว่า การขาดเสถียรภาพ ท้ังจากการได้รับผลขาดทุนสะสมอย่าง
ต่อเนื่องหรือการมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบ
การเงิน และอาจส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในที่สุด
(ธนาคารแห่งประเทศไทย) [1] 
 ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีที่ธุรกิจการเงินการธนาคารของประเทศไทย
เผชิญกับความท้าทายหลายประการ ทั้งในด้านความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่มีบทบาทในการด าเนินธุรกิจ นโยบายภาครัฐและเกณฑ์
ต่างๆ ที่ก ากับดูแล ตลอดจนความคาดหวังและพฤติกรรมของลูกค้า
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 ธนาคารมีผลการด าเนินงานที่
มุ่งสู่ความยั่งยืนในมิติต่างๆ ดังนี้ 1. มิติเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการน า
เทคโนโลยีเป็นตัวน าการด าเนินธุรกิจ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าสามารถท าธุรกรรม
การเงินได้ทุ กที่ ทุ ก เวลาบนโทรศัพท์มื อถือ  2 . มิติ สั งคม  ให้
ความส าคัญในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ท างาน โครงสร้าง รูปแบบการท างาน การสรรหา และการพัฒนา
ความรู้และทักษะความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับรูปแบบ
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 3. มิติสิ่งแวดล้อม ธนาคารต้องสร้างความ
สมดุลใน 3 มิติข้างต้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
ข้อมูลสนองตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร “การยึดลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง” สร้างความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการเพิ่ม
รายได้และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคาร (ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) [2] 
 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอ ยุ ธยา ตั้ งอยู่ พื้ น ที่ ใจกล างเมื อ งโดยตั้ งอยู่ ใน
ห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีธนาคาร
พาณิชย์ตั้งอยู่หลายแห่ง ท าให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการใช้บริการที่
หลากหลาย จากการที่ธนาคารมีคู่แข่งอยู่หลายราย ประกอบกับ
สถานที่ตั้งตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ที่สามารถเดินทางมาได้อย่าง

สะดวก ท าให้มีผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก จากการที่มีลูกค้ามาใช้
บริการเป็นจ านวนมาก อาจท าให้การบริการของธนาคารมี
ข้อบกพร่องบางประการ เช่น มีระยะเวลาในการรอคอยนาน
จนเกินไปลูกค้าเกิดความคับข้องใจที่จะต้องรอคอยเป็นระยะ
เวลานาน หรือแม้กระทั่งเกิดปัญหาในระหว่างการให้บริการ จึงเกิด
ข้อร้องเรียนขึ้นกับธนาคารทั้ งการร้องเรียนผ่ าน เจ้ าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสาขา 
โดยร้องเรียนเกี่ ยวกับพฤติกรรมของพนักงานเนื่องจากแสดง
กิริยามารยาทในระหว่างให้บริการไม่เหมาะสม ใช้น้ าเสียงไม่สุภาพ
ขณะให้บริการ แสดงท่าทางไม่เต็มใจในการให้บริการ และต้องการ
ให้พนักงานปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น (ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) [3] 
 ปัจจุบันพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารเปลี่ยนแปลงไปตาม
เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) โดยลูกค้าหันมาใช้บริการธนาคารออนไลน์มากขึ้น 
ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคนับว่า
เป็นปัจจัยส าคัญของการท าธุรกิจธนาคารในยุค 4.0 ธนาคารใดที่
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค
ได้อย่างแม่นย า ธนาคารนั้นจะมีความสามารถทางการแข่งขันเหนือ
คู่แข่งจากการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคได้มากท่ีสดุ ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริโภคปัจจุบันไมไ่ดม้ีแค่ข้อมลู
ทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงข้อมูลพฤติกรรมอื่น ๆ 
เช่น ข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลการซื้อของออนไลน์ ข้อมูล
ทางเลือกเหล่านี้มีศักยภาพสูงที่จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการทาง
การเงินของลูกค้า นักการตลาดทราบดีว่าหัวใจของการเพิ่มยอดขาย
และรายได้  มาจากการวิ เคราะห์และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภค ด้วยความที่พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นธนาคารควรหมั่นศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้บริการของผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอจะช่วยท าให้ธนาคารทราบ
ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น และประเมินสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการธนาคาร (นิศาชล  ปงรังสี) [4] 
 จากการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ที่มีค่อนข้างสูง ประกอบกับ
พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารที่เปลี่ยนไป ธนาคารกสิกรไทยจึงมี
ความจ าเป็นต้องสร้างกลยุทธ์ความแตกตา่งจากธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ 
ด้วยการน าแนวคิดการพัฒนาการให้บริการโดยก าหนดกลยุทธ์การ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพมาเป็นกลยุทธ์หลักในการด าเนินงาน ซึ่ง
การให้บริการโดยยึดคุณภาพเป็นหลักนั้น ลูกค้าจะวัดคุณภาพบรกิาร
โดยพิ จารณ าระดับความพึ งพอใจจากปัจจัยคุณ ภาพต่ างๆ 
ตลอดเวลาที่ตนเองได้ใช้บริการจนกระทั่งเสร็จกระบวนการรับ
บริการ ทั้งนี้ปัจจัยคุณภาพดังกล่าว ประกอบด้วย 1. ความเป็น
รูปธรรมของการบริการ 2. ความน่าเช่ือถือ 3. การตอบสนองลูกค้า 
4. การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และ 5. การเข้าใจและรู้จักลูกค้า 
(Parasuraman, Zeithmal & Berry, 1988 ) [5] ห ากธน าคาร
สามารถให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ก็จะท าให้ลูกค้าพอใจต่อ
บริการที่ได้รับ และกลับมาใช้บริการที่ธนาคารอีก รวมทั้งยังสามารถ
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ช่วยลดปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์การให้บริการให้เหมาะสมกับ
บริบทของธนาคารโดยยึดคุณภาพการให้บริการเป็นสิ่งส าคัญ และ
เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ธนาคารได้วางนโยบายไว้ ประกอบกับ
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
สาขาโลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมีความสนใจศึกษา
กลยุทธ์การให้บริการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาโลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อน าข้อมูล
ที่ได้มาปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบริการให้มีคุณภาพและ
ตอบสนองต่อลูกค้าที่มาใช้บริการให้สามารถแข่งขันกับธนาคาร
พาณิชย์อื่น ๆ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษากลยุทธ์การให้บริการของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี ้
 
2.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1.1 เพื่อศึกษาระดับกลยุทธ์การให้บริการของธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.1.2 เพื่ อเปรียบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลต่อกลยุทธ์การ
ให้บริการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
โลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
2.2 สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน มีผลต่อกลยุทธ์การให้บริการของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 
2.3 กรอบแนวคิด 
 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
2.4 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  

 ตั วแปรตาม  ได้ แก่  กลยุทธ์การให้ บริก ารของพนั กงาน 
ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 
ด้ านความน่ าเช่ือถือ  (Reliability) ด้ านการตอบสนองลูกค้ า 
(Responsive) ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) และ
ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy)  
 
2.4 ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากร ได้แก่ ลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาโลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาโลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 385 
คน ค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่างแบบ
ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนของ Cochran [6] โดยก าหนด
ระดับค่าความเช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% (ระดับ
นัยส าคัญ 0.05) ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน 
 การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ด าเนินการเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการ
สุ่ ม ตั วอย่ า งแบ บ ไม่ ใช้ ค วามน่ าจะ เป็ น  (Non – Probability 
Sampling) ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา คือ ลูกค้าที่มาใช้
บริการธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (บุญใจ  ศรีสถิตย์นรากูร, 2553) [7] 
 
3. วิธีการวิจัย  
 งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้ 
3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งได้ตรวจสอบ
คุณภาพด้วยการหาความเที่ยงตรง (Validity) จากผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 และท าการทดสอบ
ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ได้ค่าความเช่ือมั่น
อยู่ ระหว่ าง  0 .71  – 0 .95 ซึ่ งมี ค่ าม ากกว่ า  0 .70 แสดงว่ า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้
อย่างเหมาะสม (กัลยา วานิชย์บัญชา) [8]  
 
3.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน วิเคราะห์ด้วยความถี่ (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) 
 กลยุทธ์การให้บริการของพนักงาน ประกอบด้วย ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง
ลูกค้า ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และด้านการเข้าใจและรู้จัก
ลูกค้า วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean : x  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างส าหรับกลุ่มตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม 
ได้แก่ เพศ ใช้สถิติ t-test และการเปรียบเทียบความแตกต่างส าหรบั
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กลุ่มตัวแปรอิสระที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ การศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
One – way ANOVA  
 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง จ านวน 230 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.74 มีอายุ 25 – 35 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36.36 ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. จ านวน 144 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.40 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 
222 คน คิดเป็นร้อยละ 57.66 และมีรายได้ 10 ,000 – 20,000 
บาท จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 57.92 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การให้บริการของ
พนักงาน โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.35, 
S.D. = 0.54) เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเข้าใจและ
รู้จักลูกค้า ( x = 4.42, S.D. = 0.42) ด้านการตอบสนองลูกค้า 
( x = 4.35, S.D. = 0.43) ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า ( x = 
4.34, S.D. = 0.42)  ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ( x = 
4.31, S.D. = 0.41) และด้านความน่าเช่ือถือ ( x = 4.31, S.D. = 
0.40) 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์การให้บริการของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า   
 1. เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การให้บริการของ
พนักงาน แตกต่างกัน 
 2. อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การให้บริการของ
พนักงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า โดยรวม แตกต่างกัน จ านวน 2 คู่ 
ได้แก่ อายุน้อยกว่า 25 ปี กับอายุ 36 – 45 ปี, อายุ 36 – 45 ปี กับ
อายุ 56 ปีขึ้นไป 
 3. การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การให้บริการของ
พนักงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า โดยรวม แตกต่างกัน จ านวน 3 คู่ 
ได้แก่ ต่ ากว่ามัธยมศึกษา กับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช., มัธยมศึกษา
ตอนต้น/ปวช. กับปริญญาตรี และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. กับ
ปริญญาตรี 
 4. อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การให้บริการของ
พนักงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า โดยรวม แตกต่างกัน จ านวน 4 คู่ 
ได้แก่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับอาชีพอื่นๆ , พนักงานบริษัทเอกชน 
กับอาชีพอื่นๆ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว กับอาชีพอื่นๆ, รับจ้าง
ทั่วไป กับอาชีพอ่ืนๆ 
 5. รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การ
ให้บริการของพนักงาน ไม่แตกต่างกัน 

5. อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การให้บริการของพนักงานธนาคาร
ก สิ ก ร ไท ย  จ ากั ด  (ม ห าชน ) ส าข า โล ตั ส อ ยุ ธ ย า  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา สามารถอภิปรายผลระดับความคิดเห็นของ      
กลยุทธ์การให้บริการของพนักงาน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยดังนี้ 
 
5.1 ระดับความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับกลยุทธ์การให้บริการของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ระดับความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับกลยุทธ์การให้บริการของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตั สอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า อยู่ในระดับ
มากที่สุด เนื่องจากลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารรู้สึกว่าพนักงานดูแล
เอาใจใส่เป็นอย่างดี โดยดูแลลูกค้าแต่ละบุคคลเฉพาะรายท าให้เกิด
ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ พนักงานสามารถจดจ าช่ือลูกค้า
ประจ าได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจลูกค้าแต่ละรายเป็นอย่างดี 
ประกอบกับพนักงานเข้าใจความต้องการของลูกค้าว่าต้องการใช้
บริการอะไร เช่น บริการฝาก ถอน หรือสินเช่ือ และสามารถแนะน า
ผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการ นอกจากนี้ยังเข้าใจท่าทาง 
อารมณ์ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าแต่ละรายจะมีลักษณะท่าทาง อารมณ์ที่
ต่างกัน ซึ่งพนักงานก็สามารถให้บริการลูกค้าเหล่านั้นให้ได้รับบริการ
ที่ดีที่สุด ลูกค้าจึงเกิดความพอใจต่อบริการที่ได้รับ ท าให้มีความ
คิดเห็นต่อด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้าอยู่ ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสรยา  สุภาผล [9] ได้ศึกษาปัจจัย
ภาพลักษณ์องค์กรและปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุ พรรณบุรี 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการของธนาคาร ด้านการดูแลเอาใจใส่ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับกลยุทธ์การให้บริการของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสอยุ ธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการตอบสนองลูกค้า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ท้ังนี้พนักงานที่ให้บริการมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
ด้วยความรวดเร็วในขณะที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่สาขา ท าให้ลูกค้า
รู้สึกว่าไม่ต้องรอคอยนาน ตลอดจนพนักงานมีความพร้อมในการ
ให้บริการอยู่เสมอเมื่อลูกค้าเข้ามาที่สาขาก็จะพบกับพนักงานที่คอย
ให้บริการในทันที และให้ค าแนะน าที่ชัดเจนเข้าใจง่าย อีกทั้งเมื่อ
ลูกค้าเกิดปัญหาในระหว่างการใช้บริการไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝาก
เงิน การเปิดบัญชี พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาได้ในทันที จึงเป็น
สาเหตุให้ลูกค้าที่มาใช้บริการมีความคิดเห็นต่อด้านการตอบสนอง
ลูกค้าอยู่ ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสรยา       
สุภาผล [9] ได้ศึกษาปัจจัยภาพลักษณ์องค์กรและปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการของผู้ ใช้บริการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนาง

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

101
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคโปสเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

บวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของธนาคาร ด้านการตอบสนอง      
อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐณิชา  
วิทยาถาวร [10] ที่ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อด้าน
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับกลยุทธ์การให้บริการของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสอยุ ธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เพราะว่าลูกค้ามีความมั่นใจในระบบของธนาคารว่ามี
ความปลอดภัย ท้ังความปลอดภัยในด้านของข้อมูลส่วนตัวและบัญชี
เงินฝาก พนักงานให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งลูกค้าไม่ค่อยประสบปัญหาเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยใน
ด้านการสูญหายของเงินในบัญชีหรือการโดนโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว 
จึงเป็นสาเหตุให้ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการให้ความมั่นใจ
แก่ลูกค้าอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสรยา  
สุภาผล [9] ได้ศึกษาปัจจัยภาพลักษณ์องค์กรและปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการของผู้ ใช้บริการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของธนาคาร ด้านการสร้างความมั่นใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐณิชา  
วิทยาถาวร [10] ที่ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อด้าน
ความไว้วางใจในการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับกลยุทธ์การให้บริการของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ อยู่
ในระดับมากที่สุด เป็นเพราะธนาคารมีจุดประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการอย่างชัดเจน  ไม่ว่าจะเป็นจุดกดบัตรคิว จุดบริการฝาก/
ถอน เปิดบัญชี ซึ่งป้ายบริการตรงกับประเภทงานบริการ ท าให้ลูกค้า
เข้าใจในกระบวนการใช้บริการ ไม่เกิดความสับสนและเข้าใจผิด อีก
ทั้งอาคารส านักงานหรือสถานที่ตั้งของสาขาสะอาด จัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
รวมถึงมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้บริการ เช่น เครื่อง
กดบัตรคิว จึงท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและมีความคิดเห็นต่อ
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการอยู่ ในระดับมากที่ สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสรยา  สุภาผล [9] ได้ศึกษาปัจจัย
ภาพลักษณ์องค์กรและปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการของธนาคาร ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

 ระดับความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับกลยุทธ์การให้บริการของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
เนื่องจากลูกค้ารู้สึกว่าธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารที่มีช่ือเสียงและ
น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ลูกค้าได้ยินช่ือเสียงของธนาคารมาจากบุคคลใกล้ชิด
หรือเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งธนาคารมีการรักษาข้อมูลส่วนตัวของ
ลูกค้า พนักงานให้บริการงานต่างๆ ด้วยความถูกต้อง ดังนั้นลูกค้าจึง
มีความเช่ือถือในบริการของธนาคาร จึงเป็นเหตุผลให้ลูกค้ามีความ
คิดเห็นต่อด้านความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ โสรยา  สุภาผล [9] ได้ศึกษาปัจจัยภาพลักษณ์องค์กร
และปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
ของผู้ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของธนาคาร ด้านความ
น่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 
5.2 อภิปรายสมมติฐาน : ปัจจัยส่วนบุคคลที่ ต่างกันมีผลต่อ        
กลยุทธ์การให้บริการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาโลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน  
 ลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
โลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อกลยุทธ์การให้บริการของพนักงาน โดยรวมแตกต่างกัน 
ทั้งนี้เพศชายและหญิงอาจมีพฤติกรรมการใช้บริการที่แตกต่างกัน   
จึงท าให้มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การให้บริการของพนักงานแตกต่าง
กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐณิชา  
วิทยาถาวร [10] ที่ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการธนาคารที่มีเพศแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปวีณา นพพันธ์ [11] ที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาและการ
ปรับปรุงคุณภาพบริการของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา ธนาคาร
ออมสิน สาขาบางใหญ่ ผลการวิจัย พบว่า ลูกค้าที่มีเพศ ต่างกัน มี
ระดับการรับรู้คุณภาพบริการของธนาคารธนาคารพาณิ ชย์ 
กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาบางใหญ่ แตกต่างกัน 
 ลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
โลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อกลยุทธ์การให้บริการของพนักงาน โดยรวมแตกต่างกัน 
เนื่องจากลูกค้าที่มีอายุมากกว่ามีประสบการณ์ในการใช้บริการ
มากกว่าลูกค้าที่มีอายุน้อยกว่า จึงมีความคาดหวังว่าจะได้รับบริการ
ที่ดี  จึงท าให้ลูกค้าที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การ
ให้บริการของพนักงานแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ 
ทองดี  [12] ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการของธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
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คุณภาพการบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
โลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อกลยุทธ์การให้บริการของพนักงาน โดยรวมแตกต่างกัน 
อาจเกิดจากทัศนคติส่วนบุคคล เช่น ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูง ส่วน
ใหญ่จะมีหน้าที่การงานที่ดี อาจมีความคาดหวังว่าจะได้รับบริการที่
ดีกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า ในขณะที่การให้บริการของ
ธนาคารไม่ได้ค านึงถึงระดับการศึกษาของลูกค้า โดยจะให้บริการ
อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันทุกคน ดังนั้นไม่ว่าลูกค้าจะจบการศึกษา
ระดับใดก็จะได้รับบริการที่ดี เฉกเช่นเดียวกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ ทองดี [12] ได้ศึกษาคุณภาพ
การให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
โลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอาชีพต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อกลยุทธ์การให้บริการของพนักงาน โดยรวมแตกต่างกัน 
เนื่องจากลูกค้าท่ีมีอาชีพท่ีมั่นคง เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นอาชีพท่ี
น่านับถือ ย่อมต้องการได้รับการบริการที่ดีจากสังคมและบริการที่ดี
จากธนาคารเช่นกัน ดังนั้นจึงท าให้ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อกลยุทธ์การให้บริการของพนักงาน แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ของ สุดารัตน์ ทองดี [12] ได้ศึกษาคุณภาพการ
ให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐณิชา  วิทยาถาวร 
[10] ที่ศึกษาความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริการโดยรวมแตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา  นพพันธ์ [11] ที่ศึกษาแนว
ทางการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพบริการของธนาคารพาณิชย์ 
กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาบางใหญ่ ผลการวิจัย พบว่า ลูกค้า
ที่มีอาชีพ ต่างกัน มีระดับการรับรู้คุณภาพบริการของธนาคาร
ธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาบางใหญ่ 
แตกต่างกัน 
 ลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
โลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การให้บริการของพนักงาน โดยรวมไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ไม่ว่าลูกค้าจะมีรายได้มากน้อยเพียงใดก็ต้องการ
ได้รับบริการจากพนักงานเป็นอย่างดีมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน ไม่
ว่าจะเป็นกลยุทธ์การให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความมั่นใจ
แก่ลูกค้า และด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ รัสสิญา ศุภธนโชติพงศ์ [13] ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการที่
ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการซ้ าของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษาพื้นที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร ภาค
203 ผลการวิจัย พบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกันมีการกลับมาใช้บริการธนาคารซ้ า ไม่แตกต่างกัน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางที่ได้จากผลการวิจัยเพื่อก าหนด       
กลยุทธ์การให้บริการของธนาคารดังนี้ 
 
6.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ธนาคารควรจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกไว้คอยบริการลูกค้าที่มาใช้บริการ เช่น จัดเก้าอี้ให้
เพียงพอกับผู้มาใช้บริการ, จัดบริการน้ าดื่ม, Free wifi เพื่อให้ลูกค้า
ได้รับความสะดวกสบาย และควรจัดพื้นท่ีในการบริการให้กว้างขวาง 
เปิดช่องบริการให้ครบทุกช่องเพียงพอต่อจ านวนลูกค้า 
 ด้านความน่าเชื่อถือ พนักงานควรแนะน าให้ลูกค้ากรอกเอกสาร
รายการต่างๆ อย่างถูกต้อง และพนักงานควรท ารายการอย่าง
ระมัดระวังเพื่อความถูกต้องและไม่เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งจะท าให้ลูกค้า
เช่ือมั่นในมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของพนักงาน ตลอดจน
ธนาคารต้องรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างมีคุณภาพอยู่เสมอ 
ซึ่งจะท าให้ลูกค้าพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ 
 ด้านการตอบสนองลูกค้า ควรปรับปรุงกระบวนการท างานให้มี
ความรวดเร็วยิ่งขึ้น จัดพนักงานให้เพียงพอกับจ านวนลูกค้าที่มาใช้
บริการ พนักงานควรแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้บริการงานแต่ละ
ประเภทให้เข้าใจได้ง่ายและยุ่งยากน้อยที่สุด อีกทั้งควรเสริมสร้าง   
กลยุทธ์การให้บริการด้วยการพยายามท าให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ
ธน าคารกสิ ก ร ไทย  จ ากั ด  (มห าชน ) ส าข าโลตั ส  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุ ธยา กลาย เป็ นลู กค้ าป ระจ า โดยการสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เมื่อลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีก็จะบอกต่อไป
ยังลูกค้าอื่น จนน ามาสู่การใช้บริการที่สาขาโลตัสต่อไป 
 ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า ควรเพิ่มจ านวนพนักงานให้
เพียงพอกับความต้องการใช้บริการของลูกค้า เพราะหากธนาคาร
เปิดช่องให้บริการน้อยในขณะที่ลูกค้ามีจ านวนมาก จะท าให้ลูกค้ารอ
คอยนาน จึงอาจท าให้ลูกค้ารู้สึกไม่พอใจต่อบริการที่ได้รับและหันไป
ใช้บริการธนาคารพาณิชย์อื่นแทน 
 ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ธนาคารควรเน้นย้ าให้พนักงานทุก
คนให้บริการด้วยใจ มีมนุษย์ที่ดีกับลูกค้าทุกคน ให้บริการด้วยความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน และไม่น าอารมณ์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้องในการ
ท างาน มีการมอบของขวัญให้ลูกค้าประจ า รวมถึงเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
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6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางส าหรับผู้สนใจวิจัยในครั้งนี้ต่อไปดังนี้ 
 6.2.1 ควรเปรียบเทียบกลยุทธ์การให้บริการของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ เพื่อ
น ามาพัฒนากลยุทธ์การให้บริการให้ทัดเทียมกับธนาคารพาณิชย์
อื่นๆ  
 6.2.2 ควรศึกษากลยุทธ์การให้บริการของพนักงานธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
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Factors Affecting Consumers' Accommodation Rental Decisions in Bang Pa-
in district Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 

ภาคภูมิ  ด้วงมูล1 และ  อารมณ์  เอี่ยมประเสริฐ2 
 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
2อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

1Email: phakphum1984d@gmaill.com; 2Email: Arrom18062504@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภค ในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา  2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภคในเขต 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกเช่าที่พักอาศัยกับปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าท่ีพักอาศัยของผู้บริโภค  ในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในอ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงอายุระหว่าง 20 – 59 ปี  จ านวน  400 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ 
ข้อมูล โดยการทดสอบที (Independent t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และวิเคราะห์หาค่า 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ผลการวิจัย พบว่า 1) พฤติกรรมการตัดสินใจเช่าท่ีพักของผู้บริโภคในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภคในเขตอ าเภอบาง 
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัย  พบว่า ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ 
สถานภาพ แตกต่างกันที่ ระดับนัยส าคัญ .05 ส่วนด้านรายดด้ฉลี่ย ดม่แตกต่างกัน 4) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัย 
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัย 
ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  พบว่า ด้านเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ .05 ส่วนด้าน อายุ 
รายดด้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ ดม่แตกต่างกัน 5) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม 
การเลือกเช่าที่พักอาศัยกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัย ของผู้บริโภค ในเขต 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง 
การตลาดโดยรวมแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกเช่าท่ีพักอาศัย ในระดับต่ า และเป็นดปในทิศทางเดียวกันโดย  

ค าส าคัญ:  การตัดสินใจ พฤติกรรม ส่วนประสมทางการตลาด 
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Abstract 
 

 The objectives of this research are 1) to study the behavior of consumers in renting 
accommodation in Bang Pa-In district; 2) to study the market mix factors (7P's) affecting the 
consumer's decision to rent accommodation in Bang Pa-In district and 3) to study the relationship 
between accommodation renting behavior and marketing mix factors (7P's) affecting consumers' 
accommodation rental decisions in Bang Pa-In district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The 
sample group was population living in Bang Pa-In district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The data 

were analyzed by using Frequency, Percentage, Mean ( ) and Standard Deviation (S.D.) for hypothesis 
testing. Independent t-test and one-way ANOVA were used to analyze the data when statistically 
significant differences were found at the .01 and .05 levels or at the 95% confidence level. The 
researcher also used a pairwise test by Least-Significant Different (LSD) to compare the mean of 
the samples and analyzed Pearson's correlation coefficient at a significance level of 0.05 

The research results showed that 1) The behavior of consumers in renting 
accommodation in Bang Pa-in district was at medium level in overall; 2) The marketing mix factors 
affecting the consumer's decision to rent accommodation in Bang Pa-in district. Phra Nakhon Si 
Ayutthaya province found that the overall level was at a high level; 3) The results of comparison 
between the personal factors of the respondents regarding the level of decision behavior in 
renting accommodation found that gender, age, education level, occupation and status were 
different at Significant level .05  whereas there is no different in average income; 4.) The results of 
the comparison of the differences between the individual factors of the respondents regarding the 
level of opinions on the marketing mix factors affecting the decision to rent accommodation 
among consumers in Phra Nakhon Si Ayutthaya district found that gender, education level, 
occupation differed at the significance level of .05, while age, average monthly income and status 
were not different; 5) Results of the correlation analysis between the relationship between 
accommodation renting and the marketing mix factor (7P's) affecting the decision to rent 
accommodation among consumers in Bang Pa-in district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province by 
analyzing Pearson's correlation coefficient, found that the overall marketing mix factors in each 
aspect were related to accommodation rental behavior at a low level and in the same direction. 

  
Keywords: Decision, Behavior, Marketing Mix Factors 
 

1. บทน า 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศ ห่างจาก กรุงเทพมหานครทางถนนสายเอเซีย

ประมาณ 75 กิโลเมตร ทางรถดฟประมาณ 72 กิโลเมตรและทางเรือ 
ประมาณ 137 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 1,597,900 ดร่ นับว่าเป็นจังหวัด ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 62 
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ของประเทศดทย และเป็นอันดับที่ 11 ของจังหวัดในภาคกลางลักษณะ                 
ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ดม่มีภูเขา              
ดม่มีป่าดม้  มีแม่น้ าดหลผ่าน 4 สาย ดด้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก 
แม่น้ าลพบุรี และแม่น้ าน้อย รวมยาวประมาณ 200 กิโลเมตร มีล าคลอง
ใหญ่น้อยประมาณ 1,254 คลอง เชื่อมต่อกับแม่น้ าเกือบทั่วบริเวณพื้นที่ 
มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดใกล้เคียง ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัด
อ่างทอง และจังหวัดลพบุรี ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม จังหวัด
นนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี และยังเป็นแหล่งเขต
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ส าคัญ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมี
มูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ  มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ดด้รับ
อนุญาตประกอบกิจการทั้งหมดจ านวน 2,747 โรงงาน เงินทุนรวม 
640,994,43 ล้านบาท จ้างคนงาน 310,431 มีโรงงานอุตสาหกรรม
ที่รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 21 
โรงงาน ขยาย 30 โรงงาน เลิกกิจการ 16 โรงงาน สรุปมีการ
ขยายตัวภาคอุตสาหกรรม จ านวน 5 โรงงาน (ร้อยละ 0.18) เ งิน
ลงทุน 6,188.03 ล้านบาท (ร้อยละ 0.97) การจ้างงาน 9,152 คน 
(ร้อยละ 3.04) กระทรวงอุตสาหกรรม [1] 
 อ าเภอบางปะอิน ถือเป็นย่านเศรษฐกิจที่ส าคัญในภาคอุตสาหกรรม             
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น จ านวน 
372 แห่ง แบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม  ขนาดเล็ก 290 แห่ง ขนาด
กลาง 49 แห่ง และขนาดเล็ก 33 แห่ง  มีจ านวนประชากรมาก เป็น
ล าดับ ที่ 3 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งยังมีประชากรที่
ย้ายถิ่นฐานเข้ามาประกอบอาชีพในภาคเศรษฐกิจต่างๆ  ท าให้
จ านวนประชากรอ าเภอบางปะอิน จากสถิติ พ.ศ. 2558 – 2562 
จ านวนประชากรในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                    
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นเขตที่มีค่าครองชีพต่ า 
และเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจ มีพื้นท่ีติด
กับกรุงเทพมหานคร มีระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค และแหล่ง
การค้าที่สะดวก จึงมีแนวโน้มที่ประชากรจะขยายตัวเข้ามาอยู่อาศัย
เพิ่มขึ้น ที่พักอาศัยจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จ าเป็นและจากสภาพ
เศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน ประชากรมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่
อาศัยด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เพื่อศึกษาต่อของผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่
ต่างจังหวัด เพื่อความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการเดินทาง
ดปที่ท างาน  หรือสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งอาจแตกต่างกันดปตาม
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สภาพความเป็นอยู่  ตลอดทั้งความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยี และการคมนาคมที่สะดวกสบายในปัจจุบัน
สภาพสังคมและ เศรษฐกิจของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงดปอยู่
ตลอดเวลาประชากรส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพมาก

ขึ้น ดม่สะดวกที่จะสร้างที่พักดว้ส าหรับอยู่อาศัยดด้เองด้วยข้อจ ากัด
ต่างๆรวมทั้ง ธุรกิจการซื้อที่พักอาศัยลดลง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ที่จะพักอาศัยอยู่ในพื้นทีและมีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว เมืองที่ เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคต่าง ๆ  จึงท าให้เกิด
แรงผลักดันให้ประชากรหันมาเปลี่ยนแปลงวิธีการด ารงชีวิตให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ปัจจัยการเช่าที่พักอาศัยจึง 
เป็นทางเลือกหนึ่งของประชากรส่วนมากส าหรับเลือกใช้บริการ เช่น 
ที่พักอาศัยที่จะต้องมีความมันคง  ปลอดภัย และเพื่ออ านวย
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตมากที่ สุดสามารถจ าแนกที่อยู่อาศัย
ประเภทต่างๆ ดังนี้  บ้านเช่า อาคารห้องพักอาศัยรวม ตึกแถว
แมนช่ัน อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม สามารถตอบสนองต่อผู้พัก
อาศัยที่มีรายดด้ในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับผู้ประกอบการในการตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับกับกิจการ
ประเภทเช่าห้องพัก หรือผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุงธุรกิจการ
ให้บริการเช่าห้องพักที่ด าเนินธุรกิจอยู่ ถือดด้ว่าธุรกิจการท าห้องพัก
เป็นธุรกิจที่ สร้างผลก าดรให้กับ ผู้ประกอบการดด้เป็นอย่างดี ถึงแม้
จะเป็นธุรกิจที่คืนทุนช้ากว่าธุรกิจอื่นๆ ถ้าเปรียบเทียบความส าเร็จ
ของธุรกิจกับจ านวนประชากรที่ เพิ่มขึ้น การเติบโตของสภาพ
เศรษฐกิจ การแข่งขันรวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยในปัจจุบัน ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [2] 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจ ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภค ในเขตอ าเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนข้อมูลแก่ผู้ประกอบการ
ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจเช่าที่พักอาศัย และดด้ทราบว่าปัจจัยใดที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัย อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  สามารถน าดปกอบการตัดสินใจ และวางแผน
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ส่งผลให้ธุรกิจเช่าที่พักอาศัยตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค และก่อให้เกิดรายดด้สูงสุด 

 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 
2.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภค ใน
เขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภค ในเขตอ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกเช่าที่พัก
อาศัยกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการ
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ตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภค  ในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
2.2  สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตั ดสิ น ใจ เลื อก เช่ าที่ พั กอาศั ยของผู้ บ ริ โภค  ใน เขต  อ า เภอ            
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่างกัน  

2. พฤติกรรมที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินเลือกเช่าที่พัก
อาศัยของผู้บริโภค ในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ต่างกัน  

3. พฤติกรรมการเลือกเช่าที่พักอาศัยกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยของ
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
ความสัมพันธ์กัน 
 
2.3 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าท่ีพักอาศัย
ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 

2.4 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การวิจัยนี้มุ่งท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ของธุรกิจบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภค 
ใน เขตอ า เภอบางปะอิน  จั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา ดด้ แก่                 
ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ประกอบดปด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ 
 
2.5 ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
 การวิจัยนี้ ศึ กษาเฉพาะพื้ นที่ อ าเภอบางปะอิน   จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 
2.6 ขอบเขตด้านประชากร 
 กลุ่ มประชากรที่ ใช้ในการศึกษาคือ ประชาการที่ อาศัย              
ในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 400 คน  
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ใน
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีจ านวน 113,393 คน 
ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2563 [2] 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ เลือกกลุ่มประชากรที่
อาศัยอยู่ในอ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงอายุ
ระหว่าง 20 – 59 ปี  จ านวน  71,041 คน ผู้วิจัยดด้ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างประชากรที่จะใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยค านวณหา
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากสูตรก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน 0.05% ส าหรับใช้ใน
การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane [3] ดังนี ้
 
3.2 การเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งดด้ตรวจสอบ

คุณภาพด้วยการหาความเที่ยงตรง (Validity) จากผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.50 - 1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 และท าการทดสอบ

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดด้ค่าความเช่ือมั่น

อยู่ระหว่าง 0.71 - 0.95 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.87 แสดงว่าแบบสอบถาม             
มีความน่าเช่ือถือและสามารถน าดปใช้ในการศึกษาดด้อย่างเหมาะสม 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บข้อมูลในการศึกษา วิจัย ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิ ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
 1. เพื่ อความรวดเร็ว ผู้ วิจั ย ดด้ ดปด าเนินการเก็บข้อมู ล
แบบสอบถามด้วยตนเอง และรอรับแบบสอบถามทันที  เพื่ อ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยดด้แจก
แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด  
 2. ท าการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามเพื่อเตรียมข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อดป 

 
3.4 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใน การศึ กษ าครั้ งนี้  ผู้ ศึ กษ า  ดด้ น าข้ อมู ล จากค าต อบ
แบบสอบถามที่ดด้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม ส าเร็จรูปทางสถิติใน
การวิจัย  
 1. การตรวจสอบข้อมูล  ผู้วิจัยตรวจดูความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถาม และท าการแยกแบบสอบถามที่ดม่สมบูรณ์ออก 
เพื่อดม่ให้เกิดปัญหา  
 2. การลงรหัส น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มาลง
รหัสตามที่ดด้ก าหนดรหัสดว้ 
 3. การประมวลผลข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการหาค่าความถี่   ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบสมมติฐาน กรณีตัวแปร 2 
กลุ่ม วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าที (t-test) และตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม 
ใช้การวิเคราะห์ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Anova) ถ้าพบความแตกต่างจากการทดสอบค่าสถิติ จะท าการ
ตรวจสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD และทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการเลือกเช่าที่พักอาศัยปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) ของผู้บริโภค ในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลักก็ต่อเมื่อ r                
มีค่าน้อยกว่า 0.05 

 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย เลือกใช้สถิติ ในการ
วิ เคราะห์ เพื่ อ ให้ สอดคล้องกับลั กษณ ะของข้อมู ลและตอบ
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. ข้อมูลทั่ วดปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดด้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายดด้เฉลี่ยต่อเดือน 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา  ดด้แก่  ค่าความถี่ และ
ร้อยละ  
 2. ข้อมูลพฤติกรรมการการเลือกเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภค     
ในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา  ดด้แก่  ค่าความถี่ และร้อยละ  
 3. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่
พักอาศัยของผู้บริโภคในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ดด้แก่ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 4. การทดสอบสมมติฐานเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ระดับความพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัย และระดับ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภคในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
ใช้ค่าสถิติ T - test กรณีปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบมี 2 กลุ่ม 
และท าการทดสอบด้วยสถิติ F - test กรณีปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มี 3 กลุ่ม ขึ้นดป โดยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูล
เพิ่ ม เติมด้วยวิธีของ LSD ในกรณี ที่ผลการวิเคราะห์  F - test               
พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกเช่าที่พักอาศัยกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่
พั กอ าศั ย  ขอ งผู้ บ ริ โภ ค  ใน เขตอ า เภ อบางป ะอิ น  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา  โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลักก็ต่อเมื่อ r                
มีค่าน้อยกว่า 0.05 

 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน จ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน 
234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 
40 – 49 ปี  จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 มี
อาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 127 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.75 มีรายดด้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท 
จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
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ใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63 .00 เป็น
ร้อยละ 59.74 มีอายุ 25 – 35 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.36 ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. จ านวน 144 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.40 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 222 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.66 และมีรายดด้ 10 ,000 – 20,000 บาท 
จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 57.92 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักของ
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.28) เมื่อพิจารณาราย
ด้านจากมากดปหาน้อย พบว่า ด้านกระบวนการคิดในการตัดสินใจ
ซื้อ (ค่าเฉลี่ย  = 3.99)  รองลงมาคือ ด้านการเสาะแสงหาข้อมูล               
(ค่าเฉลี่ย = 3.18) และล าดับสุดท้ายด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล 
(ค่าเฉลี่ย = 2.67) ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภคในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พ ระน ค รศ รี อ ยุ ธ ย า  พ บ ว่ า  ใน ภ าพ รวม อยู่ ใน ระดั บ ม าก                 
(ค่าเฉลี่ย  = 4.04)  เมื่อพิจารณารายด้านจากมากดปหาน้อย พบว่า 
ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย= 4.16) รองลงมาคือ ด้าน
สถานท่ี (ค่าเฉลี่ย = 4.15) ล าดับที่สามด้านท าเลที่ตั้ง (ค่าเฉลี่ย = 4.14) 
ล าดับที่สี่ด้านกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.10) ล าดับที่ห้าด้าน
ราคา (ค่าเฉลี่ย = 4.04)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ล าดับที่หกด้านลักษณะ                
ทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย = 3.98)  มีค่าเฉลี่ย และล าดับสุดท้ายด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย = 3.90) ตามล าดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ระดับความพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัย พบว่า ด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ แตกต่างกันที่ 
ระดับนัยส าคัญ .05 ส่วนด้านรายดด้ฉลี่ย ดม่แตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบสมติฐานเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภคในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
พบว่า ด้านเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 
.05 ส่วนด้าน อายุ รายดด้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ ดม่แตกต่าง
กัน 
 ผลทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกเช่าที่พักอาศัยกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่
พั กอ าศั ย  ขอ งผู้ บ ริ โภ ค  ใน เขตอ า เภ อบางป ะอิ น  จั งห วั ด

พระนครศรีอยุธยา  โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน ใช้สถิติค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกเช่าท่ีพักอาศัย ในระดับต่ า และเป็นดปในทิศทาง
เดียวกันโดย  
 

5. อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภคในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของศุภามาส  ก้อนพิลา  [4]  ดด้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง                
ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการเช่าห้องพักในเขต
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ผลการวิจัย ส่วน
ประสมทางการตลาดมีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกเช่าห้องพัก
ในเขตต าบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับ พิศชนก  สุนทรพฤกษ์  [5] ดด้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัยใน
หอพักของผู้บริ โภคในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย    
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัยในหอพักของผู้บริโภคในเขต
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา) ด้านลักษณะห้องพัก ด้านราคา 
ด้านท าเลที่ตั้ง ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการบริการ ด้าน
บุคลากรที่ให้บริการ และด้านคุณภาพการบริการ มีความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ จิตสุภา  นิมิตพรชัย [6]  
ดด้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจ
เลือกเช่าหอพักของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
กรุงเทพ  ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษาสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 ผลการทดสอบ สมติ ฐาน เพื่ อ ก ารศึ กษ า เป รี ยบ เที ยบ                   
ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด                  
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภคในเขตอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา  พบว่า ด้านเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่าง
กันที่ระดับนัยส าคัญ .05 ส่วนด้าน อายุ รายดด้ เฉลี่ยต่อเดือน                    
และสถานภาพดม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญลักษณ์  
รสรื่น และ กฤษฏา มูฮัมหมัด [7]  ดด้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่า
หอพักของผู้บริโภค ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ผลการวิจัย 
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พบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าหอพัก ของผู้บริโภคในเขต
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ศุภามาส  ก้อนพิลา [4] ดด้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วน
ประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการเช่าห้องพักในเขตต าบล
ช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล ดด้แก่ เพศ และรายดด้ต่อเดือนมีผลต่อการให้ความส าคัญ
ของส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกเช่าห้องพักในเขต
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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บทคัดยอ 

 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)  ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอกระบวนการการตัดสินใจเลือกซ้ือถังเก็บน้ําดีรานวัสดุกอสราง 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาสวนประสมทางการตลาดถังเก็บน้ําดีรานวัสดุกอสราง อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 3) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางการตัดสินใจซ้ือกับกลยุทธการสงเสริมการขายถังเก็บน้ําดีรานวัสดุกอสราง 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4) ศึกษาความสัมพันธระหวางการตัดสินใจซ้ือกับกลยุทธการสงเสริมการขายถังเก็บน้ําดี
รานวัสดุกอสราง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยางคือ ประชากรท่ีใชบริการรานวัสดุกอสรางในพ้ืนท่ีอําเภอ     
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชการหาคาความถ่ี คารอยละ  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สําหรับการทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูล โดยการทดสอบที (Independent t-test) การวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

ผลการวิจัย พบวา  1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจากกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 400 คน สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 
62.50 มีอายุ 21 – 30 ป คิดเปนรอยละ 44.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 47.50 ประกอบอาชีพลูกจาง พนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 40.00 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 – 25,000 บาท และสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 54.80                    
2)  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาถังเก็บน้ําดี พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.14) คิดเปน
รอนละ 82.80 เม่ือพิจารณารายดานจากมากไปหานอย พบวา ดานการตัดสินใจซ้ือ (คาเฉลี่ย = 4.25) คิดเปนรอยละ 85  รองลงมาคือ 
ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ (คาเฉลี่ย = 4.18) คิดเปนรอยละ 83.60  3) ผลการวิเคราะหปจจัยกลยุทธการสงเสริมการขายทางการตลาด 
7P’s  พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.23) คิดเปนรอยละ 84.60  เม่ือพิจารณารายดานจากมากไปหานอย พบวา 
ดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.27) คิดเปนรอยละ 85.40 รองลงมาคือ ดานราคา (คาเฉลี่ย = 4.26) คิดเปนรอยละ 85.20  
ตามลําดับ 4) ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามกับ
ระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาถังเก็บน้ําดี พบวา ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ แตกตางกันท่ี ระดับนัยสําคัญ 
.05 สวนดานรายไดฉลี่ย ไมแตกตางกัน 5) ผลการทดสอบสมติฐานเพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถามกับระดับ ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางการตลาด 7P’s  พบวา ดานเพศ อายุ อาชีพ 
แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ .05 สวนดานระดับการศึกษา รายได สถานภาพ ไมแตกตางกัน 6) ผลทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาถังเก็บน้ําดีกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางการตลาด 7P’s 
โดยวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน พบวา ปจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาถังเก็บน้ําดีโดยรวมมีความสัมพันธกับ
กลยุทธการสงเสริมการขายทางการตลาด  ในระดับสูง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

 
คําสําคัญ:  สวนประสมทางการตลาด การตัดสินใจ   
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Abstract 
  

 The objectives of this research are 1) To study the factors affecting the decision-making 
process to purchase good quality water tanks from construction materials stores in Bang Pa-in 
district; 2) To study strategies for promoting good quality water tanks from construction material 
stores in Bang Pa-in District Phra Nakhon Si Ayutthaya province; 3) To compare the difference 
between the purchase decision and the strategies for promoting the good water tank in 
construction materials stores in Bang Pa-in district; 4) To study the relationship between purchasing 
decision and  strategies for promoting good quality water tanks in construction material stores in 
Bang Pa-in district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The sample group was the population 400 
people who purchased water tanks from construction materials shop in Bang Pa-in district, Phra 
Nakhon Si Ayutthaya province. The obtained data were analyzed by using Frequency, Percentage, 

Mean (Χ ) and Standard Deviation (S.D.).Independent t-test and one-way ANOVA analysis were used 
for hypothesis testing and analyzed Pearson's correlation coefficient. at a significance level of 0.05. 

The research results found that 1) Most of the respondents from the 400 people were 
mostly males accounted for 62.50%, aged 21-30 accounted for 44.0%, having a bachelor's degree 
accounted for 47.50%, working as an employee private company employees accounted for 40.00 
percent, have average monthly income of 15,000 – 25,000 baht and single status accounted for 
54.80%; 2) The results of the analysis of factors affecting the decision to purchase good quality 
water tanks found that the overall picture was at a high level (Mean = 4.14) accounted for 82.80% 
Considering by aspect, it was found that the decision to purchase (Mean = 4 .2 5 )  accounted for 
85.00%, followed by post-purchase behavior (Mean = 4.18) accounted for 83.60% respectively.                 
3) The analysis result of 7P's marketing promotion strategy factors found that the overall level was at the 
highest level (Mean = 4.23) accounted for 84.60%. Considering each aspect from high to low, it was found 
that the product aspect had the highest average (Mean = 4.27) accounted for 85.40%, followed by price 
(Mean = 4.26) accounted for 85.20% respectively. 4 ) The results of the hypothesis test to compare 
the differences between the personal factors of the respondents and the level of decision to 
purchase water tanks found that gender, age, education level, occupation and status were 
different at significant level .05 whereas an average income was not different. 5) The results of a 
hypothesis test to compare the differences between the personal factors of the respondents and 
the opinions on the factors of the 7P's marketing promotion strategy found that gender, age, 
occupation differed at the significance level of .05 whereas education, income, and status were 
not different. 6) Hypothesis test results on an analysis of the relationship between factors affecting 
the decision to purchase a good quality water tanks and 7P's marketing promotion strategy factors 
was analyzed by Pearson's correlation coefficient and found that the factors affecting the decision 
to purchase good quality water tanks in overall was correlated with marketing promotion strategy 
at a high level and in the same direction. 

 
Keywords: Marketing Mix, Decision  
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1. บทนํา 
 ประเทศไทยมีการสงเสริมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมใหมี
ความเติบโตรองรับการขยายตัวทางดานธุรกิจเพ่ือใหประเทศไทยมี
รายไดและสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโต ซ่ึงธุรกิจวัสดุ
กอสรางเปนอุตสาหกรรมตนน้ําท่ีสําคัญของภาคกอสรางและ
อสังหาริมทรัพยโดยตนทุนวัสดุกอสรางมีสัดสวนสูงถึง 60% ของ
มูลคาการกอสรางสงผลใหยอดขายวัสดุกอสรางผันแปรในทิศทาง
เดียวกับภาวะการลงทุนภาคกอสราง พุทธชาด ลุนคํา [1] และธุรกิจ
กอสรางยังเปนอุตสาหกรรมยุทธศาสตรท่ีสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนา
ประเทศใหเจริญรุงเรือง โดยในปจจุบันรานวัสดุกอสรางมีท้ังขนาด
ใหญ  ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีการแขงขันกันสูง รานวัสดุ
กอสรางจึงตองมีการปรับตัวให ทันตอยุคสมัยของผูบริโภคท่ีมี
พฤติกรรมการซ้ือตางกัน โครงสรางตลาดของธุรกิจรานคาวัสดุ
กอสรางมีผูประกอบการจํานวนมาก สวนใหญเปนรานคาแบบด้ังเดิม 
รานคาสมัยใหมจะมีรายใหญเพียงไมกี่ราย สินคาสวนใหญมีลักษณะ
ท่ีเหมือนกันสามารถใชทดแทนกันไดและมีราคาสินคาท่ีไมแตกตาง
กันมากนัก เนื่องจากผูประกอบการมีอํานาจในการกําหนดราคาไม
มากนัก การเขาออกธุรกิจนี้ไมมีอุปสรรคสามารถเขาสูตลาดไดอยาง
เสรี รานคาวัสดุกอสรางสมัยใหมมีความไดเปรียบในดานเงินทุน           
การบริหารจัดการ และความหลากหลายของสินคาสามารถ
ตอบสนองผูซ้ือไดอยางครบวงจร รานคาวัสดุกอสรางแบบด้ังเดิมมี
ความไดเปรียบในดานทําเลท่ีตั้งมีทําเลท่ีต้ังของรานอยูใกลกับแหลง
ชุมชน แตเนื่องจากสินคาของแตละรานมีลักษณะท่ีเหมือนกัน                
ดังนั้นทําเลท่ีต้ังและตนทุนดานธุรกรรมจึงสามารถทําใหสินคาของ 
แตละรานมีความแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูซ้ือ
วัสดุกอสรางในรานคาแบบสมัยใหมและรานคาแบบดั้ งเดิม                          
ดานผลิตภัณฑและการบริการ ดานราคา ดานสถานท่ี และดานการ
สงเสริมการขายจะพบวา ผู ซ้ือสินคาในรานคาวัสดุกอสรางแบบ
สมัยใหมใหความพึงพอใจมากกวารานคาวัสดุกอสรางแบบด้ังเดิม           
ในทุกปจจัย ดังนั้นเพ่ือการอยูรอดของรานคาวัสดุกอสรางแบบ
ด้ังเดิมจึงตองมีการปรับปรุงรูปแบบกลยุทธการขายเพ่ือรักษา              
ฐานลูกค าและสวนแบ งการตลาดเพ่ือให อ ยู รอดใน ธุรกิจได                    
ฉัตรแกว ชะมะบุตร [2]  จากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนมหดตัวสงผล
กระทบตอภาพรวมการลงทุนของภาคเอกชนและการจับจายใชสอย
ของประชาชนตลอดจนสงผลใหการตัดสินใจตอเติมหรือซอมแซมท่ี
อยูอาศัยตองเลื่อนออกไปเพ่ือหลีกเลี่ยงการพบปะผูคนและออกมา
ซ้ือของตางๆ นอกบานทําใหยอดขายสินคาและวัสดุกอสรางสะดุดลง
กระทบตอยอดขายสินคาโดยเฉพาะในกลุมสินคาถังเก็บน้ําดีท่ีสงผล
กระทบตอระบบเศรษฐกิจของไทย รวมถึงประเทศคูคาสําคัญท่ีมีการ
สงออกและนําเขาผลิตภัณฑและวัสดุกอสรางท้ังภายในประเทศและ
ระหวางประเทศลาชา ทําใหผูประกอบการธุรกิจโมเดิรน   เทรดวัสดุ
กอสรางตองปดใหบริการสาขาในหลายพ้ืนท่ีท่ีมีการประกาศใหปด
บริการชั่วคราวสําหรับหางสรรพสินคาหรือสถานท่ีมีการชุมนุมของ
คนจํานวนมากซ่ึงกระทบตอรายไดและผลประกอบการของบริษัท

อยางหลีกเลี่ยงไมได  นอกจากนั้นภายใตผลกระทบจากปจจัย
แวดลอมเชิงลบตางๆ โดยสงผลใหผูประกอบการรายใหญตางตอง
พยายามอยางหนักเพ่ือประคับประคองยอดขายไมใหหดตัวตัวลง
อยางรุนแรงดวยการใหความสําคัญกับการเพ่ิมการบริการและเพ่ิม
ยอดขายผานทางชองทางออนไลนอยางจริงจัง ตลอดจนใหความสําคัญ
ในการสรางรายไดในระยะยาวดวยการทําการเจาะลูกคาในทุกๆ กลุม 
นอกจากนี้ยังตองมีการบริหารจัดการตนทุนอยางเขมงวดเพ่ือลด
คาใชจายท่ีไมจําเปน รวมถึงการขยายสาขาไปในพ้ืนท่ีศักยภาพซ่ึงจะ
ชวยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและชวยใหธุรกิจเกิดความแขงแกรงมากข้ึน
จากการเติบโตธุรกิจกอสราง ภาครัฐไดเขามาสนับสนุนสงเสริมให
ธุรกิจเดียวกับวัสดุกอสรางเกิดการเจริญเติบโตซ่ึงแนวโนมมีการ
เติบโตและพัฒนาอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นการแขงวัสดุกอสรางมี
การแขงขันหลากหลายรูปแบบเพ่ิมข้ึน รวมถึงการขยายขนาดของ
ธุรกิจของผูประกอบการของวัสดุกอสรางมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ดังนั้นใน
ฐานะผูวิจัยอยูในตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและการขายของ
บริษัทธรรมสรณ จํากัด ซ่ึงเล็งเห็นวาจากการเติบโตเกี่ยวกับธุรกิจ
วัสดุกอสรางท่ีมีการแขงขันท่ีสูงขึ้นในปจจุบัน พบปญหาเกี่ยวกับการ
แขงขันระหวางธุรกิจประเภทเดียวกันเกี่ยวกับวัสดุกอสรางเริ่มมี
อัตราแนวโนมดานปญหาเพ่ิมขึ้น ซ่ึงสืบเนื่องมาจากปจจัยหรือ
เศรษฐกิจท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของลูกคาและประกอบกับ
เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวลดลงซ่ึงสงผลใหธุรกิจวัสดุ
กอสรางเกิดผลกระทบตามมาปญหาดานแรกคือ  1) ปญหาเกี่ยวกับ
อัตราแนวโนมของลูกคาลดลงซ่ึงเกิดจากอํานาจการซ้ือท่ีมาจากภาวะ
ทางเศรษฐกิจท่ีชะลอลง 2) ปญหาดานการสงเสริมการขายวัสดุ
กอสรางในธุรกิจประเภทเดียวกันมีการแขงขันกันมากขึ้นและมี
ชองทางการจัดจําหนายหรือทางเลือกใหกับลูกคามีหลากหลาย
ทางเลือกเพ่ิมขึ้นท่ีสงผลกระทบตอธุรกิจวัสดุกอสรางเกี่ยวกับถังเก็บ
น้ําดีเพ่ิมขึ้น 3) ปญหาดานการวางแผนการตอบสนองความตองการ
ของลูกคามีปริมาณลดลงจึงตองมีการวางแผนและหาทางเลือกเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม 4) ปญหาดาน
บุคลากรขาดความรูและทักษะความชํานาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑถัง
เก็บน้ําดี เนื่องจากพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงลาออกอยูตลอดเวลา
จึงสงผลกระทบตอยอดขายขององคกรและเสียคาใชจายในการ
อบรมพนักงานใหม 5) ปญหาเกี่ยวกับดัชนีตัวชี้วัดดานผลิตภัณฑของ
บริษัท ธรรมสรณ จํากัด ซ่ึงมีตราสินคา (แบรนด ) เปนเอกลักษณ
ขององคกรซ่ึงราคามีแนวโนมสูงกวาราคาผลิตภัณฑ ย่ีหออ่ืนซ่ึง
ตัวชี้วัดของราคาท่ีสูงกวาของแบรนดอ่ืนสืบเนื่องมาจากวัสดุท่ีใชใน
การผลิตมีราคาสูงเนื่องจากเปนสินคานําเขาและมีราคาสูงเม่ือเทียบ
กับวัสดุประเภทเดียวกันซ่ึงมีความแตกตางอยางสิ้นเชิง ดังนั้นใน
ฐานะผูวิจัยซ่ึงเปนตัวแทนขายสินคาถังเก็บน้ําดี เล็งเห็นวาควร
ปรับปรุงกลยุทธการขายใหสอดคลองกับบริบทสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนาในการเพ่ิมยอดขาย
ใหกับธุรกิจในการปรับกลยุทธการขายใหทันคูแขงขันโดยมีการวาง
แผนการบริหารจัดการโดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาปรับเปน
กลยุทธการขายเพ่ือเพ่ิมชองทาง และการเพ่ิมยอดขายใหกับธุรกิจ
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วัสดุกอสรางถังเก็บน้ําดีใหมีแนวโนมสูงขึ้นจึงตองมีการหาแนวทาง
เพ่ิมในการตัดสินใจใหลูกคามาใชบริการเพ่ิมขึ้น  
 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอ
การตัดสินใจซ้ือถังเก็บน้ําดีรานวัสดุกอสราง อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการกําหนดสวน
ประสมทางการตลาดเพ่ือใหลูกคาสามารถตัดสินใจการเลือกซ้ือ
สินคาถังเก็บถังน้ําดีในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน และตองการศึกษาความ
ตองการของลูกคาตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาถังเก็บ
น้ําดีเพ่ือใหมีแนวโนมอัตราการเพ่ิมข้ึนในการเพ่ิมผลผลิตจากการ
สงเสริมการขายสินคาถังเก็บน้ําดีเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 
2.1  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอกระบวนการการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ถัง เก ็บ น้ํา ด ีร า น วัส ดุก อ ส รา ง  อํา เภ อ บ า งป ะอิน  จัง ห วัด
พระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาดถังเก็บน้ําดีรานวัสดุ
กอสราง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการตัดสินใจซ้ือกับ     
สวนประสมทางการตลาดถังเก็บน้ําดีรานวัสดุกอสราง อําเภอบาง 
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. เพ่ื อศึกษาความสัม พันธระหวางการตัดสิน ใจ ซ้ือกับ                 
สวนประสมทางการตลาดถังเก็บน้ําดีรานวัสดุกอสราง อําเภอบาง 
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                                                                                           
2.2  สมมติฐานการวิจัย 

1. ลู กค า ท่ี มีป จจั ยด านประชากรศาสตรแตกต างกัน มี
กระบวนการตัดสินใจซ้ือแตกตางกัน  

2. ลูกคาท่ีมีปจจัยดานประชากรศาสตรตางกันมีความคิดเห็น
ตอสวนประสมทางการตลาดถังเก็บน้ําดีเพ่ือเพ่ิมสวนแบงทาง
การตลาด แตกตางกัน 

3. การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาถังเก็บน้ําดีมีความสัมพันธกับ             
สวนประสมทางการตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 กรอบแนวคิด 
 

          ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดเร่ืองสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือถังเก็บน้ําดีรานวัสดุกอสราง อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
2.4 ขอบเขตดานเนื้อหา  
 การวิจัยนี้ มุงทําการศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ี
สงผลตอการตัดสินใจซ้ือถังเก็บน้ําดีรานวัสดุกอสราง อําเภอบาง            
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก สวนประสมทางการตลาด 
7P’s ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานกระบวนการ 
และดานลกัษณะทางกายภาพ 
 

2.5 ขอบเขตดานพ้ืนที่  
 การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะรานวัสดุกอสราง ท่ีอยูในเขตอําเภอ              
บางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
2.6 ขอบเขตดานประชากร 
 กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ ประชากรท่ีใชบริการราน
วัสดุกอสรางในพ้ืนท่ีอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากร  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คร้ังนี้ คือ ประชากรท่ีอาศัยอยูใน
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีจํานวน 113,393 คน 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2563 [3] 
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 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ กลุมลูกคาท่ีมาซ้ือถังเก็บ
น้ําดี   ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางประชากรท่ีจะใชใน
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ โดยคํานวณหากลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมจากสูตร
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยมีคาความ
คลาดเคลื่อน 0.05% สําหรับใชในการหาขนาดของกลุมตัวอยางดวย
วิธีการคํานวณของ Taro Yamane [4] จํานวน 400 คน  
 
3.2 การเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามซ่ึงไดตรวจสอบ

คุณภาพดวยการหาความเท่ียงตรง (Validity) จากผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 ทาน โดยคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม มีคา
อยูระหวาง 0.50 - 1.00 ซ่ึงมีคามากกวา 0.50 และทําการทดสอบ

ความนาเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ไดคาความเชื่อม่ัน
เทากับ 0.89 แสดงวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือและสามารถ
นําไปใชในการศึกษาไดอยางเหมาะสม 
 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บขอมูลในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลปฐมภูมิดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
 1. เพ่ื อความรวด เร็ ว  ผู วิ จั ย ได ไป ดํา เนิ นการเก็บข อ มูล
แบ บ สอบ ถามด วยตน เอ ง และรอ รับ แบ บ สอบ ถาม ทั น ที                    
เพ่ือตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง ของแบบสอบถามท่ีผูวิจัยได
แจกแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด  
 2. ทําการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และความสมบูรณ
ของแบบสอบถามเพ่ือเตรียมขอมูลในการวิเคราะหตอไป 

 
3.4 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลจากคําตอบแบบสอบถามท่ี
ไดมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรม สําเร็จรูปทางสถิติในการวิจัย  
 1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติ             
เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการบรรยายขอมูล และ
นํ า เสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ได แก  ค าความถี่ 
(Frequency) รอยละ (Percentage)  
 2. ระดับความคิดเห็นการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาถังเก็บน้ําดี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ในการบรรยายขอมูล และนําเสนอใน              
รูปตารางประกอบความเรียง ได แก  ค า เฉลี่ ย  (Mean) และ                  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) 
 3. ระดับความคิดเห็นสวนประสมทางการตลาดสินคาถังเก็บ
น้ําดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) ในการบรรยายขอมูล และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) 

 4. การทดสอบสมมติฐานเพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ระดับความคิดเห็นกลยุทธการสงเสริมการขายทางการตลาดสินคา 
ถั ง เก็ บน้ํ าดี  จั งห วัดพ ระนครศ รีอ ยุธยา โดยการทดสอบ ที 
(Independent t-test) มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5. ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง             
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาถังเก็บน้ําดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และส วนป ระสมทางการตลาดสิ น ค าถั ง เก็ บ น้ํ าดี  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยาโดยวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

 
3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติ ท่ี ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเลือกใชสถิ ติในการ
วิ เคราะห เพ่ื อ ให สอดคลองกับลั กษณ ะของขอ มูลและตอบ
วัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ และรอยละ  
 2. ระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาถังเก็บน้ําดี 
แ ล ะ ส ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด  วิ เค ร า ะ ห โด ย ใช ส ถิ ติ                   
เชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาถังเก็บน้ําดี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมานใชในการวิเคราะหความแตกตาง             
ผูวิจัยใชสถิติ (T – test) 
 4. การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาถังเก็บน้ําดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และส วนป ระสมทางการตลาดสิ น ค าถั ง เก็ บ น้ํ าดี  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยาโดยวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน ใชสถิติคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05  
 

4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญจากกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 400 คน สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปน
รอยละ 62.50 มีอายุ 21 – 30 ป คิดเปนรอยละ 44.00 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 47.50 ประกอบอาชีพลูกจาง 
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 40.00 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
15,000 – 25,000 บาท และสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 54.80  
 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา             
ถังเก็บน้ําดี พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.14)                
คิดเปนรอยละ 82.80 เม่ือพิจารณารายดานจากมากไปหานอย 
พบวา ดานการตัดสินใจซ้ือ (คาเฉลี่ย = 4.25) คิดเปนรอยละ 85.00  
รองลงมาคือ ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ (คาเฉลี่ย  = 4.18) คิดเปนรอย
ละ 83.60  ลําดับท่ีสามการประเมินทางเลือก (คาเฉลี่ย = 4.12) คิดเปน
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รอยละ 82.40  ลําดับท่ีสี่การตระหนักถึงความตองการ  (คาเฉลี่ย = 4.11) 
คิดเปนรอยละ 82.20 และลําดับสุดทายดานการเสาะแสวงหาขาว 
(คาเฉลี่ย = 4.04)  คิดเปนรอยละ 80.80 ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s  พบวา 
ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย  = 4.23)  คิดเปนรอยละ 
84.60   เม่ือพิจารณารายดานจากมากไปหานอย พบวา ดาน
ผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.27) คิดเปนรอยละ 85.40 
รองลงมาคือ ดานราคา (คาเฉลี่ย = 4.26) คิดเปนรอยละ 85.20 ลําดับท่ี
สามดานบุคลากร  (คาเฉลี่ย = 4.25) คิดเปนรอยละ 85.00 ลําดับท่ีสี่
ดานกระบวนการใหบริการ  (คาเฉลี่ย = 4.25) คิดเปนรอยละ 85.00 
ลําดับท่ีหาดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉลี่ย = 4.24)  คิดเปนรอยละ 
84.80  ลําดับ ท่ีหกดานชองทางการจัดจําหน าย (ทํ าเล ท่ี ต้ั ง)                       
(คาเฉลี่ย = 4.21) คิดเปนรอยละ 84.20   และลําดับสุดทายดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  (คาเฉลี่ย = 4.12) คิดเปนรอละ 
82.40  ตามลําดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามกับระดับ
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาถังเก็บน้ําดี พบวา ดานเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ แตกตางกันท่ี ระดับนัยสําคัญ .05 
สวนดานรายไดฉลี่ย ไมแตกตางกัน 
  ผลการทดสอบสมติฐานเพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางป จจัยสวนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถามกับระดับ                 
ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางการตลาด 7P’s  
พบวา ดานเพศ อายุ อาชีพ แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ .05               
สวนดานระดับการศึกษา รายได สถานภาพ ไมแตกตางกัน 
 ผลทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ี
สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาถังเก็บน้ําดีกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดทางการตลาด 7P’s โดยวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธของเพียรสัน พบวา ปจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาถัง
เก็บน้ําดีโดยรวมมีความสัมพันธกับสวนประสมทางการตลาด             
ในระดับสูง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
 

5. อภิปรายผล 
     ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s ท่ี มี อิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือจากมากสุดไปนอยสุด พบวา ดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานราคา ดานบุคลากร ดาน
กระบวนการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการ
จัดจําหนาย และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหปจจัยกลยุทธการสงเสริมการขายทางการตลาด 
7P’s  พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ                  
ธีรยุทธ เรืองศิริวัฒน และ สุธรรม พงศสําราญ  [5] ไดทําการศึกษา
วิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือวัสดุกอสราง สําหรับการตกแตง
ภายใน ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ประกอบดวย ดานสงเสริมการตลาด 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานผลิตภัณฑ                      
และสอดคลองกับวิภากร ถนอมแกว [6] ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมการเลือกซ้ือวัสดุกอสรางในเขตอําเภอเมือง จังหวัด           
สุราษฎรธานี ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และ
สอดคลองกับ สุพจน กาญจนางกูรพันธุ [7] ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง
ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสรางในชองทาง
การจําหนายแนวใหม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลการวิจัย พบวา สวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาวัสดุกอสรางฯ โดยรวมอยู
ในระดับมากท่ีสุด และรายดานท่ีอยู ในระดับมากท่ีสุด ไดแก                  
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริม
การตลาด และดานราคา 
 ผลการทดสอบสมติฐานเพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางป จจัยสวนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถามกับระดับ                 
ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางการตลาด 7P’s  
พบวา ดานเพศ อายุ อาชีพ แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ .05               
สวนดานระดับการศึกษา รายได  สถานภาพ ไมแตกตางกัน
สอดคล อ งกั บ งาน วิ จั ยของ สุ พ จน  ก าญ จนางกู ร พั น ธุ  [7]                      
ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
วัสดุกอสรางในชองทางการจําหนายแนวใหมในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผลการวิจัย พบวา สวนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาวัสดุ
กอสรางฯ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด แตกตางกัน 
 ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือ พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑ และ
ราคา ผูจําหนายถังเก็บน้ําดีควรมีผลิตภัณฑท่ีมีท่ีรูปแบบ ขนาด และ
คุณสมบัติของถังเก็บน้ําดีท่ีหลากหลายตอบโจทยการใชงาน ราคา
ข้ึนอยูกับคุณภาพของสินคาและสามารถจับตองได เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะและความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรการขนส่งสินค้า 

ด้านเทคโนโลยี ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรการขนส่ง 
สินค้า ในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของ 
บุคลากรการขนส่งสินค้า ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรด้านการขนส่งสินค้า ท่ีมีใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งถูกต้อง  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ านวน  400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการทดสอบ 
ที (Independent t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ของเพียร์สัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ผลการวิจัย  พบว่า 1) ปั จจัยส่ วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จากกลุ่มตั วอย่างทั้ งสิ้ น  400  คน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 91.50 มีอายุระหว่าง 21 -30 ปี  คิดเป็นร้อละ 31.00 มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท สถานภาพสมรส   2) ผลการวิเคราะห์
ระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้า พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99  3)   ผลการ
วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้า พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.11  4) ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของบุคลากรในธุรกิจ
ขนส่งสินค้าที่แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีแตกต่างกัน พบว่า บุคลากรที่มี และสถานภาพสมรส 
ที่แตกต่างกัน มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีแตกต่างกันที่ ระดับนัยส าคัญ .05 ส่วนด้านเพศ อายุ และรายได้ ไม่แตกต่างกัน 5) ผลการ
ทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของบุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้า มีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีโดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่าสมรรถนะของบุคลการในธุรกิจขนส่งสินค้ามี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี ในระดับสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ค าส าคัญ:  สมรรถนะ   เทคโนโลยี   การขนส่งสินค้า 
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Abstract 
 

The objectives of this research are 1) to study the competency and the need for technology 
competency development of logistic business personnel in the area of Phra Nakhon Si Ayutthaya province;                
2) to study the guidelines for the technology competency development of logistic business personnel in the area 
of Phra Nakhon Si Ayutthaya province and 3) to study the relationship between competence and technology 
competency development of freight personnel in the area of Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The sample 
group was 400 logistic business personnel with a valid transport license in Phra Nakhon Si Ayutthaya province.                 

The data were analyzed by Frequency, Percentage, Mean ( ) and Standard Deviation (S.D.).Independent t-test and 
one-way ANOVA  and analyzed Pearson's correlation coefficient at a significance level of 0.05 

The research results found that 1) the personal factors of most of the respondents from a sample of 
400 people found that the most of respondents were male accounted for 91.50 percent, aged between 21 -30 
years accounted for 31 .0 0  percent, have high school degree accounted for 5 3 .0 0  percent, have an average 
monthly income of 10,001 – 15,000 baht and marital status. 2) The results of the opinion level analysis on the 
technology competency of logistic business personnel in Phra Nakhon Si Ayutthaya province found that most of 
the respondents had a level of opinion on their competence in information technology at a high level with an 
average of 3.99. 3) The results of the opinion level analysis on the development of technology competency of 
logistic business personnel in Phra Nakhon Si Ayutthaya province found that most of the respondents had a high 
level of opinion on the development of IT competency with an average of 4.11. 4) The results of hypothesis 
testing for a comparative study of differences between demographic factors of personnel in different logistic 
businesses with different needs for technology competency development found that personnel with different 
educational degree and marital status have different technology competency at significance level of.05.whereas 
the gender, age and income factors had no difference.5) The results of the hypothesis testing of the relationship 
between the competency of logistic business personnel was correlated with the development of technology 
competency. From the analyzing of Pearson's correlation coefficient found that the competence of logistic 
business personnel was correlated with the development of technology competency at a high level and in the 
same direction. 
 
Keywords: Competency, Technology, Logistics 
 

 
 

1. บทน า 
 กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ได้ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดท าแนวทาง                 
การพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งและซัพพลายเชน ปี พ.ศ. 2560 – 
2564 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน 20 ปี 
ของกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรการ
ขนส่งให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ  2. ปรับระบบบริหารการพัฒนา

บุคลากรให้มาตรฐานระดับสากล และ 3. พัฒนาเครือข่ายและกลไก
ความร่วมมือพัฒนาบุคลากรโลจิกติกส์ 
 อุตสาหกรรมการขนส่งและซัพพลายเชน เป็นอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศที่มีแรงงานมากกว่า 2 ล้านคน เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ต่างๆ ท้ังด้านการขนส่ง การผลิตสินค้า และการบริการของประเทศ 
ตั้งแต่กิจกรรมการวางแผน จัดซื้อ คลังสินค้า การกระจายสินค้าสู้
ผู้บริโภค ข้ันตอนกระบวนการศุลกากร การน าเข้า - ส่งออก โรงเก็บ
สินค้า หรือตู้คอนเทนเนอร์ ท่ีส่งผลให้เกิดความต้องการคนท างานที่
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มีทักษะฝีมือในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ส าหรับด้านการขนส่ง ทั้งนี้
ตลอดระยะเวลาการด าเนินการ 5 ปี จะท าให้เกิดการพัฒนาก าลังคน
ด้านการขนส่ งกว่า 171,185 คน เป็นการด าเนินการในภาค
การศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 22,560 คน ภาค
พัฒนาก าลังคน 148,623 คน สามารถส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือและ
การประกอบอาชีพรองรับภาคขนส่งทางบก เรือ อากาศ และทาง
ราง เขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
รวมถึงส่งเสริมการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่ชายแดนของ
ผู้ประกอบการในไทยโดยเป้าหมายจะมีการฝึกอบรมในสาขา                   
ผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้ า ผู้ขับยานพาหนะขนส่ ง/รถหั วลาก                    
ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ผู้ปฏิบัติด้านการจัดซื้อ พนักงานขับรถขนย้าย
สินค้า ช่างเทคนิคและซ่อมบ ารุง ผู้ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี 
กระทรวงแรงงาน [1] ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีเป้าหมายส าคัญด้าน
การพัฒนาระบบขนส่งและห่วงโซ่อุปทานที่มุ่งสู่อนาคตของประเทศ
ปี  พ.ศ. 2579 ให้สัมฤทธิผลโดยยกระดับศักยภาพการขนส่ ง
ภาคอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมอนาคตให้เป็นฐานสร้าง
รายได้ใหม่ของประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการการขนส่งภาค
การเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจบริการ
การขนส่งให้สามารถกระจายฐานการบริการและการลงทุนที่
เชื่อมโยงในอาเซียนอย่างมีเสถียรภาพ สนับสนุนการแข่งขันบนฐาน
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพแรงงานให้มี
ทักษะสูงและมีมาตรฐานสากล ด าเนินกิจกรรมทางการขนส่งที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง                
การผลิต การค้า การบริการ และการลงทุนในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและเป็น
ประเทศที่พัฒนาภายในปี พ.ศ. 2579 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังก้าว
เข้าสู่ยุค “Thailand 4.0” ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ส าหรับธุรกิจผู้ให้บริการ
ขนส่ง เราจะเห็นว่าหลายบริษัทได้มีการลงทุนน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ ทั้งในด้านการปฏิบัติการและให้บริการมาก
ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เพิ่มความรวดเร็ว ความ
แม่นย า ความปลอดภัย และยกระดับความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม 
นอกเหนือจากการน าเทคโนโลยีเข้าใช้งานมากขึ้นแล้ว ปฏิเสธไม่ได้
เลยว่าอีกหนึ่งหัวใจส าคัญที่จะส่งเสริมให้องค์กรขับเคลือ่นไปข้างหนา้
ได้อย่างมั่นคง ก็คือ ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจผู้ให้บริการขนส่ง ทั้งใน
ระดับปฏิบัติการและระดับผู้บริหาร ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นอย่างที่สุด เนื่องจาก
ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจึงส่งผลอย่างมากต่อความก้าวหน้าขององค์กร 
หากแต่การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือบุคลากรใน
องค์กรไม่ได้เหมือนในอดีตอีกแล้ว เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยี
เหล่านี้เองก าลังเข้ามามีผลต่อหน่วยงาน หรือองค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ 
ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [2]  
 ผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่ง
สินค้า เนื่องจากปัญหาปัจจุบันของธุรกิจการขนส่งในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาบุคลากรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ าสุด                
อยู่ในช่วงในช่วงประถมศึกษาช้ันปีท่ี 6 และการศึกษาสูงสุดในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีช้ันสูง (ปวส.) ซึ่งขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่  เช่น ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะการใช้เครื่องมือดิจิตอลต่าง ๆ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานผิดพลาด เสียหายต่อบริษัทขนส่ง  จึงได้จัดท าวิจัยเรื่อง
การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้า 
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อได้ทราบแนวทางและน ามา
จัดท ากลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร  
  

2. ขอบเขตการวิจัย 
 
2.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะและความต้องการพัฒนาสมรรถนะของ
บุ ค ลากรการขนส่ งสิ น ค้ าด้ าน เทค โน โลยี  ใน พื้ นที่ จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา 

2.  เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
ของบุคลากรการขนส่งสินค้า ในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับการพัฒนา
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรการขนส่งสินค้า ในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
2.2  สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของบุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้า 
ที่แตกต่างกันมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของบุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้า 
ที่แตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
แตกต่างกัน  
 3. สมรรถนะของบุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้า มีความสัมพันธ์
กับการพัฒนาสมรรถด้านเทคโนโลยี 
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2.3 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดเรื่องการศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของ  
         บุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้า พ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
2.4 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การวิจัยนี้มุ่งท าการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านควารู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคลากร ด้านการ
ฝึกอบรม ด้านการศึกษาต่อ ด้านการพัฒนา 

2.5 ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
 การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
2.6 ขอบเขตด้านประชากร 
 บุคลากรด้านการขนส่งสินค้า ที่มีใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ถูกต้อง  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 2,266 คน ส านักงาน
ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [2] 
 
 
 
 
 
 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร  
 บุคลากรด้านการขนส่งสินค้า ที่มีใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ถูกต้อง  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 2,266 คน ส านักงาน
ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [3] 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ บุคลากรในธุรกิจขนส่ง
สินค้าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรที่จะใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยค านวณหากลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสม จากสูตรก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ 
ความเช่ือมั่น 95% โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ส าหรับใช้ใน
การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ Taro Yamane [4] 
ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  
 
3.2 การเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งได้ตรวจสอบ

คุณภาพด้วยการหาความเที่ยงตรง (Validity) จากผู้เช่ียวชาญ 

จ านวน 5 ท่าน โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.50 - 1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 และท าการทดสอบ

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ได้ค่าความเช่ือมั่น
อยู่ระหว่าง 0.71 - 0.95 ซึ่งมีค่า  0.84  แสดงว่าแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บข้อมูลในการศึกษา ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิ ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
 1. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวบข้อมูลไปยัง
สถานประกอบการขนส่ง  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเข้าไปเก็บ
แบบสอบถาม 
 2. เพื่ อความรวดเร็ว ผู้ วิจั ย ได้ ไปด าเนินการเก็บข้อมู ล
แบบสอบถามด้วยตนเอง และรอรับแบบสอบถามทันที  เพื่ อ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยได้แจก
แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด  
 3. ท าการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามเพื่อเตรียมข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป 
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3.4 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลจากค าตอบแบบสอบถาม
ทีไ่ด้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติ             
เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการบรรยายข้อมูล และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ได้แก่  ค่ าความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage)  
 2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากรในธุรกิจ
ขนส่งสินค้า พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการบรรยายข้อมูล 
และน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) 
 3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะด้าน
เทคโน โลยี ของบุ คลากรในธุรกิ จขนส่ งสินค้ า  พื้ นที่ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ในการบรรยายข้อมูล และน าเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) 
 4. การทดสอบสมมติฐานเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สมรรถนะ และการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี ของบุคลากรใน
ธุรกิจขนส่งสินค้า พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ค่าสถิติ                    
T – test กรณีปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบมี 2 กลุ่ม และท าการ
ทดสอบด้วยสถิติ  F – test กรณี ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มี 3 กลุ่ม ข้ึนไป โดยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม
ด้วยวิธีของ LSD ในกรณีที่ผลการวิเคราะห์  F – test พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะของบุคลากรขนส่งสินค้า และการพัฒนาสมรรถนะด้าน
เทคโน โลยี ของบุ คลากรในธุรกิ จขนส่ งสินค้ า  พื้ นที่ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน ใช้สถิติค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05  

 
 
 
 

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและ
ตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  วิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ค่าความถี่ และร้อยละ  
 2. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยสมรรถนะของบุคลากร 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 3. ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 4. การทดสอบสมมติฐานเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สมรรถนะ และการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรใน
ธุรกิจขนส่งสินค้าใช้ค่าสถิติ T- test กรณีปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบมี 2 กลุ่ม และท าการทดสอบด้วยสถิติ F - test กรณีปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มี  3 กลุ่มขึ้นไป โดยจะท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยวิธีของ LSD ในกรณีที่ผลการวิเคราะห์     
F – test พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของบุคลากร
กับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี โดยการวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product moment 
correlation coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 

4. ผลการวิจัย 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม                
ส่ วน ให ญ่ จ ากกลุ่ ม ตั วอย่ างทั้ งสิ้ น  400  คน  พบ ว่ า  ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 91.50 มีอายุระหว่าง 
21 -30 ปี  คิดเป็นร้อละ 31.00 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 
15,000 บาท สถานภาพสมรส 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
ของบุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้า พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.99 
) คิดเป็นร้อยละ 79.80 เมื่อพิจารณารายด้านจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (ค่าเฉลี่ย = 4.05) คิดเป็นร้อยละ 
81.00 รองลงมา คือ ด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ย = 3.97) คิดเป็นร้อยละ 
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79.40  และล าดับสุดท้ายด้านทักษะ (ค่าเฉลี่ย = 3.94) คิดเป็นร้อยละ 
78.810  ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะ                
ด้านเทคโนโลยีของบุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้า พื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยา พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี                
ระดับความคิด เห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.11) คิดเป็นร้อยละ 82.20                  
เมื่อพิจารณารายด้าน จากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการฝึกอบรม  
(ค่าเฉลี่ย = 4.16) คิดเป็นร้อยละ 83.20 รองลงมา คือด้านการพัฒนา 
(ค่าเฉลี่ย = 4.09) คิดเป็นร้อยละ 81.80   และล าดับสุดท้ายด้าน
การศึกษาต่อ (ค่าเฉลี่ย = 4.06) คิดเป็นร้อยละ 81.20   ตามล าดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของบุคลากรในธุรกิจ
ขนส่งสินค้าที่แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีแตกต่างกัน พบว่า บุคลากรที่มี และสถานภาพสมรส             
ที่แตกต่างกัน มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีแตกต่างกันที่  ระดับ
นัยส าคัญ .05 ส่วนด้านเพศ อายุ และรายได้ ไม่แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะของบุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้า มีความสัมพันธ์กับการ
พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีโดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่าสมรรถนะของบุคลการในธุรกิจขนส่ง
สินค้ามีความสัมพันธ์กับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี ใน
ระดับสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรในธุรกิจ
ขนส่งสินค้า พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากมากสุดไปน้อยสุด 
พบว่า ด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคลมีค่ามากที่สุด รองลงมา                 
คือ ด้านความรู้ และด้านทักษะ  ส่วนความคิดเห็นต่อการพัฒนา
สมรรถนะด้าน เทคโนโลยีของบุคลากรในธุรกิจขนส่ งสินค้ า                            
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น บุคลากรต้องการพัฒนาในด้าน
การฝึกอบรมมากที่ สุด  รองลงมา คื อ  ด้ านการพัฒ นาและ                      
ด้านการศึกษาต่อซึ่งการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี ของ
บุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้า พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ ของ  
แนดเลอร์และวิกส์ [5]  ได้อธิบายว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น 
กระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ขององค์กรให้สูงขึ้น โดยวิธีการฝึกอบรม การให้การศึกษา และการ 

พัฒนา ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงครอบคลุม 3 เรื่อง
ด้วยกัน คือ  
 1. การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อการ
เรียนรู้ส าหรับงาน ปัจจุบัน มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันทีหรือมี พฤติกรรมการท างานที่
เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการขององค์การ การฝึกอบรมมีความ
เสี่ยงอยู่บ้าง ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่อาจท างานได้ตามความมุ่งหวัง
ขององค์กร อาจเป็นเพราะการจัดหลักสูตรยังไม่เหมาะสมกับความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ เกิดขึ้น ขั้นตอนการท างาน เทคโนโลยี 
เครื่องมือเครื่องใช้ หรือสภาพการแข่งขันผันแปรไปจากที่ ได้
คาดคะเนไว้  
 2. การศึกษา (Education) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้น เพื่อ
เตรียมบุคคลให้มีความ พร้อมที่จะท างานตามความต้องการของ
องค์กรในอนาคต การศึกษายังคงต้องเกี่ยวกับการท างานอยู่ แต่จะ
แตกต่างไปจากการฝึกอบรม เนื่องจากเป็นการเตรียมเรื่องงานใน
อนาคตที่แตกต่างไปจากงาน ปัจจุบัน การศึกษาจึงเป็นการเตรียม
บุคลากรเพื่อการเลื่อนขั้นต าแหน่ง (Promotion) หรือให้ท างาน ใน
หน้าท่ีใหม่  
 3. การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้น
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ ประสบการณ์แก่บุคลากรขององค์กร เป็น
การช่วยเตรียมความพร้อมของบุคลากรส าหรับการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตและจุดหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของ
องค์การ ช่วยให้บุคลากรของ องค์การได้เพิ่มพูนความรู้ ได้แสดงขีด
ความสามารถของตน ได้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งเป็นการเปิด
โอกาสให้ 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้า พื้นที่จังหวัด
พระครศรีอยุธยา มีความต้องการที่จะพัฒนาสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก ต้องการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ งานในสานงานที่ตนเองปฏิบัติ  อบรมหลักสูตรการใช้
เทคโนโลยี เทคนิคด วิทยาการสมัยใหม่ องค์ความรู้ใหม่ที่จะน าไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ด้าน
การศึกษาต่อมีความต้องการที่จะศึกษาในหลักสูตรที่จะน ามาพัฒนา 
ปรับปรุงงาน โดยมีการก าหนดกฏเกณฑ์ในการพิจารณาให้ชัด และมี
กระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยในการพัฒนางานจากประสบการณ์มีการ
สอนงานเพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการอย่างต่อเนื่อง มีการให้
ค าปรึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีการแนะน า
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หมุนเวียนหน้าที่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้งาน มีการสอนงาน และการ
จัดท าคู่มีอการปฏิบัติงาน  
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กลยุทธ์ทางการตลาดทีม่ีผลตอ่การด าเนินธุรกจิของผู้ประกอบการ 
ในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Marketing strategies that affect to entrepreneur’s business operations.  
In the low-cost blue flag project to develop the local economy,  

Amphur Phra Nakhon Si Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya Province   
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น อ าเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) เปรียบเทียบกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการธง
ฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าที่มาซื้อ
สินค้าจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จ านวน 400 คน ได้มาจาก
การสุ่มตัวอย่างจากการแบ่งสัดส่วนของ 21 ต าบล ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยาและสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – way ANOVA  

ผลการวิจัย พบว่า 1) กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา และด้านพนักงาน ส่วนด้าน
การส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง และ 2) กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ โดยรวม แตกต่างกัน ส่วนลูกค้าที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

   
ค าส าคัญ: กลยุทธ์ทางการตลาด, ผลการด าเนินธุรกิจ, ผู้ประกอบการ 
 

Abstract 
The objectives of this research Thesis are 1) to study the marketing strategies of entrepreneur’s business 

operations. In the low-cost blue flag project, Amphur Phra Nakhon Si Ayutthaya Phra Nakhon  
Si Ayutthaya Province and 2) to Compare the marketing strategies of entrepreneur’s business operations. In the low-cost 
blue flag project, Amphur Phra Nakhon Si Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya Province that classified by the personal 
factors from the group of sample of customers who come to buy some products from entrepreneur’s business 
operations. In the low-cost blue flag project, Amphur Phra Nakhon Si Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The 
thesis methods used in this study are quota-based sampling method and simple sampling by requiring the sample 
group to consist of 400 people, arranged according to the proportion of 21 sub-districts in Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province. The thesis instruments are questionnaires and research statistics are t-tests and one-way ANOVA analysis of 
variance 

The results of the research thesis revealed that 1) customers have opinions high level about the 
entrepreneur's marketing strategies overall, Sort the mean in descending order as follows: The product aspect is 
followed by the distribution channel. Process physical characteristics, price, and staff Marketing Promotion Section 
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moderate. and 2) comparison of the marketing strategies of entrepreneur’s business operations. In the low-cost blue 
flag project, Amphur Phra Nakhon Si Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya Province classified by personal factors found 
that Gender, the level of education, occupation and average monthly income are different. The opinions on the overall 
marketing strategies of entrepreneurs are different. and age difference There is no difference in opinion on the 
marketing strategies of entrepreneurs overall. 

 
Keywords: Marketing strategies, business results, entrepreneurs 
 
1. บทน า 
 การเติบโตที่สูงขึ้นของธุรกิจค้าปลีกในตลาดเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยเฉพาะกลุ่มร้านค้าสะดวกซื้อท่ีเป็นตราสินค้าของท้องถิ่น 
(Local brand) และในประเทศไทยธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มการ
เติบโตที่สูงขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ ได้น าเสนอผลการวิจัยพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภค 
ซึ่งบริษัท กันตาร์ เวิร์ลพาแนล (ประเทศไทย) ได้ท าการวิจัยไว้ ซึ่ง
พบว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modem trade) ได้รับความนิยมจาก
ผู้บริโภคมากขึ้น เพราะร้านค้าเหล่านี้มีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับวิถี ชีวิตกับพฤติกรรมผู้บริ โภค (Life style and customer 
behavior) ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมของคนไทยใน
ปัจจุบันมีความนิยมซื้อสินค้าใกล้บ้านมากขึ้น ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจ มี
แนวโน้มชะลอตัว คนระมัดระวังการใช้จ่าย แต่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ยังสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี้ยังพบว่าร้านค้าดั้งเดิม 
แม้จะมีสัดส่วนแนวโน้มลดลงแต่ก็ยังสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 
เพราะเป็นร้านค้าที่มีความสามารถจ าหน่ายสินค้าและบริการเข้าถึง
ชุมชนได้ดีกว่าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามผลการวิจัย พบว่า 
ในปี พ.ศ. 2559 ร้านค้าดั้งเดิม (โชห่วย) มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น คิด
เป็น ร้อยละ 32.40 ของภาพรวมตลาดค้าปลีกอ่ืน ได้แก่ ร้านไฮเปอร์
มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่เป็นเครือข่าย กลุ่ม
ร้านค้าที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเครือข่าย และในปี พ.ศ.2560 ร้านค้า
ดั้งเดิม (โชห่วย) มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 33.00 โดยที่
ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตมีส่วนแบ่งตลาด คิดเป็นร้อยละ 18.40 ร้าน
สะดวกซื้อมีส่วนแบ่งตลาด คิดเป็นร้อยละ 16.50 ร้านซุปเปอร์มาร์
เก็ตที่ไม่เป็นเครือข่ายมีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นร้อยละ 8.50 กลุ่ม
ร้านค้าที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเครือข่ายมีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นร้อย
ละ 3.60 และกลุ่มออนไลน์ มีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นร้อยละ 0.60 
(รพีพรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์ และคณะ) [1] จากตัวเลขจะเห็นได้ว่า 
แม้ว่าจะมีร้านค้าปลีกสมัยใหม่เกิดขึ้น แต่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมก็ยัง
มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่นั่นหมายความว่า ลูกค้ายังคงมีการ
จับจ่ายใช้สอยจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมอยู่  
 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดท า “โครงการธงฟ้า
ราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น” เพื่อจ าหน่ายสินค้าในราคา
ประหยัด โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิช่วยเหลือค่าครอง
ชีพในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นนโยบายการช่วยเหลือผู้
มีรายได้น้อยของรัฐบาล โดยเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเข้าร่วม
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรับเงินช่วยเหลือ บรรเทาปัญหา

รายได้ที่ไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่าย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีการ    
เติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตร จ านวนเงิน 200 บาท ส าหรับผู้ที่มี
รายได้ เกิน 30,000 - 100,000 บาท และจ านวนเงิน 300 บาท 
ส าหรับผู้ที่มีรายได้ไม่ เกิน 30,000 บาท ซึ่ งกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์จึงเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าให้เข้าร่วมโครงการธง
ฟ้าฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อรองรับการใช้จ่ายเงิน
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งถูกจ ากัดการใช้เงิน
ในบัตรให้ใช้ซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการธง
ฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วเท่านั้น โดยร้านค้าที่
เข้าร่วมโครงการจะต้องมีการใช้เครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
EDC (Electronic Data  Capture) และ Application ถุงเงิน จึง
เป็นโอกาสทางธุรกิจของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าฯ เป็นอย่าง
มาก เพราะนอกจากจะสามารถขายสินค้าให้ลูกค้าทั่วไปได้แล้ว ยังมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ถือบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐที่มีเง่ือนไขว่าต้องซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าฯ 
เท่านั้น โดยในปัจจุบันมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าฯทั่ว
ประเทศ จ านวน 131,876 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563) 
และมีบริษัทผู้ผลิตที่ร่วมโครงการมากกว่า 100 ราย มีสินค้าที่เข้า
ร่วมโครงการประมาณ 140 สินค้า จ านวน 1,031 รายการ (ไทยรัฐ) 
[2] ทั้งนี้ร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นถือเป็นธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม เป็นร้านโชห่วยที่จ าหน่าย
สินค้าปลีก ซึ่ งไม่ ได้ เป็นสาขาของร้านค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่
ระดับประเทศ ร้านค้าในโครงการธงฟ้าฯ มีการจ าหน่ายสินค้า
อุปโภค สินค้าเพื่อการศึกษา และสินค้าวัตถุดิบเพื่อการเกษตร มี
ท าเลและสถานที่ตั้งร้านค้าที่แน่นอนและอยู่ในแหล่งชุมชน (อัปสร   
อีซอ และคณะ) [3] 
 นอกจากนี้รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่ม
ก าลังซื้อภายในประเทศระยะสั้นผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการ
ชิมช้อปใช้ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ โดยผู้เข้าร่วม
โค ร งก าร ต้ อ ง ใ ช้ เ งิน  (e-money) ที่ ถู ก เติ ม ใน ก ระ เป๋ า เ งิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผ่าน Mobile Application เป๋าตังกับ
ร้านค้าทั่วไป ร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจบริการที่เข้าร่วมโครงการ 
และการใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อีก
ทางหนึ่ง การก าหนดกลยุทธ์ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ จึงมี
ความส าคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจในยุคที่โครงการภาครัฐเข้ามามี
บทบาทต่อการธุรกิจค้าปลีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากที่กล่าวมาจะ
เห็นได้ว่าโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น มี
เป้าหมายในการด าเนินการเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ เพิ่มก าลัง
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ซื้อให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เพิ่มยอดขายให้
ร้านโชห่วย ร้านค้าชุมชน ท่ีเข้าร่วมโครงการ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า
โครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นนอกจากเป็น
การช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยและเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศแล้ว
นั้น ยังช่วยฟื้นชีวิตร้านโชห่วยขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนที่นอกจากการซื้อขายสินค้าด้วยเงินสดโดยปกติแล้ว 
ยังสามารถช าระค่าสินค้าโดยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการใช้เงิน 
e money ที่ได้รับจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐอ่ืนๆ ซึ่งเป็น
จุดแข็งที่มีความแตกต่างจากร้านสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิมทั่วไป จึงมีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผล
ต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในโครงการธงฟ้าราคา
ประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็น
การศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกค้าโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมาเป็นตัวก าหนด โดยเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการว่าต้อง 
เตรียมตัวหรือวางแผนกลยุทธ์อะไรบ้างเพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาซื้อ
สินค้าจากร้านของตนเอง รวมไปถึงผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการธง
ฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นน าไปปรับใช้ในการ
ประกอบ การ หรือผู้ ป ระกอบการน าไปพัฒ นาร้ านค้ าให้ มี
ประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการของผู้บริโภค โดยศึกษาในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1.1 เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการใน
โครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา 
 2.1.2 เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ
ที่ เข้ าร่ วม โครงก ารธงฟ้ าพั ฒ นาเศ รษฐกิ จท้ อ งถิ่ น  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 ลูกค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดของผู้ประกอบการที่เข้ารว่มโครงการธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกัน 
 1. ลกูค้าที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาด
ของผู้ประกอบการ แตกต่างกัน 
 2. ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาด
ของผู้ประกอบการ แตกต่างกัน 
 3. ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์
ทางการตลาดของผู้ประกอบการ แตกต่างกัน 
 4. ลูกค้ าที่ มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ ทาง
การตลาดของผู้ประกอบการ แตกต่างกัน 
 5. ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ      
กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ แตกต่างกัน 

4. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในโครงการธงฟ้าราคาประหยัด
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี ้
 
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ 
 
4.2 ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากร ได้แก่ ลกูค้าท่ีมาซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 400 คน 
 
5. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณ
ขนาดตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร ตามสูตรการค านวณของ
ยามาเน่ (Yamane) [4] ก าหนดระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
และก าหนดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
400 คน 
 
5.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งได้ตรวจสอบ
คุณภาพด้วยการหาความเที่ยงตรง (Validity) จากผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน จากการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบสอบถาม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 – 1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 
แสดงว่าค าถามนั้นเนื้อหาตรงตามที่ต้องการศึกษา และท าการ
ทดสอบความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยน า
แบบสอบถามไปทดลอง (Try out) กับกลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ลูกค้าซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคา
ป ระห ยั ด พั ฒ น า เศ รษ ฐกิ จท้ อ งถิ่ น  อ า เภ อ เส น า  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 คน ได้ค่าความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง 
0.71 – 0.95 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
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5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์ด้วยความถี่ (Frequency) และ
ร้อยละ (Percentage) 
 กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean : x ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างส าหรับกลุ่มตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม 
ได้แก่ เพศ ใช้สถิติ t-test และการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ส าหรับกลุ่มตัวแปรอิสระที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว One – way ANOVA  
 

6. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าท่ีมาซื้อสินค้าจาก
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่เป็น
หญิง จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.25 มีอายุไม่เกิน 25 ปี 
จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ39.00 มีอาชีพพนักงานบริษัท 
จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001 – 15,000 บาท จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด
ของผู้ประกอบการในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.53, S.D. = 0.56) เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ( x = 3.73, S.D. = 
0.75) รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( x = 3.65, S.D. 
= 0.64) ด้านกระบวนการ ( x = 3.65, S.D. = 0.70) ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ( x = 3.65, S.D. = 0.68) ด้านราคา ( x = 3.47, 
S.D. = 0.67) และด้านพนักงาน ( x = 3.47, S.D. = 0.68) ส่วน
ด้านการส่งเสริมการตลาด ( x = 3.07, S.D. = 0.88) อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ลูกค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการในโครงการ
ธ งฟ้ า ร าค า ป ร ะ ห ยั ด พั ฒ น า เศ ร ษ ฐ กิ จ ท้ อ งถิ่ น  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน พบว่า 
 1. ลูกค้าที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาด
ของผู้ประกอบการ โดยรวม แตกต่างกัน 
 2. ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาด
ของผู้ประกอบการ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

 3. ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์
ทางการตลาดของผู้ประกอบการ โดยรวม แตกต่างกัน 
 4. ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุ ทธ์ทาง
การตลาดของผู้ประกอบการ โดยรวม แตกต่างกัน 
 5. ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกล
ยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ โดยรวม แตกต่างกัน 
 
7. อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการใน
โครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถอภิปรายผล
กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ 
 
7.1 กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการในโครงการธงฟ้า
ราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 7.1.1 กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการในโครงการธง
ฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ของร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็น
สินค้าท่ีมีคุณภาพปลอดภัย มีข้อมูลแสดงวันที่ผลิตแสดงให้ลูกค้าเห็น
ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งร้านค้ามีผลิตภณัฑ์ให้เลือกซื้อหลากหลายชนดิ 
ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค จึงเป็นเหตุผลให้ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อ
ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพัศพนธ์  
แสวงทรัพย์ [5] ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
และพฤติกรรมหลังการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัดชุมชนใน
เขตอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมี
ความคิดเห็นต่อด้านสินค้าและบริการ อยู่ ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา  วรารัตน์ไชย [6] ได้ท าการวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาดบริการที่ส่งผลต่อ
ความพึ งพอใจของลูกค้ าร้ านค้ าประชารัฐ จั งหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัย พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับมาก 
 7.1.2 กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการในโครงการธง
ฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับ
มาก เพราะว่าร้านค้าตั้งอยู่ในท าเลที่ตั้งที่ลูกค้าสามารถเดนิทางมาซื้อ
ได้สะดวก ร้านค้ามีเวลาเปิด-ปิดที่เหมาะสม บางร้านเปิดให้บริการ
แต่เช้าและปิดช้ากว่าร้านค้าประเภทอื่น ท าให้ลูกค้ามีเวลามาเลือก
ซื้อสินค้าได้ตามเวลาที่ตนเองสะดวก จึงท าให้ลูกค้าพอใจและมีความ
คิดเห็นต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐพัศพนธ์  แสวงทรัพย์ [5] ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมหลังการซื้ อสินค้าของ
ผู้บริโภคในตลาดนัดชุมชนในเขตอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรนภา  
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เพิ้งจันทร์ [7] ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐในมุมมองของ
ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย อยู่ในระดับมาก 
 7.1.3 กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการในโครงการธง
ฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก เป็น
เพราะร้านค้ามีการให้บริการตามล าดับก่อนหลัง แสดงให้เห็นถึงการ
บริการที่เสมอภาค พนักงานไม่ให้ความส าคัญกับพวกพ้องหรือคน
รู้จักมากกว่าลูกค้า มีการจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการอย่าง
เหมาะสม ลูกค้าจึงประทับใจต่อบริการที่ได้รับท าให้มีความคิดเห็น
ต่อด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฐพัศพนธ์  แสวงทรัพย์ [5] ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดและพฤติกรรมหลังการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาด
นัดชุมชนในเขตอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า 
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรนภา  เพิ้งจันทร์ [7] ได้ท าวิจัย
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้ อสิ นค้ าร้ าน ธงฟ้ าป ระชารั ฐ ในมุ ม มองของผู้ บ ริ โภ คและ
ผู้ประกอบการในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัย พบว่า 
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา  วรารัตน์ไชย [6] ได้ท าการวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาดบริการที่ส่งผลต่อ
ความพึ งพอใจของลูกค้ าร้ านค้ าประชารัฐ จั งหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัย พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญด้านกระบวนการให้บริการ 
ในระดับมาก 
 7.1.4 กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการในโครงการธง
ฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับ
มาก ท้ังนี้ร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีการติดป้ายธงฟ้าแสดงให้เห็น
ได้อย่างชัดเจน ลูกค้าท่ีต้องการใช้บริการรับรู้ได้ง่าย มีป้ายสัญลักษณ์
ประชาสัมพันธ์ตามจุดบริการต่างๆ เช่น จุดยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
จุดจัดวางสินค้า มีสถานที่จอดรถเพียงพอ จึงท าให้ลูกค้ามีความ
คิดเห็นต่อด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐพัศพนธ์  แสวงทรัพย์ [5] ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมหลังการซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคในตลาดนัดชุมชนในเขตอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อด้านการน าเสนอ     
ทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรนภา  
เพิ้งจันทร์ [7] ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐในมุมมองของ
ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อด้านสิ่งแวดล้อม      
ทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา  

วรารัตน์ไชย [6] ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์
การตลาดบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านค้าประชารัฐ 
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในระดับมาก 
 7.1.5 กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการในโครงการธง
ฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านราคา อยู่ในระดับมากอันเนื่องมาจาก
สินค้าที่วางขายอยู่ในร้านค้าธงฟ้ามีการติดป้ายแสดงราคาอย่าง
ชัดเจน สะดวกต่อลูกค้าในการค านวณวงเงินที่ตนเองจะซื้อ และ
ราคาของสินค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า ลูกค้าจึงรู้สึก
พึงพอใจต่อราคาของสินค้าอันมีผลท าให้มีความคิดเห็นต่อด้านราคา 
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพล ทุ่งหว้า [8] ได้ท า
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ผลการวิจัย 
พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อด้านราคา อยู่ ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพัศพนธ์  แสวงทรัพย์ [5] ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมหลังการซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัดชุมชนในเขตอ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อด้านราคา อยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรนภา  เพิ้งจันทร์ [7] 
ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐในมุมมองของผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัย พบว่า 
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อด้านราคา อยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปรีชา  วรารัตน์ไชย  [6] ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
ผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาดบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าร้านค้าประชารัฐ จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า ลูกค้าให้
ความส าคัญด้านราคา ในระดับมาก 
 7.1.6 กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการในโครงการธง
ฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านพนักงาน อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะ
พนักงานของร้านธงฟ้าแต่งกายสะอาดเรียบร้อย พูดจาสุภาพ 
อ่อนโยน ให้บริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความรู้
เกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิดเป็นอย่างดี ให้ค าแนะน า
แก่ลูกค้าได้ ลูกค้าที่มาใช้บริการจึงเกิดความประทับใจและมีความ
คิดเห็นต่อด้านพนักงาน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมพล ทุ่งหว้า [8] ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด  (7P’s) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม       
(โชห่วย) ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อด้านบุคลากร 
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพัศพนธ์  แสวงทรัพย์ 
[5] ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมหลังการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัดชุมชนในเขต
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีความ
คิดเห็นต่อด้านบุคคล อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เนตรนภา  เพิ้งจันทร์ [7] ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
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การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐ
ในมุมมองของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อด้านบุคคล 
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา  วรารัตน์ไชย 
[6] ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาด
บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านค้าประชารัฐ จังหวัด
นครปฐม ผลการวิจัย พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญด้านบุคลากร
บริการ ในระดับมาก 
 7.1.7 กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการในโครงการธง
ฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับ
ปานกลาง อาจเป็นเพราะร้านค้าธงฟ้าไม่ค่อยมีการจัดการส่งเสริม
การตลาด หรือจัดโปรโมช่ันต่างๆ เช่น การลดราคาสินค้า การแจก
ของแถม หรือการให้ส่วนลด ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยได้รับ
โปรโมชั่นจากร้านค้าธงฟ้า อันเป็นผลท าให้มีความคิดเห็นต่อดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมพล ทุ่งหว้า [8] ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โช
ห่วย) ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อด้านส่งเสริม
การตลาด อยู่ในระดับปานกลาง  
 
7.2 อภิปรายผลการเปรียบเทียบกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล  
 7.2.1 ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ ท้ อ งถิ่ น  อ า เภ อ พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดของผู้ประกอบการ โดยรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้วิถีการด าเนิน
ชีวิตและการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าของลูกค้าในแต่ละเพศต่างกัน สินค้า
บางอย่างถูกผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของเพศหญิง เช่น ครีม
บ ารุง ผิว น้ าหอม สินค้าบางอย่างผลิตมาเพื่อเพศชาย มีดโกนหนวด 
หรือที่โกนหนวดไฟฟ้าดังนั้นความต้องการสินค้าทั้งสองเพศจึงมี
ความแตกต่างกัน  ส่งผลให้ลูกค้าที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อกล
ยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุมาวดี  เดชธ ารง [9] ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
ผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย 
พบว่า ผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่มีเพศแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมแตกต่างกัน  
 7.2.2 ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ ท้ อ งถิ่ น  อ า เภ อ พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดของผู้ประกอบการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากไม่ว่า
ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าจะมีอายุมากน้อยเท่าใดก็ต้องการ

ได้รับบริการที่ไม่แตกต่างกัน นั่นคือลูกค้าทุกคน ทุกช่วงอายุล้วน
ต้องการได้รับบริการที่ดีเช่นเดียวกันอันเป็นเหตุให้ลูกค้าที่มีอายุ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม่
แตกต่างกัน ดังแนวคิดของ เหมือนจิต  จิตสุนทรชัยกุล [10] ที่กล่าว
ว่า พฤติกรรมและรสนิยมของบุคคลจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ 
ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกันมักจะมีพฤติกรรมการใช้สินค้าหรือ
พฤติกรรมการใช้บริการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามไม่ว่าลูกค้าจะมี
พฤติกรรมในการใช้บริการแตกต่างกันอย่างไร ก็ย่อมต้องการได้รับ
บริการที่ดีเฉกเช่นเดียวกัน 
 7.2.3 ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่น อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาด
ของผู้ประกอบการ โดยรวมแตกต่างกัน ทั้ งนี้ลูกค้าที่มีระดับ
การศึกษาที่ดี จะมีกระบวนการคิดและตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นย ากว่า
ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า รวมทั้งรสนิยมในการใช้สินค้าหรือ
บริการก็แตกต่างกัน เนื่องจากผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ดีจะมีการศึกษา
หาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ ในขณะที่บุคคลที่มีการศึกษาต่ ากว่า
อาจจะตัดสินใจซื้อสินค้าโดยไม่ได้ใช้เวลาในการไตร่ตรองมากนักจึง
ท าให้ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดของผู้ประกอบการแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อุมาวดี  เดชธ ารง [9] ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าใน
ร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม ในจังหวัด ชัยภูมิ  ผลการวิจัย พบว่า 
ผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมแตกต่างกัน  
 7.2.4 ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ ท้ อ งถิ่ น  อ า เภ อ พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดของผู้ประกอบการ ในภาพรวมแตกต่างกัน ลูกค้าแต่ละ
อาชีพจะต้องการสินค้าและการบริการที่แตกต่างกัน ตั้งแต่กรรมกร
รับจ้าง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ลูกค้าที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
อาจจะต้องการสินค้าขั้นพื้นฐานในการด ารงชีพ ส่วนลูกค้าที่เป็น
พนักงานบริษัท อาจจะต้องการสินค้าที่เสริมภาพลักษณ์ให้ตนเองดูดี
ในสังคม ซึ่งจากความต้องการสินค้าหรือบริการที่ต่างกันนั้น จึงท าให้
ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผู้ประกอบการแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพล ทุ่งหว้า [8] 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ผลการวิจัย 
พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านราคา แตกต่างกัน 
 7.2.5 ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่น อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดของผู้ประกอบการ ในภาพรวมแตกต่างกัน เป็นเพราะ
ระดับรายได้ที่ต่างกันย่อมท าให้ลูกค้าต้องการสินค้าที่มีลักษณะที่
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ต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพและราคา ลูกค้าที่มีรายได้สูงย่อม
ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดีซึ่งพวกเขามีก าลังซื้อมากกว่าลูกค้าที่มี
รายได้น้อยกว่า ในขณะที่ลูกค้าที่มีรายได้น้อยหรือปานกลางจะไม่
ค่อยสนใจในเรื่องคุณภาพมากนัก เพราะพวกเขาจะเลือกซื้อสินค้าที่
เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีพมากกว่าเน้นคุณภาพและราคาสูง     
อันเป็นผลให้ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมพล ทุ่งหว้า [8] ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
ผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ของร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม (โชห่วย) ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้าน
ราคา แตกต่างกัน 
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การพัฒนาสวัสดิการ การทำงานของพนักงานบริษัทผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Development for Welfare Employees of the electronic components 
company work at Phra Nakhon Si Ayutthaya 

พรทิพย์  ดรุณวรรณ1 และ  ภัทรนันท  สุรชาตร2ี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาสวัสดิการ การทำงานของพนักงานบริษัท ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 3) 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างสวัสดิการ การทำงานของพนักงานบริษัท ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการการพัฒนาสวัสดิการ กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จำนวน 322 คน โดยคำนวณตามหลักการและแปรผันกันระหว่างขนาด ของกลุ่มตัวอย่างและ 
ความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นโดยกำหนดความเชื่อม่ันที่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% จากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ สถิติที่ใช้ในการ 
วิจัย คือ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – way ANOVA และเม่ือพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ จะ 
ทำการทดสอบความแตกต่างเชิงซ้อนด้วยวิธี LSD 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นเก่ียวกับสวัสดิการ การทำงานของพนักงานบริษัท ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า บริการด้านสุขภาพอนามัย บริการด้านความปลอดภัย 
บริการด้านความม่ันคง บริการการจ่ายค่าตอบแทนในวันลาที่ได้รับการอนุญาตตามระเบียบของบริษัท บริการด้านเศรษฐกิจ โบนัสและ 
เงินปันผล อยู่ในระดับมาก บริการด้านการศึกษา บริการนันทนาการ บริการให้คำปรึกษา บริการอ่ืน ๆ อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผล 
การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ( เพศ อายุ การศึกษา ตำแหน่งงาน อายุงาน เงินเดือน) แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสวัสดิการการ 
ทำงาน (บริการด้านสุขภาพอนามัย, บริการด้านความปลอดภัย, บริการด้านความม่ันคง, บริการการจ่ายค่าตอบแทนในวันลาที่ได้รับ 
อนุญาตตามระเบียบของบริษัท, บริการด้านการศึกษา, บริการด้านเศรษฐกิจ, บริการด้านนันทนาการ, บริการให้คำปรึกษา, โบนัสและ 
เงินปันผล และบริการอ่ืน ๆ) ของพนักงานบริษัท ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

คำสำคัญ: การพัฒนาสวัสดิการ 

Abstract 
This research aims to 1) study personal factors of company employees 2) study welfare work of 

company employees 3) Comparing welfare employees of the electronic components company work at Phra 
Nakhon Si Ayutthaya. There are samples amount 322 people that employees of the electronic components 
company at Ayutthaya province by calculated according to principles and variations between size of sample and 
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discrepancies that occur with confidence of 95% the error does not exceed 5% from Taro Yamane formula. The 
data were analyzed by using t-test and One – way ANOVA and founding significantly different, complex 
differences were performed using LSD. 

The result showed that 1) welfare review from employees of the electronic components company at 
Ayutthaya province that is high level overall. When classified welfare benefits that were found to be Health 
Service, Safety Services, Security Services, Patient for Entitled Leave, Economic Services and Bounces Awards are 
high level. Besides, Education Services, Recreational Services, Counseling Service and Other Services are 
moderate. 2) Comparison of personal factors (gender, age, education, job title, years’ experience, salary) are  
different that as a result to different opinions welfare employees of the electronic components company at 
Ayutthaya province. 

 
Keywords: Development for Welfare  
 

1. บทนำ 
 ในปัจจุบันการพัฒนาประเทศมีการให้ความสำคัญด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อ
ส่งเสริมให้องค์กรหรืออุตสาหกรรมภายในประเทศมีการขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรและธุรกิจให้มีการ
เติบโตสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
เป็นไปตามระบบกลไกในการพัฒนาประเทศ นอกจากน้ีการบริหาร
จัดการธุรกิจมีการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านสวัสดิการของ
บุคลากรภายในองค์กรและการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะจะ
ส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร ทั้งน้ีทางหน่วยงานภาครัฐยังมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต เน่ืองจากอุตสาหกรรมเหล่าน้ีมี
ส่วนช่วยในการรองรับการมีงานทำของประชากรภายในประเทศ 
ดังน้ันองค์กรจึงมีนโยบายส่งเสริมด้านสวัสดิการภายในองค์กรในการ
กำกับดูแลสวัสดิการของบุคลากรภายในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตใน
การทำงานที่ดี มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของสวัสดิการ
ไว้ดังน้ี Yoder, Dale [1] กล่าวว่า สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์
เก้ือกูล หมายถึง กิจกรรมที่ดำเนินการโดยฝ่ายนายจ้างที่หวังจะได้รับ
ไมตรีจิตมิตรภาพ และความกระตือรืนร้นในการทำงานจากคนงาน 
รวมทั้ งช่ วยปลดเปลื้ องความวิตกกังวลที่ เป็ น เครื่องบั่ นทอน
ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกิจกรรมเหล่าน้ันต้องเป็นสิ่งจูงใจใน
การจ้างงานและเป็นการสร้างหลักประกันความม่ันคงในการทำงาน
ในการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ อนิวัช แก้วจำนงค์ [2] สวัสดิการ 
(Benefits) เป็นค่าตอบแทน ที่องค์กรกำหนดขึ้นในการตอบแทนที่
ได้เข้าร่วมงานกับองค์กร เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจใน การ
ทำงานและการดำเนินชี วิตที่ ถูกต้ อง ปัจจุบันอาจเรียกได้ ว่า 

“ผลประโยชน์เก้ือกูล”หรือ “ผลตอบแทนทางอ้อมก็ได้”   ดังน้ัน
สวัสดิการจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและธุรกิจ และมี
บทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เน่ืองจากถ้าธุรกิจอุตสาหกรรม
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ สอดคล้องกับกลไกการบริหารจัดการธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศเติบโตแบบยั่งยืน 
 ในฐานะผู้วิจัยเป็นพนักงานในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในตำแหน่ง ส่วนงานฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงปัจจุบันบริษัทต้องเผชิญหน้ากับการเพิ่มขึ้นของ 
คู่แข่งขันอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้หลาย ๆ บริษัทต้องปรับตัวและเจอ
กับปัญหารายได้ที่ลดลง หลายบริษัทถึงขั้นต้อง lay off พนักงาน 
หรือปรับลดเงินเดือนลง ซ่ึงบริษัทที่ผู้วิจัยทำงานอยู่น้ันก็มีการ lay 
off พนักงานด้วยเช่นกัน ในขณะที่พนักงานที่ยังทำงานอยู่มีความ
กังวล และถูกกดดันให้ต้องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ในช่วงที่บริษัทต่างก็ต้องลดการใช้จ่ายลง 
ถือว่าเป็นช่วงที่ท้าทายและกดดันพอสมควร ดังน้ันการ จัดให้มี
สวัสดิการให้พนักงานมีคุณภาพชีวิต และสุขภาพจิตที่ดีในองค์กร จะ
ช่วยบรรเทาความเครียดและความกดดันของพนักงานลงได้ ช่วยให้
พนักงานสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีความสุข  
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาสวัสดิการการทำงาน
ของพ นักงานบ ริ ษั ทผลิ ต ชิ้ น ส่ วน อิ เล็ กท รอ นิกส์ ใน จังห วัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสวัสดิการให้เป็นไป
ตามนโยบายขององค์กร ที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของพนักงาน ทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ มีความสุขและมีขวัญ
กำลังใจที่ดี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสวัสดิการที่ดีในการทำงาน 
และส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
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2. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องน้ีมุ่งศึกษาการพัฒนาสวัสดิการการทำงานของ
พ นั ก ง า น บ ริ ษั ท ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ใน จั งห วั ด 
พระนครศรีอยุธยา โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
 
2.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
 2.1.2 เพื่อศึกษาสวัสดิการ การทำงานของพนักงานบริษัท ผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
 2.1.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างสวัสดิการ การ
ทำงานของพนักงานบริษัท ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อเป็นแนวทางใน
การการปรับปรุงพัฒนารูปแบบสวัสดิการของบริษัทให้มีความ
เหมาะสม 

 

2.2 สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ตำแหน่งงาน อายุ
งาน เงินเดือน แตกต่างกันมีความเห็นต่อสวัสดิการ การทำงานของ
พ นั ก งาน บ ริ ษั ท  ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ วน อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ใน จั งห วั ด 
พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 
 

2.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 
การศึกษา ตำแหน่งงาน อายุงาน เงินเดือน 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ สวัสดิการการทำงานของพนักงานบริษัท 
ประกอบด้วย บริการด้านสุขภาพอนามัย บริการด้านความปลอดภัย 
บริการด้านความม่ันคง บริการการจ่ายค่าตอบแทนในวันลาที่ได้รับ
การอนุญาตตามระเบียบของบริษัท  บริการด้านการศึกษา บริการ
ด้านเศรษฐกิจ  บริการนันทนาการ บริการให้ปรึกษา โบนัสและเงิน
ปันผล และบริการอ่ืน ๆ 
 ประชากร ได้แก่ พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จำนวน 322 คน ประกอบด้วย บริษัทฮัท
ชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ ประเทศไทย และพนักงานบริษัท 
แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่มาติดต่องาน
หรือทำงานอยู่ในบริษัทฮัทชินสัน 
 

2.4 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดเรื่องการพัฒนาสวัสดิการการทำงานของ
พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

3. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีคำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยคำนวณตามหลักการ
และแปรผันกันระหว่างขนาด ของกลุ่มตัวอย่างและ ความคลาด
เคลื่อนที่จะเกิดขึ้นโดยกำหนดความเชื่อม่ันที่ 95% ความผิดพลาดไม่
เกิน 5% จากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ [3] ซ่ึงได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
322 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย 
 

3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซ่ึงได้ตรวจสอบ

คุณภาพด้วยการหาความเที่ยงตรง (Validity) จากผู้ เชี่ยวชาญ 
จำนวน 3 ท่าน โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม มีค่า

อยู่ระหว่าง 0.50 – 1.00 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.50 และทำการทดสอบ

ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อม่ัน
อยู่ที่ 0.94 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 

3.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ตำแหน่ง

งาน อายุงาน เงินเดือน วิเคราะห์ด้วยความถี่ (Frequency) และ

ร้อยละ (Percentage) ส วัสดิ การ การทำงานของพ นักงาน 

ประกอบด้วย บริการด้านสุขภาพอนามัย บริการด้านความปลอดภัย 

  ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศึกษา  
4. ตำแหน่งงาน  
5. อายุงาน  
6. เงินเดือน 

 สวั ส ดิ ก าร  ก ารท ำ งาน ขอ ง
พนักงานบริษัท ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 
1. บริการด้านสขุภาพอนามัย 
2. บริการด้านความปลอดภยั  
3. บริการด้านความมัน่คง  
4. บริการการจ่ายค่าตอบแทนในวนัลาที่ได้รับ
การอนุญาตตามระเบียบของบริษัท   
5. บริการด้านการศึกษา  
6. บริการด้านเศรษฐกิจ   
7. บริการนันทนาการ  
8. บริการใหป้รึกษา 
9. โบนัสและเงินปันผล 
10. บริการอ่ืน ๆ 
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บริการด้านความม่ันคง บริการการจ่ายค่าตอบแทนในวันลาที่ได้รับ
การอนุญาตตามระเบียบของบริษัท บริการด้านการศึกษา บริการ
ด้านเศรษฐกิจ บริการนันทนาการ บริการให้คำปรึกษา โบนัสและ

เงินปันผล บริการอ่ืน ๆ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean : x ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างสำหรับกลุ่มตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม 

ได้แก่ เพศ ใช้สถิติ t-test และการเปรียบเทียบความแตกต่าง

สำหรับกลุ่มตัวแปรอิสระที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ  
การศึกษา ตำแหน่งงาน อายุงาน เงินเดือน ใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว One–way ANOVA  
 

4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 69.6 มีอายุ
ตั้งแต่ 34-41 ปี จำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 มีการศึกษา
อยู่ ในระดับปริญญาตรี จำนวน 191 คน  คิดเป็ นร้อยละ 59.3 
ตำแหน่งงานระดับปฏิบัติการขั้นกลาง จำนวน 212 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.8 อายุงาน 1-5 ปี จำนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9 
เงินเดือน 12,001-24,000 บาท จำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.5  
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับสวัสดิการ การทำงานของ
พ นั ก งาน บ ริ ษั ท  ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ วน อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ใน จั งห วั ด 
พระนครศรีอยุธยา เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี บริการการ
จ่ายค่าตอบแทนในวันลาที่ได้รับการอนุญาตตามระเบียบของบริษัท  
( x = 4.04, S.D. = 0.901) บริการด้านเศรษฐกิจ( x = 3.80, 
S.D. =1.015) บริการด้านความม่ันคง( x = 3.78, S.D. =1.007)  
บริการด้านสุขภาพอนามัย ( x = 3.72, S.D. = 0.734) บริการด้าน

ความปลอดภัย  ( x = 3.65, S.D. = 0.796) โบนัสและเงินปันผล

( x = 3.31, S.D. = 1.247) บริการนันทนาการ( x = 3.21, S.D. 

= 1.062) บ ริการ อ่ืน ๆ ( x = 2.79, S.D. = 1.130) บ ริการให้

คำปรึกษา( x = 2.70, S.D. = 0.995) และบริการด้านการศึกษา
( x = 2.68, S.D. = 0.975) 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาสวัสดิการการทำงาน
ของพ นักงานบ ริ ษั ทผลิ ต ชิ้ น ส่ วน อิ เล็ กท รอ นิกส์ ใน จังห วัด 
พระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า   
 1. เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสวัสดิการการ
ทำงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน ดังตารางที่ 1 

 
 

2. อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสวัสดิการการทำงาน
ของพ นักงานบ ริ ษั ทผลิ ต ชิ้ น ส่ วน อิ เล็ กท รอ นิกส์ ใน จังห วัด 
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2 
 

 
 

 3. การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสวัสดิการการ
ทำงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน ดังตารางที่ 3 
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 4. ตำแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสวัสดิการ
การทำงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน ดังตารางที่ 4 
 

 
 

 5. อายุงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสวัสดิการการ
ทำงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน ดังตารางที่ 5 

   

 6. เงินเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสวัสดิการการ
ทำงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 6 

 
 

5. อภิปรายผล 
 การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการศึกษาถึงการพัฒนาสวัสดิการการ
ทำงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงผู้วิจัยได้นำผลการศึกษาที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ
พ นั ก งาน บ ริ ษั ท  ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ วน อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ใน จั งห วั ด 
พระนครศรีอยุธยา 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 34-41 ปี 
มีการศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี ดำรงตำแหน่งงานระดับ
ปฏิบัติการขั้นกลาง มีอายุการทำงาน 1-5 ปี และมีเงินเดือนอยู่ที่ 
12,001-24,000 บาท 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษาสวัสดิการการทำงาน
ของพ นักงานบริ ษั ท  ผลิตชิ้ นส่ วน อิ เล็ กท รอนิกส์ ใน จังห วัด 
พระนครศรีอยุธยา 
 บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นหน่วยงานภาคเอกชน ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับกลไกแขนจับ
หัวอ่านสำหรับอุตสาหกรรม Hard disk drive (HDD) ด้านการ
ออกแบบ และผลิตกลไกแขนจับหัวอ่านสำหรับอุตสาหกรรม ฮาร์ด 
ดิสก์ ไดรฟ์ (HDD) ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านระบบและกรรมวิธี 
ความสามารถในการผลิตที่แข็งแกร่ง การมีทรัพย์สินทางปัญญา และ
พันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทผู้ผลิตชั้นแนวหน้าใน
ตลาดแขนจับหัวอ่านระดับโลก (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) [4] ใน
ปั จ จุ บั น บ ริ ษั ท ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ใน จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา มีการบริหารนโยบายในการจัดสวัสดิการให้กับ
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พนักงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่ออำนวยต่อผลประโยชน์ของพนักงาน
และครอบครัว เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงานให้กับพนักงานในการทำงานร่วมกับบริษัทดังน้ัน 
พนักงานจะได้รับสวัสดิการที่บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จัดให้
พนักงาน ดังน้ี 1) สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย 2) บริการด้านความ
ปลอดภัย 3) บริการด้านความม่ันคง 4) บริการการจ่ายค่าตอบแทน
ในวันลาที่ได้รับการอนุญาตตามระเบียบของบริษัท  5) บริการด้าน
การศึกษา 6) บริการด้านเศรษฐกิจ 7) บริการนันทนาการ 8) บริการ
ให้คำปรึกษา 9) โบนัสและเงินปันผล 10) บริการอ่ืน ๆ 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นการพัฒนาสวัสดิการการทำงานของ
พ นั ก ง า น บ ริ ษั ท ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ใน จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยาทั้ ง 10 ด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น
เก่ียวกับบริการการจ่ายค่าตอบแทนในวันลาที่ได้รับการอนุญาตตาม
ระเบียบของบริษัทมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.04 รองลงมาคือ การ
บริการด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ย 3.80 การบริการด้านความม่ันคง มี
ค่าเฉลี่ย 3.78 และการบริการด้านสุขภาพอนามัย มีค่าเฉลี่ย 3.72 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสวัสดิการในด้านของการจ่ายค่าตอบแทนที่
พนักงานจะได้รับชดเชยในวันลาที่ได้รับการอนุญาตตามระเบียบของ
บริษัท เช่น วันลาพักร้อน ลาป่วย หรือลาคลอด สวัสดิการด้าน
เศรษฐกิจในรูปแบบการช่วยเหลือทางการเงินและเก่ียวกับการเงิน 
เช่น บริการข้าวเปล่าฟรีแก่พนักงาน การจำหน่ายอาหารในราคา
ประหยัด เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน สวัสดิการความม่ันคง เช่น 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยที่พนักงาน
จะได้รับการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม และการ
ประกันสุขภาพ ล้วนแต่เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ส่งผลให้พนักงานมี
ความพึงพอใจ ความรู้สึกทางบวก และเห็นคุณค่าถึงงานที่ทำ ทำให้
ให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ส่งผล
ให้ผลผลิตของงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่
บริษัทหรือสถานประกอบกิจการวางไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับ   
งามจิต อินทวงศ์ [5] เรื่อง ความต้องการสวัสดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 
จังหวัดชลบุรี พบว่า ในภาพรวมพนักงานมหาวิทยาลัย มีความ
ต้องการสวัสดิการอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยมีความต้องการสวัสดิการอันดับแรกคือ 
สวัสดิการด้านสุขภาพและอนามัย รองลงมาคือ สวัสดิการด้าน
ค่าตอบแทน และสุดท้ายคือ ด้านสวัสดิการของหน่วยงาน 
 และผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
พัฒนาสวัสดิการการทำงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีค่าน้อยที่สุด ได้แก่ การบริการอ่ืน ๆ มี

ค่าเฉลี่ย 2.79 รองลงมาคือ การบริการให้คำปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 2.70 
และการบริการด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 2.68 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
สวัสดิการดังกล่าวเป็นสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมาย
กำหนดไว้  จึงทำให้บริษัทหรือสถานประกอบกิจการมิได้คำนึงถึง
ความสำคัญมากนัก ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า บริษัทหรือสถาน
ประกอบกิจการ ควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความต้องการ
และได้รับฟังความคิดเห็นข้อมูลจากบริษัทหรือสถานประกอบกิจการ 
เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ และให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทหรือสถาน
ประกอบกิจการในการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเห นือจากที่
กฎหมายกำหนด ที่มีประโยชน์ตรงกับความต้องการของพนักงาน 
เน่ืองจากการเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของพนักงานน้ัน จะ
ช่วยทำให้บริษัทหรือสถานประกอบกิจการได้ทราบปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของพนักงาน ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงสวัสดิการ
และสภาพการทำงานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ กรณ์ภัสสร 
อุปการดี [6] ที่กล่าวว่า สวัสดิการ หมายถึง ผลประโยชน์หรือสิ่งสิ่ง
ตอบแทนที่อยู่ในรูปตัวเงินและใช้เงิน ถือเป็นประโยชน์ที่พนักงานพึ่ง
ได้รับจากองค์การไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้าน
ความม่ันคง ด้านความปลอดภัย ด้านการศึกษา และด้านนันทนาการ 
ที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและอำนวยความ
สะดวก โดยจัดสรรในรูปสิ่งของและบริการ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของพนักงานเป็นการจูงใจให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่ดี
ขึ้น ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอยู่กับ
องค์กรต่อไป 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างสวัสดิการ การทำงานของพนักงานบริษัท ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการการปรับปรุงพัฒนารูปแบบสวัสดิการ
ของบริษัทให้มีความเหมาะสม 
 พ นัก งาน บ ริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส่ วน อิ เล็ กท รอ นิ กส์ ใน จังห วัด 
พระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อสวัสดิการการ
ทำงาน แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับณกานดา ธัญเจริญ [7] เรื่อง 
การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการของบุคลากรกรมการ
บินพลเรือน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจ ด้านบ้านพักราชการ ด้านบ้านพักรับรอง ด้านร้านอาหาร 
และด้านประเภทอ่ืน (รถสวัสดิการ)ไม่แตกต่างกัน แต่ในส่วนด้าน
กีฬาและนันทนาการ ด้านประเภทอ่ืน (การให้บริการด้านขอสินเชื่อ) 
และด้านประเภทอ่ืน (เงินช่วยเหลือต่าง ๆ) มีระดับความพึงพอใจ
แตกต่างกัน 
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 พ นัก งาน บ ริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส่ วน อิ เล็ กท รอ นิ กส์ ใน จังห วัด 
พระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อสวัสดิการการ
ทำงาน แตกต่างกัน สอดคล้องกับสลักจิต ภู่ประกร [8] ผลการวิจัย
พบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่
ได้รับด้านการศึกษา และด้านนันทนาการแตกต่างกัน แต่สวัสดิการที่
ได้รับในด้านเศรษฐกิจ ด้านความม่ันคงปลอดภัย ด้านสุขภาพ มี
ระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
 พ นัก งาน บ ริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส่ วน อิ เล็ กท รอ นิ กส์ ใน จังห วัด 
พระนครศรีอยุธยา ที่มีการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อสวัสดิการ
การทำงาน แตกต่างกัน สอดคล้องกับภัควรินทร์ สุทธิพีระพงษ์  [9]  
เรื่อง ความต้องการสวัสดิการของพนักงานบริษัท เอส.เอ็ม ฟาร์มาซู
ติคอล จำกัด ผลการวิจัยพบว่า เม่ือเปรียบเทียบความต้องการ
สวัสดิการของพนักงานบริษัท เอส.เอ็ม ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
แผนกงาน ระดับรายได้ ที่แตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการใน
ภาพรวม และต้องการสวัสดิการในแต่ละด้านไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
 พ นัก งาน บ ริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส่ วน อิ เล็ กท รอ นิ กส์ ใน จังห วัด 
พระนครศรีอยุธยา ที่ มีตำแหน่งงานต่างกันมีความคิด เห็นต่อ
สวัสดิการการทำงาน แตกต่างกัน สอดคล้องกับพรภัทร์ รุ่งมงคล
ทรัพย์ [10] เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท เอบีบี  จำกัด  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ปฎิบัติงาน พบว่า พนักงานที่มี เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่ มีอายุตำแหน่งหน้าที่
ปัจจุบันแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 พ นัก งาน บ ริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส่ วน อิ เล็ กท รอ นิ กส์ ใน จังห วัด 
พระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อสวัสดิการ
การทำงาน แตกต่างกัน สอดคล้องกับพิพัฒน์ มีเถื่อน [11] เรื่อง 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ฮันน่ี เวลล์ 
อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ผลการวิจัยพบว่า 
พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน 
 พ นัก งาน บ ริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส่ วน อิ เล็ กท รอ นิ กส์ ใน จังห วัด 
พระนครศรีอยุธยา ที่มีเงินเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อสวัสดิการ
การทำงาน แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับเอกวัฒน์ ใจเย็น [12] เรื่อง 
ความคิดเห็นของพนักงานต่อสวัสดิการบริษัทเอ็นดี รับเบอร์ จำกัด 
(มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีเพศ สถานภาพ อายุงาน 

และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสวัสดิการบริษัทเอ็นดี 
รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสวัสดิการการทำงานของ
พ นั ก ง า น บ ริ ษั ท ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ใน จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ทำให้ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากสวัสดิการ
การทำงานที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ดังน้ี 
 1. ควรจัดให้มีแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหน่ึงอย่างน้อยหน่ึงคน
ประจำตามเวลาที่กำหนดในเวลาทำงานปกติคราวละไม่น้อยกว่าสอง
ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสองครั้ง เพื่อคอยให้คำปรึกษาและ
ตรวจรักษาพยาบาลพนักงานเป็นครั้งคราว 
 2. ควรมีการจัดทำภาพชุดนิทรรศการสถิติการประสบอุบัติเหตุ
และอันตรายของพนักงานที่เกิดขึ้นจริงภายในบริษัททั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน โดยให้ระบุสาเหตุ  ผลเสียหาย และวิธีการป้องกันแก้ไข 
เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการทำงานอย่าง
ปลอดภัย 
 3. ควรจะมีการพิจารณามอบรางวัลอายุการทำงานสำหรับ
พนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทอย่างต่อเน่ือง โดยอาจจะเป็นวิธีการ
มอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลตามอายุงานที่บริษัท
กำหนด เพื่อขอบคุณและยกย่องพนักงานที่ได้ทุ่มเททำงาน อุทิศ
แรงกายและแรงใจให้แก่บริษัทมาโดยตลอด 
 4. ควรมีการพิจารณาเพิ่มวันลากิจตามความเหมาะสมตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 [13] 
“มาตรา 34 ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ปีละไม่น้อย
กว่าสามวันทำงาน” โดยพนักงานต้องได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 3 วัน
ทำงานต่อปี เพื่อให้พนักงานมีสิทธิขอลาเพื่อกิจไปทำธุระอันจำเป็น 
และไม่สามารถให้คนอ่ืนไปทำแทนได้ 
 5. ควรมีการพิจารณาในเรื่องของการมอบทุนการศึกษาให้กับ
บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษาเป็นประจำทุกปี หรือตามความเหมาะสม เพื่อช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการศึกษาให้กับครอบครัวพนักงาน โดย
อาจจะพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนจากบุตรของพนักงานในระดับ
ปฏิบัติการ ที่มีความประพฤติดี และผลการประเมินการทำงานอยู่ใน
เกณฑ์ดีขึ้นไป และการพิจารณามอบทุนการศึกษาแก่พนักงานในแต่
ละระดับ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพสูงสุด 
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 6. ควรมีการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์เป็นรายเดือน 
สำหรับพนักงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไป ที่ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวมาใช้
ในกิจการ 
 7. ควรจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจำทุกปี มีการเลี้ยงอาหาร
พร้อมเครื่องดื่ม การมอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการ
แข่งขัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ความทุ่มเทของพนักงาน และ 
เพื่อสร้างสัมพันธ์ให้พนักงานแต่ละฝ่ายได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 
 8. ควรจัดให้มีผู้ ให้คำปรึกษาครอบครัวที่ดำเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายครอบครัว แพทย์เฉพาะทาง หรือ
อาจจะเป็นนักจิตวิทยามาประจำตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้พนักงาน
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว และ
เป็นการขจัดความสงสัย ความกลัวต่างๆ รวมทั้งช่วยให้พนักงานเกิด
ความม่ันใจในการตัดสินของตนเองมากขึ้น 
 9. ควรให้ความสำคัญกับสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน โดย
อาจจะจัดทำเป็นแผ่นพับ ป้ายติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
หรือมีการจัดบรรยายถึงข้อดี และผลประโยชน์ของการออมทรัพย์
กับบริษัท เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีแหล่งออมเงินที่มีผลตอบแทน
เป็นการจูงใจ และเปิดให้พนักงานสามารถกู้ยืมเงินได้เม่ือเกิดความ
จำเป็น 
 10. ควรจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาหลังเลิกงาน 
เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด ทำให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
และเป็นการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในหมู่พนักงาน 
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คุณภาพการให้บริการระบบการจ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ของก าลังพล 
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

Service Quality Of e-Payment force Weapon production Centre Defence 
Industry and Energy Centre  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการระบบการจ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ของก าลังพลศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 2) ศึกษาระดับปัญหาและ
อุปสรรคการใช้งาระบบสารสนเทศของก าลังพลศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยแบบบังเอิญ จ านวน 305 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่
ใช้ความน่าจะเป็น และเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่น 95% 
และค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – way ANOVA  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพการให้บริการระบบการจ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ของก าลังพล ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 2) ปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบสารสนเทศโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  3) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการระบบการจ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต่างกัน สถานภาพ ระดับช้ันยศ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกัน ความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการระบบการจ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ผลการเปรียบเทียบ
การปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบสารสนเทศ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมี
ปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบสารสนเทศ ไม่ต่างกัน ส่วนระดับช้ันยศ แตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบสารสนเทศ ต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ: คุณภาพการให้บริการ, ระบบการจ่ายเงิน 
 

Abstract 
The objectives of this research were to 1) Study the level of service quality of the electronic welfare payment 

system force Weapon production Centre Defence Industry and Energy Centre and 2) Study the level of problems and 
obstacles in the use of information systems force Weapon production Centre Defence Industry and Energy Centre. The 
sample group was Population and sample used in randomized research 305 people The research tool was a 
questionnaire. By setting 95% values level and 5% tolerance, statistics will try to research the t-test and the one-way 
craving test ANOVA.  

The results of the research Claim 1) Service Quality Of e-Payment force Weapon production Centre Defence 
Industry and Energy Centre Overall, it is at a high level. 2) Problems and obstacles in the use of information systems as 
a whole were at a high level. 3) Service quality comparison results It was found that gender, age, and educational level 
were different and had different opinions on the quality of service of the electronic welfare payment system. 4) The 
results of the comparison of problems and obstacles in the use of information systems found that gender, age, status, 
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length of service Average monthly income There are different problems and obstacles in the use of information 
systems. rank There were different problems and obstacles in the use of information systems with statistical significance 
at the 0.05 level. 

 
Keywords: Service quality, e-payment  
 
1. บทน า 
 จากภาวะการณ์ในปัจจุบันท าให้โลกไร้พรมแดนและมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ภายในองค์กร เช่น องค์กรมีการ
ขยายตั วองค์ กร  จึ งต้ องฝึ กอบรม เพื่ อพัฒ นาบุ คลากรให้ มี
ประสิทธิภาพการท างานสูงขึ้น หรือหากองค์กรต้องปรับลดขนาดลง 
การพัฒนาบุคลากรก็ยังมีส่วนที่ส าคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้บุคลากร
เกิดความคล่องตัวในการท างานมากยิ่งขึ้น ส่วนภายนอกองค์กรเช่น 
สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เป็นต้น องค์กรจ าเป็นต้องพัฒนา
บุคลากรเพื่อบุคลากรจะได้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้แล้วการพัฒนาบุคลการยังช่วงละลาย
พฤติกรรม มนุษย์โดยปกติบุคลากรแต่ละคนจะมีทัศนคติแตกต่างกัน
ไป การพัฒนาบุคลากรสามารถใช้เป็นเครื่องมือละลายพฤติกรรม
บุคลากรที่มาท างานร่วมกันให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน อีกทั้งความ
เจริญก้าวหน้าเทคโนโลยี อาทิ เครื่องจักรที่ทันสมัย คอมพิวเตอร์ 
การอบรมให้บุคลากรมีความรู้ ความช านาญในการใช้เทคโนโลยี
เหล่านั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการท างานอง
บุคลากรได้เป็นอย่างดี (บุญเดือน เกศศรี, 2553 : 1)  [1] 
 การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ผู้ใช้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับการใช้งานคอมพิ ว เตอร์  และการใช้งานโปรแกรม 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นและสื่อสารกับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างถูกต้อง สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
องค์กรที่น าเทคโนโลยีสารเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
ด าเนินงาน ท าให้หน่วยงานมีหน้าที่ในการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความส าคัญตามไปด้วย การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะท าให้การด าเนินธุรกิจ
สามารถด าเนินต่อไปแบบไม่หยุดชะงักแล้ว ยังสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการซึ่งมุ่งมุ่นที่จะมอบ
บริการที่มีคุณภาพภายใต้ข้อตกลงของการให้บริการ ทุกองค์กรทาง
ธุรกิจของภาคเอกชนและหน่วยงานของภาครัฐบาล ได้จัดหาและใช้
งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Information and 
communications technology (ICT) นับว่าเป็นระบบท่ีทุกองค์กร
เลือกพิจารณาเป็นอันดับแรก เนื่องจากการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารงานด้านปฏิบัติการขององค์กรทั้ง
ภาคเอกชนและภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการท างานของบุคลากร ช่วยลดกระบวนการ
ท างานและขั้นตอนการท างานภายในหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นระบบ
ระเบียบอยู่ในแบบแผนเดียวกัน ดังนั้นการสร้างงานบริการทีมี

คุณภาพจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งต่อการสร้างความมุ่งหวังในผลลัพธ์
อย่างสูงสุดแก่ลุกค้าในฐานะของผู้รับการบรกิาร (สากล แก้วนพรัตน์, 
2557 : 15) [2] 
 อิทธิพลของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศท าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบบการติดต่อสื่อสารที่ขยายและเช่ือมโยงการสื่อสาร
ไว้ท่ัวโลก ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบัน การน าเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กร
จึงจ าเป็นและเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง (ปลื้มกมล ตั้งวัฒนกุลชัย, 2555 : 
บทน า)[3] เช่นเดียวกับศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นหน่วยงานหนึ่ง
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มีบทบาทหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยมีการน า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านธุรการ การเงิน การ
ประชุมระหว่างประเทศ ซึ่ งการจ่าย เงินสวัสดิการทางศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหารใช้วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าส่ง
เงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานระดับที่  2 (ในส่วน
ภูมิภาค) เพื่อให้หน่วยส่วนภูมิภาคของ ทบ. ที่ไม่ได้เบิกจ่ายเงินจาก
คลัง ได้แก่ กองพล, กรม, กองพัน หรือกองร้อยที่เป็นหน่วยจัดท า
บัญ ชีตามระบบบัญ ชีส่ วนราชการถือปฏิบั ติ  คือระบบ KTB 
Corporate Online เพื่อให้ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ถือปฏิบัติซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่ งของโครงการ e-Payment ภาครัฐ ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่ง 
KTB Corporate เป็น ช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงินบน 
Internet Banking เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับธุรกิจของท่าน  
ที่สามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างครบวงจร ธุรกรรมเรียก
เก็ บ เงิน  (Collection) ช าระ เงิน  (Payment) เรี ยกดู ราย งาน 
(Information) และรวมถึงการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity 
Management) ได้ด้วยตนเองตลอด 24 ช่ัวโมง และมั่นใจด้วยระบบ
รักษาความปลอดภัยที่ตามมาตรฐานสากล ฯลฯ ผู้ศึกษาจึงมีความ
สนใจศึกษาคุณภาพการให้บริการระบบการจ่ายเงินสวัสดิการ
อิเล็กทรอนิกส์ของก าลังพลศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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2. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษาคุณภาพการให้บริการระบบการจ่ายเงิน
สวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ของก าลังพลศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยมี
ขอบเขตการวิจัยดังนี ้
 
2.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1.1 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการระบบการจ่ายเงิน
สวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ของก าลังพลศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 2.1.2 เพื่อศึกษาระดับปัญหาและอุปสรรคการใช้งาระบบ
สารสนเทศของก าลังพลศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
 2.1.3 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการ 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 2.1.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคการใช้
ระบบสารสนเทศ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
2.2 สมมติฐานการวิจัย 
 1. ก าลังพลศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหารที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการระบบการจ่ายเงิน
สวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน 
 2. ก าลังพลศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหารที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมี
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบสารสนเทศที่แตกต่างกัน 
 
2.3 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

2.4 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับช้ันยศ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่
สัมผัสได้ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการสร้างความั่นใจ ด้านการดูแล
เอาใจใส่ผู้รับบริการ ด้านการตอบสนองผู้รับบริการ และ ปัญหาและ
อุปสรรคการใช้ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการ และระบบเครือข่าย 
 
2.5 ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากร ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการ 
ลูกจ้างและพนักงานราชการศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จ านวนทั้งสิ้น       
1,223 คน (ที่มา : แผนกก าลังพล ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์
การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร) 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการ 
ลูกจ้างและพนักงานราชการศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จ านวน 301 คน
โดยใช้สูตรค านวณกรณีทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน ± 5% ตามแนวคิดของ
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นของกลุ่ม
ตัวอย่างในการส ารวจแบบสอบถามผู้วิจัยจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น
จ านวนทั้งสิ้น 305 คน 
 
3. วิธีการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณขนาด
ตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane) (Yamane,1973 P.125) [4]  โดยก าหนดระดับค่า
ความเช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% (ระดับนัยส าคัญ 
0.05) ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 305 คน 
 
 3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งได้ตรวจสอบ
คุณภาพด้วยการหาความเที่ยงตรง (Validity) จากผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.50 – 1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 และน าเครื่องมือไป
ทดลองใช้ (Try out) กับท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด แล้วน า
ผลการทดลองมาใช้ค านวณเพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  
Alpha – Coefficient) เท่ากับ .86 แสดงว่าแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
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3.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ระดับช้ันยศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์ด้วย
ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
ระบบจ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ และ ปัญหาและอุปสรรคการ
ใช้ระบบสารสนเทศ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน โดยทดสอบด้วย
ค่าที (Independent Sample t - test) ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การทดสอบแบบ
วิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวแปร (One – way ANOVA) หรือค่า
เอฟ (F - test) ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ในกรณีที่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติและใช้วิธีการของ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ก าลังพล ศูนย์อ านวยการ
สร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 68.9 อายุ 31 – 40 ปี 
จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 สถานภาพสมรส จ านวน 173 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.7 ระดับการศกึษาปริญญาตรี จ านวน 171 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.1 เป็นนายทหารประทวน จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มากกว่า 5 ปี จ านวน 199 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.2 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป 
จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2  
 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการระบบการจ่ายเงิน
สวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ของก าลังพล ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.64 ,S.D. = 0.520) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (  = 4.10 
,S.D. = 0.443) รองลงมา คือ ด้านด้านความเช่ือถือได้ (  = 3.98 
,S.D. = 0.511) และน้อยที่สุด คือ ด้านการตอบสนองผู้รับบริการ  
(  = 3.74 ,S.D. = 0.565) 
 
 ปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบสารสนเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(  = 3.56 ,S.D. = 0.419) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ด้านการบริหารจัดการ (  = 3.73 ,S.D. = 0.520) รองลงมา คือ  ด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (  = 3.60, S.D. = 0.530) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (  = 3.35, S.D. = 0.536) 
 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า   

 1. เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการระบบ
การจ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต่างกัน 
 2. อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการระบบ
การจ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต่างกัน 
 3. ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการระบบการจ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต่างกัน 
 4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการระบบการจ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต่างกัน 
 5. สถานภาพต่างกัน ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการระบบ
การจ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 6. ระดับช้ันยศต่างกัน ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ
ระบบการจ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์  แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 7. ระยะเวลาในการปฏิบัติการต่างกัน ความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การให้บริการระบบการจ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการเปรียบเทียบการปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบ
สารสนเทศจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า  
 1. เพศ แตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบสารสนเทศ 
ไม่ต่างกัน 
 2. อายุ แตกต่างกนัมีปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบสารสนเทศ 
ไม่ต่างกัน 
 3. สถานภาพ แตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบ
สารสนเทศ ไม่ต่างกัน 
 4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรค
การใช้ระบบสารสนเทศ ไม่ต่างกัน 
 5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคการใช้
ระบบสารสนเทศ ไม่ต่างกัน  
 6. ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคการใช้
ระบบสารสนเทศ ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 7. ระดับช้ันยศ แตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบ
สารสนเทศ ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการเปรียบเทียบการปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบ
สารสนเทศจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลเป็นรายคู่ วิธีการของ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 1. ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ าแนกตามระดับการศึกษา เป็น
รายคู่ ด้วยวิธีของ Fisher ’s LSD มีคู่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีปัญหาและอุปสรรค
การใช้ระบบสารสนเทศ มากกว่าระดับการศึกษาอนุปริญญา (.426) 
และ 2) ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มี
ปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบสารสนเทศ   มากกว่าระดับ
การศึกษาปริญญาตรี (.426) 
 2. ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ าแนกตามระดับการศึกษา เป็น
รายคู่ ด้วยวิธีของ Fisher ’s LSD มีคู่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีปัญหาและอุปสรรค

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

144
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคโปสเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

การใช้ระบบสารสนเทศ มากกว่าระดับการศึกษาอนุปริญญา (.243) 
2) ระดับการศึกษาอนุปริญญา มีปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบ
สารสนเทศ  มากกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี (.231) และ 3) 
ระดับการศึกษาอนุปริญญา มีปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบ
สารสนเทศ มากกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี (.416) 
 3. ด้านระบบเครือข่าย จ าแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ 
ด้วยวิธีของ Fisher ’s LSD มีคู่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีปัญหาและอุปสรรคการใช้
ระบบสารสนเทศ มากกว่าระดับการศึกษาอนุปริญญา (.147)   
 4. ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  จ าแนกตามระดับช้ันยศ  เป็นรายคู่ 
ด้วยวิธีของ Fisher ’s LSD พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) ระดับช้ัน
ยศพนักงานราชการ  มีปัจจัยคุณภาพการให้บริการระบบการจ่ายเงิน
สวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์  มากกว่าระดับช้ันยศนายทหารประทวน  
(.313) 
 5. ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ าแนกตามระดับช้ันยศ  เป็นราย
คู่ ด้วยวิธีของ Fisher ’s LSD พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) 
ระดับช้ันยศลูกจ้างประจ า  มีปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบ
สารสนเทศ ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์   มากกว่าระดับช้ันยศ
นายทหารสัญญาบัตร (.339) 2) ระดับช้ันยศลูกจ้างช่ัวคราว  มี
ปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบสารสนเทศ  ด้ านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มากกว่าระดับช้ันยศพนักงานราชการ ( .585) 3) 
ระดับช้ันยศลูกจ้างช่ัวคราว  มีปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบ
สารสนเทศ ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มากกว่าระดับช้ันยศ
นายทหารสัญญาบัตร (.735) 4) ระดับช้ันยศพนักงานราชการ  มี
ปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบสารสนเทศ  ด้ านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มากกว่าระดับช้ันยศนายทหารประทวน (.195) และ 
5) ระดับช้ันยศนายทหารประทวน  มีปัญหาและอุปสรรคการใช้
ระบบสารสนเทศ ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มากกว่าระดับช้ันยศ
นายทหารสัญญาบัตร (.345) 
 6. ด้านระบบเครือข่าย จ าแนกตามระดับช้ันยศ  เป็นรายคู่ ด้วย
วิธีของ Fisher ’s LSD พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) ระดับช้ัน
ยศลูกจ้างประจ า  มีปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบสารสนเทศ 
ด้านระบบเครือข่าย  มากกว่าระดับช้ันยศพนักงานราชการ (.376) 
2) ระดับช้ันยศลูกจ้างประจ า  มีปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบ
สารสนเทศ ด้านระบบเครือข่าย  มากกว่าระดับช้ันยศนายทหาร
สัญญาบัตร (.652) 3) ระดับช้ันยศลูกจ้างช่ัวคราว  มีปัญหาและ
อุปสรรคการใช้ระบบสารสนเทศ ด้านระบบเครือข่าย  มากกว่า
ระดับช้ันยศนายทหารสัญญาบัตร (.670) 4) ระดับช้ันยศพนักงาน
ราชการ  มีปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบสารสนเทศ ด้านระบบ
เครือข่าย มากกว่าระดับช้ันยศนายทหารประทวน ( .170) 5) 
ระดับช้ันยศพนักงานราชการ  มีปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบ
สารสนเทศ ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มากกว่าระดับช้ันยศ
นายทหารสัญญาบัตร (.276) และ 6) ระดับช้ันยศนายทหาร
ประทวน มีปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบสารสนเทศ  ด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มากกว่าระดับช้ันยศนายทหารสัญญาบัตร  
(.447) 

5. อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องคุณภาพการให้บริการระบบการจ่ายเงิน
สวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ของก าลังพลศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สามารถ
อภิปรายผลระดับความคิดเห็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยดังนี้ 
 
ระดับคุณ ภาพการให้บ ริการระบบการจ่ายเงินสวัส ดิการ
อิเล็กทรอนิกส์ของก าลังพลศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการระบบการจ่ายเงินสวัสดิการ
อิเล็กทรอนิกส์ของก าลังพล ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าปัจจัยคุณภาพการให้บริการระบบการจ่ายเงิน
สวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ของก าลังพล ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร อยู่ในระดับ
มาก โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ รองลงมา คือ ด้านด้าน
ความเช่ือถือได้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการตอบสนอง
ผู้รับบริการ  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิมลรัตน์ หงส์ทอง 
(2555 : 1) [5]  ได้ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาวัชรพล ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการ
โดยรวมและรายด้านทุกด้านในระดับมาก ได้แก่ ความน่าเช่ือถือ 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ การตอบสนอง การให้ความมั่นใจต่อ
ลูกค้าและการเอาใจใส่ลูกค้า และพบว่า การรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการมากกว่าความคาดหวังที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
ธนาคารออมสิน ทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05  ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชลธิชา ศรีบ ารุง (2557 : บทคัดย่อ) [6]   
ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อ
จังหวัด ชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อ จังหวัด
ชลบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับดีเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความตั้งใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด พฤติกรรม
ของผู้รับบริการจากธนาคารกรุงเทพสาขาดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี 
พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่มาใช้บริการประเภทฝาก - ถอนโดยมีความถี่
ในการมารับ บริการเดือนละ 2-3 ครั้งวันที่มาใช้บริการเป็นส่วนใหญ่คือ
วันจันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ มากที่สุดคือระหว่าง 13.01 - 
16.30 น. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อ
คุณภาพ การให้บริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อ จังหวัด
ชลบุรีพบว่า ผู้รับบริการจากธนาคาร กรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อที่มี
อาชีพ และความถี่ในการใช้บริการต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ 
การให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ผู้รับบริการธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อที่มีระดับการศึกษา รายได้
ต่อเดือน วันที่มาติดต่อขอรับบริการ และช่วงเวลามาติดต่อ รับบริการ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของทิพย์วรรณ งามสมเศษ (2557 : 
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บทคัดย่อ) [7]  ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการและความพร้อมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน บริษัทใน
เครือไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
คือ ความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ ความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ และความ
พร้อมด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อให้บริการด้วยความเต็มใจ
ค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งส าคัญ และมีการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้มีคุณภาพ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ จิรารัตน์ ดวงเต็มใจ (2558 :บทคัดย่อ) [8]   ได้ศึกษาปัญหา
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของข้าราชการฝ่ายการเงิน ใน
กองทัพเรือ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความเห็นของปัญหาที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดของระบบสารสนเทศ ทางการบัญชีของฝ่ายการเงิน 
กองทัพเรือได้แก่การสนับสนุนงบประมาณ หากพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า เป็นปัญหาเรื่องของการได้รับงบประมาณในการจัดซื้อระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อความล่าช้าของการ
จัดท ารายงาน และการไม่สมบูรณ์ของรายงาน อย่างไรก็ ตามปัญหา
ในด้านการเช่ือมโยงของระบบและการประมวลผลมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด  
 
ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและปัญหาและอุปสรรคการใช้
ระบบสารสนเทศ 
 ปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบสารสนเทศ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าปัญหาและอุปสรรคการใช้
ระบบสารสนเทศ ชีวิตอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ รองลงมา คือ  ด้านโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์  และด้ านที่ มี ค่ าเฉลี่ ยน้ อยที่ สุ ดคื อ ด้ านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ตามล าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิรารัตน์  
ดวงเต็มใจ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีของข้าราชการฝ่ายการเงิน ในกองทัพเรือ ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ความเห็นของปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดของระบบสารสนเทศ ทางการ
บัญชีของฝ่ายการเงิน กองทัพเรือได้แก่การสนับสนุนงบประมาณ หาก
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เป็นปัญหาเรื่องของการได้รับงบประมาณใน
การจัดซื้อระบบสารสนเทศทางการบัญชีไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อความ
ล่าช้าของการจัดท ารายงาน และการไม่สมบูรณ์ของรายงาน อย่างไรก็ 
ตามปัญหาในด้านการเช่ือมโยงของระบบและการประมวลผลมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
    ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1. ปัจจัยคุณภาพการให้บริการระบบการจ่ายเงินสวัสดิการ
อิเล็กทรอนิกส์ของก าลังพล ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้ องกั นประ เทศและพลั งงานทหาร ผู้ วิ จั ยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1.1 ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริการ
อ านวยความสะดวก รวดเร็วและทันสมัย ควรมีพัฒนาอุปกรณ์
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของก าลังพล
อย่างเพียงพอและคุณภาพเหมาะสมกับการท างาน ท าให้การท างาน
สะดวก อุปกรณ์ที่ใช้งานคุณภาพและมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
รวมถึงมีมาตรการป้องกันความเสียหายทีเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ 
  1.2  ด้านด้านความเช่ือถือได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความเช่ือถือในการบริการของเจ้าหน้าที่ 
ก าลังพลที่รับผิดชอบในด้านนี้ควรสร้างความน่าเช่ือถือให้กับก าลัง
ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้งานของระบบ ปัญหาด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 
  1.3 ด้านการตอบสนองผู้รับบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าให้แก่ท่านได้ ผู้ใบริการต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 
ตรงตามความตองการของผู้ใช้งาน  
 2. ปัญ หาและอุปสรรคการใช้ ระบบสารสนเทศ ผู้ วิจั ยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  2.1 ด้านการบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ระยะเวลาในการฝึกด้านโปรแกรมในระบบไม่
เพียงพอ ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรมีการฝึกอบรมความรู้ที่ทันสมัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับภาระงานให้กับก าลังพลใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิพล 
  2.2 ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความทันสมัย ผู้
ให้บริการควรมีแผนในการบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์และระบบ
เครือข่ายด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ มีการพัฒนาบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความรู้  ความสามารถทันต่อเทคโนโลยีที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงไป    
  2.3 ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความทันสมัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ควรมีการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และระบบเครือข่ายให้มี
คุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศควรพร้อมที่จะใช้งาน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และควรมีคู่มือ
การใช้งานที่ชัดเจน นอกจากนี้ควรจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้มีความ
เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการ
ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการระบบการ
จ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ 
  2. ศึกษาการพัฒนาระบบการจ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์
ในหน่วยงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อให ้ทราบว่าหน่วยงานได้ท าการปรับปรุง
หรือพัฒนาข้อบกพร่องที่พบในการใช้งานระบบสารสนเทศ ทางการ
การจ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นหรือไม่มากน้อยเพียงใด 
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ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดกบัการตัดสินใจซือ้ผลไมแ้ปรรูป  
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Relationship between Marketing Strategies and Buying Decisions toward 
Processed Fruit  in Sena District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ และการตัดสินใจซื้อ
ผลไม้แปรรูป อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการกับการตัดสินใจซื้อ
ผลไม้แปรรูป อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากผู้ประกอบการในพื้นที่อ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 398 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์
ด้วยสถิติ Pearson correlation 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านราคา ผู้บริโภคมี
ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูปท้ัง 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการรับรู้ความ
ต้องการ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ และด้านการค้นหาข้อมูล 2) กลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลไม้
แปรรูปในระดับสูง และเป็นไปในทิศทางทางเดียวกัน 

 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์ทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, ผู้ประกอบการ 
 

Abstract 
The purposes of this research were: 1) to study the opinions level of entrepreneur marketing strategies and 

buying decision towards processed fruit in Sena district, Phra nakhon si ayutthaya province and 2) to study relationship 
between entrepreneur marketing strategies and buying decision towards processed fruit in Sena district, Phra nakhon si 
ayutthaya province. The samples in this study were 398 processed fruit consumers by using purposive sampling. The 
data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson correlation coefficient. 

The result found that 1) the consumers opinions toward entrepreneur marketing strategies in 4 aspects were 
rated at the high level. When considered on aspectwise can be sorted in descending order of mean as product, 
promotion, place, and price, respectively. The consumers opinions towars buying decision in 5 aspects were rated at 
the high level. When considered on aspectwise can be sorted in descending order of need arousal, evaluation of 
alternative, purchase decision, post purchase behavior and information search, respectively. 2) The relationship 
between the entrepreneur marketing strategies were found that product, price, place and promotion correlate at the 
high level in the same direction with buying decision towards processed fruit. 

 
Keywords: Marketing strategies, business results, entrepreneurs 
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1. บทน า 
  ประเทศไทยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ า ในน้ ามีปลาในนามีข้าว ในสวน
มีผลไม้ เพราะความอุดมสมบูรณ์นี้เองท าให้มีอาหารต่างๆ ล้นเหลือ
ในแต่ละฤดูกาล บรรพบุรุษของคนไทยจึงคิดค้นวิธีการเก็บถนอม
อาหารให้รับประทานได้นานๆ จนกระทั่งยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงไป
จึงใช้การถนอมอาหารเป็นเครื่องมือในการหารายได้โดยการแปรรูป
อาหารต่างๆ ให้เกิดความหลากหลาย ทั้งในด้านรูปแบบ รสชาติ 
สีสัน ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ ในปัจจุบันการถนอมอาหารได้เข้ามามี
บทบาทในการด าเนินชีวิต เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารมี
การเปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อนไปมาก คนส่วนใหญ่ต้องการความ
สะดวกและรวดเร็วในการเตรียมอาหารแต่ละวัน จึงท าให้ผลิตภัณฑ์
ทางด้านการถนอมอาหารเข้ามาสู่ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น 
และยิ่งจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ธุรกิจผลไม้แปรรูป 
เป็นธุรกิจที่อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนาน เนื่องจากประเทศไทย
เป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนหลากหลายชนิดหมุนเวียนตลอดทั้งปี 
โดยเริ่มต้นจากเกษตรกรน าผลไม้มาแปรรูปเพื่อถนอมอาหารในช่วงที่
ผลผลิตออกสู่ตลาดมากจนล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่ าด้วย
กระบวนการแปรรูปแบบพื้นบ้านที่ไม่ซับซ้อน อาทิ แช่อิ่ม ดอง กวน 
ฉาบ อบ ทอด ตากแห้ง เป็นต้น และส่งจ าหน่ายให้กับร้านค้าใน
ท้องถิ่นเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งของเกษตรกร ทั้งนี้ในระยะ
ต่อมา ธุรกิจผลไม้แปรรูปได้มีการพัฒนามากขึ้นเป็นล าดับ โดยมี
ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และได้น า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ท าให้สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีการออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
สวยงาม เข้ากับยุคสมัยคนรุ่นใหม่ อีกทั้งมีช่องทางการจัดจ าหน่าย
กว้างขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ (ปิยพร ศรีกลิ่นสุวรรณ 
และ มธุรดา อิ่มทรัพย์) [1] 
 ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผลไม้แปรรูปของไทยได้รับ
การยอมรับว่ามีคุณภาพ รวมถึงมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกสูง
เป็นอันดับที่ 5 ของโลก รองจากสหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา 
และสเปน ซึ่งความตกลงการค้าเสรีหรือเอฟทีเอ เป็นปัจจัยส าคัญที่
ช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผลไม้แปรรูปของไทย
เติบโตได้ในตลาดโลก โดยปัจจุบัน 13 ประเทศคู่เอฟทีเอ ได้แก่ 
อาเซียน 9 ประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี และฮ่องกง ได้
ยกเลิกภาษีศุลกากรที่เก็บกับผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและแปรรูปทุก
รายการจากไทยแล้ว เหลือเพียง จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และ
เปรู ที่ยังคงเก็บภาษีน าเข้าบางรายการ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบมูลค่า
การส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย ปีก่อนที่ไทยจะมีเอฟทีเอ
ฉบับแรกกับอาเซียนในปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน พบว่า เอฟทีเอ 
ช่วยผลักดันการส่งออกผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผลไม้แปรรูป
ของไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 190% เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออก
ไปประเทศคู่เอฟทีเอรายประเทศ พบว่า ขยายตัวขึ้นอย่างน่าพอใจ 
โดยจีนขยายตัวสูงสุดถึง 968%  รองลงมาคือ อาเซียน ขยายตัว 
688%  ออสเตรเลีย ขยายตัว 259 % และเกาหลีใต้ ขยายตัว 174 
% ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2562 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและ

ผลไม้แปรรูปไปทั่วโลกรวมเป็นมูลค่า 1,634 ล้านดอลลาร์ โดยผลไม้
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไทยส่งออกไปตลาดโลกได้มากที่สุด มูลค่า 
665 ล้านดอลลาร์ มีสัดส่วน 41% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาด
ผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและแปรรูปทั้งหมด รองลงมา คือ น้ าผลไม้ 
มูลค่าส่งออก 572 ล้านดอลลาร์ สัดส่วนส่งออก 35% และผลไม้
กระป๋อง มูลค่าส่งออก 398 ล้านดอลลาร์ สัดส่วนส่งออก 24 %
ประเทศคู่ค้าส าคัญ 5 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 
อาเซียน ญี่ปุ่น และ จีน จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ไทยส่งออกไปยังตลาดโลกมากที่สุด ดังนั้นจึงเป็นโอกาส
ที่ดีส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้แปรรูปในประเทศไทยที่จะ
ด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ประกอบกับปัจจุบันตลาด
ผลิตภัณฑ์ผักและแปรรูปในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหมท่ี่ต้องการความสะดวกใน
การด าเนินชีวิตมากขึ้น และในช่วงที่สินค้าผลไม้สดก าลังเผชิญปัญหา
การส่งออกชะงักงันจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 
จึงถือเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยจะเพิ่มการแปรรูปผลไม้สดเป็น
ผลไม้แปรรูป โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อนที่เป็นจุดแข็งของไทย เพื่อ
ขยายส่งออกไปตลาดที่ไทยมีแต้มต่อจากเอฟทีเอและตลาดโลก 
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการควรรักษาคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน
การผลิตสินค้า เพื่อลดอุปสรรคการกีดกันทางการค้าที่ประเทศผู้
น าเข้ า น ามาบั งคับใช้  เช่น มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Point) และมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing 
Practice) รวมทั้งมาตรการติดฉลากอาหาร เป็นต้น (อรมน ทรัพย์
ทวีธรรม) [2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่1 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในประเทศไทย 
ที่มา : ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร [3] 
 
 จากภาพแสดงให้เห็นว่ามูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้    
แปรรูปในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560 มีการเติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2560 ตลาดผลิตภณัฑผ์ักและผลไม้แปร
รูปในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 2,100 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 
2.70 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตนี้อัน
เนื่องมาจากสังคมในยุคปัจจุบันผู้บริโภคไม่ค่อยมีเวลาในการเลือกซื้อ
ผลไม้สดมารับประทาน ประกอบกับผลไม้สดเก็บรักษาได้ไม่นานก็
เกิดการเน่าเสีย จึงท าให้ผู้บริโภคสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
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แทนเพราะเก็บรักษาได้ยาวนานกว่า ดังนั้นผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจึง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ น่ าสนใจส าหรับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีกระบวนการแปรรูปผลไม้พื้นฐานที่ไม่
ยุ่งยาก ได้แก่ แช่อิ่ม ดอง กวน ฉาบ อบ ทอด ตากแห้ง อย่างไรก็
ตามธุรกิจผลไม้แปรรูปมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากตัว
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลไม้แปรรูปจะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก 
ประกอบกับมีร้านขายของฝากจ านวนมากกระจุกตัวอยู่บริเวณที่
เดียวกัน ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อที่หลากหลาย 
ดังนั้นผู้ประกอบการจ าเป็นต้องสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์
ผลไม้แปรรูปของตน โดยน ากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้เพื่อวาง
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะ
ด้านผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นในเรื่องรสชาติและคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามสะดวกต่อการบริโภค ด้าน
ราคา มีความเหมาะสมทั้งในปริมาณและความเหมาะสมกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลายหลาก ง่ายต่อการซื้อ 
และด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดโปรโมช่ันต่างๆ เพื่อ
ดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
ส าคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจผลไม้แปรรูปควรให้ความส าคัญ หาก
ผู้ประกอบการมีการจัดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมก็จะท าให้
ผู้บริโภคมีความสนใจและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปมากข้ึน 
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการผลไม้แปรรูปมีการแข่งขัน
กับคู่แข่งทางการค้าค่อนข้างสูง เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่
คล้ายๆ กัน ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพและเป็นที่รู้จักโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจของตน ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผล
ต่ อ ก ารตั ด สิ น ใจ ซื้ อ ผ ล ไม้ แ ป ร รู ป  อ า เภ อ เส น า  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้ประกอบการผลไม้แปรรูป รวมถึง
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาท าธุรกิจนี้ได้ใช้ข้อมูลในการ
ประกอบธุรกิจหรือก าหนดแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมส าหรับ
ธุรกิจผลไม้แปรรูปต่อไป 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้ ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
มีขอบเขตการวิจัยดังนี ้
 
2.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1.1 เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากผู้ประกอบการ ในพื้นที่อ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.1.2 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของกลยุทธ์ทางการตลาด
ของผู้ประกอบการ และการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป อ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2.1.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาด
ของผู้ประกอบการกับการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป อ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
2.2 สมมติฐานการวิจัย 
 กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
2.3 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
2.4 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 
เพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ 
กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ด้านการรับรู้
ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้าน
การตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป ประกอบด้วย 
ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 
2.5 ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจาก
ผู้ประกอบการ ในพ้ืนท่ีอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจาก
ผู้ประกอบการในพื้นที่อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 398 คน 
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3. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณ
ขนาดตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร ตามสูตรการค านวณของ
ยามาเน่ (Yamane) [4] ก าหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ก าหนดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 398 
คน 
 
3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งได้ตรวจสอบ
คุณภาพด้วยการหาความเที่ยงตรง (Validity) จากผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน จากการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบสอบถาม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 – 1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 
แสดงว่าค าถามนั้นเนื้อหาตรงตามที่ต้องการศึกษา และท าการ
ทดสอบความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยน า
แบบสอบถามไปทดลอง (Try out) กับกลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.78 – 0.92 
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและ
สามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 
3.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ วิเคราะห์ด้วย
ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean : x ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 การตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ความ
ต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการ
ตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  วิเคราะห์โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean : x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.) 
 การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทาง
การตลาดของผู้ประกอบการกับการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป        
ในพื้นที่อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ผล คือ Pearson correlation 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางประชากรศาสตร์  พบว่า 
ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากผู้ประกอบการ ในพื้นที่
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ57.28 มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 
151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.94 ศึกษาอยู่ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ าน วน  210 ค น  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  52.76 มี อ า ชีพ พ นั ก งาน

บริษัทเอกชน จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.43 มีรายได้ 
10,001 – 20,000 บาท จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.94 
และมีสถานภาพโสด จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด
แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด ในภาพรวม 
 

กลยุทธ์ทางการตลาด x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้านผลิตภณัฑ ์ 3.71 0.57 มาก 
ด้านราคา 3.51 0.59 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.52 0.59 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.57 0.56 มาก 

รวม 3.57 0.54 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทาง
การตลาดของผู้ประกอบการทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( x = 3.57, S.D. = 0.54) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ( x = 3.71, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ( x = 3.57, S.D. = 0.56) ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ( x = 3.52, S.D. = 0.59) และด้านราคา ( x = 
3.51, S.D. = 0.59)  
 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลไม้
แปรรูปแสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป ในภาพรวม 
 

การตัดสินใจซ้ือผลไม้แปรรูป x  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ด้านการรบัรู้ความต้องการ 3.60 0.56 มาก 
ด้านการค้นหาข้อมูล 3.46 0.56 มาก 
ด้านการประเมินทางเลือก 3.57 0.57 มาก 
ด้านการตัดสินใจซื้อ 3.48 0.56 มาก 
ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 3.48 0.56 มาก 

รวม 3.52 0.52 มาก 
  
 จากตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
ผลไม้แปรรูปทั้ง 5 ด้าน และโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.52, 
S.D. = 0.52) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการ
รับรู้ความต้องการ ( x = 3.60, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ ด้าน
การประเมินทางเลือก ( x = 3.57, S.D. = 0.57) ด้านการตัดสินใจ
ซื้อและด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากัน ( x = 3.48, S.D. = 0.56) และด้านการค้นหา
ข้อมูล ( x = 3.46, S.D. = 0.56) 
 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดกับ
การตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูปจากผู้ประกอบการแสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาด
กับการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูปของผู้บริโภคในอ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด 

 

การตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป 
Pearson  

Correlation 
Sig. 

 
ทิศทาง ระดับ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.801** 0.00 เดียวกัน สูง 
ด้านราคา 0.819** 0.00 เดียวกัน สูง 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.845** 0.00 เดียวกัน สูง 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.857** 0.00 เดียวกัน สูง 
 
 ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทาง
การตลาดกับการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูปจากผู้ประกอบการ ใน
พื้นที่อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า กลยุทธ์ทาง
การตลาดของผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป ในระดับสูง และเป็นไปในทิศทางทาง
เดียวกัน 
  
5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลไม้แปรรูป อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
 
5.1 อภิปรายผลระดับความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ผ ล ไม้ แ ป ร รู ป  อ า เภ อ เส น า  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 
 ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันมีสาเหตุ
จากผลไม้แปรรูปที่วางขายมีความปลอดภัยโดยมีข้อมูลแสดงวันที่
ผลิต – หมดอายุบริเวณที่บรรจุหีบห่ออย่างชัดเจน ท าให้ผู้บริโภค
มั่นใจในผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป รวมทั้งผลไม้แปรรูปมีรสชาติดีอร่อย 
เมื่อผู้บริโภครับประทานแล้วอยากซื้อมารับประทานอีกครั้ ง 
ตลอดจนรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์มีสีสันสดใสสวยงามเมื่อผู้บริโภคเห็น
แล้วเกิดความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป จึงท าให้ผู้บริโภคมี
ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกพล  พลีไพล [5] ศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติในจังหวัดภูเก็ต 
ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต มีความ

คิดเห็นต่อด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Li  Jiayu [6] ศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อผลไม้แปรรูปของ
นักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ มีความคิดเห็นต่อด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ใน
ระดับมาก 
 ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด 
ด้านราคา พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริโภค
รู้สึกว่าราคาของผลไม้แปรรูปมีความเหมาะสมกับคุณภาพ และมี
หลากหลายราคาให้เลือกโดยหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแพ็คเล็กก็มี
ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ท าให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อได้ตามความต้องการ เมื่อผู้บริโภครู้สึกว่าตนเองสามารถ
เลือกซื้อได้หลายขนาดและหลายราคา จึงท าให้พึงพอใจและมีความ
คิดเห็นต่อด้านราคาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภรณี  
แย้มพันธ์ [7] ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผัก
และผลไม้แปรรปูตราดอยค า ผลการวิจัย พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยด้านราคา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกพล  
พลีไพล [5] ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในจังหวัดภู เก็ต ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาด 
ด้านราคา อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Li  Jiayu [6] 
ศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อผลไม้แปรรูปของนักท่องเที่ยวจีนใน
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัด
เชียงใหม่ มีความคิดเห็นต่อด้านราคา อยู่ในระดับมาก  
 ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้สถานที่ตั้งของร้านค้าผลไม้แปรรูปสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ตั้งอยู่ในท าเลที่ผู้บริโภคเดินทางมาซื้อได้อย่างสะดวก มีที่จอดรถ
เพียงพอ ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกสบายเมื่อได้มาซื้อ อันเป็นสาเหตุให้
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภรณี  แย้มพันธ์ [7] ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปตราดอยค า 
ผลการวิจัย พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาด 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เอกพล  พลีไพล [5] ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในจังหวัดภู เก็ต ผลการวิจัย พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต มีความคิดเห็นต่อด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Li Jiayu [6] ศึ กษาการตั ด สิ น ใจ เลื อกซื้ อผล ไม้ แปรรูปขอ ง
นักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ มีความคิดเห็นต่อด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย อยู่ในระดับมาก 
 ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อัน
เนื่องมาจากร้านค้าผลไม้แปรรูปมีการแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้
ผู้บริโภคได้ชิมฟรี ณ จุดขาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกือบทุกร้านจะมีจุดที่ให้
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ผู้บริโภคที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ชิมผลไม้แปรรูปประเภทหรือชนิดต่างๆ 
ฟรี เพื่อจะได้ตัดสินใจเลือกซื้อได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด 
เพราะผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทก็จะมีรสชาติแตกต่างกันไปท าให้
บางครั้งผู้บริโภคตัดสินใจซื้ออย่างล าบาก หรือบางครั้งก็จะมีของ
แถมเล็กน้อยๆ ให้กับผู้บริโภคที่มาซื้อ จึงท าให้ผู้บริโภคมีความ
คิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกพล  พลีไพล [5] ศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัด
ภูเก็ต มีความคิดเห็นต่อด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Li  Jiayu [6] ศึกษาการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลไม้แปรรูปของนักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ มีความ
คิดเห็นต่อด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก 
  
5.2 อภิปรายผลระดับความคิดเห็นการตัดสินใจซ้ือผลไม้แปรรูป 
จากผู้ประกอบการในอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลไม้
แปรรูป ด้านการรับรู้ความต้องการ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้ผู้บริโภครับรู้ว่าผลไม้แปรรูปที่ซื้อมีคุณภาพที่ดี  และ
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปเป็นสินค้าที่เก็บรักษาได้นาน ผู้บริโภคจึง
ตัดสินใจซื้อได้โดยไม่ต้องค านึงถึงระยะเวลาในการเก็บรักษา อีกทั้ง
ยังเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงเป็น
สาเหตุให้ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป 
ด้านการรับรู้ความต้องการ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วัชราภรณ์   พิลา [8] ศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อล าไย
อบแห้งเนื้อสีทองของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคซื้อล าไยอบแห้งเนื้อสีทองไว้บริโภคเอง 
อยู่ในล าดับแรก 
 ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลไม้
แปรรูป ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
อันเนื่องมาจากส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะซื้อผลไม้แปรรปูโดยการสอบถาม
จากพนักงานขาย และค้นหาข้อมูลผลไม้แปรรูปชนิดต่างๆ ด้วย
ตัวเองโดยได้รับค าแนะน าจากบุคคลอื่น ซึ่งจากการหาข้อมูลด้วย
ตนเองผู้บริโภคจึงเกิดความมั่นใจและตัดสินใจซื้อง่าย มีผลให้ความ
คิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป ด้านการค้นหาข้อมูล อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์  พิลา [8] ศึกษา
กระบวนการตัดสินใจซื้อล าไยอบแห้งเนื้อสีทองของผู้บริโภคใน
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า เมื่อผู้บริโภคได้
แหล่งข้อมูลจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดแล้วจะท าการตัดสินใจซื้อทันที 
อยู่ในล าดับแรก 
 ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลไม้
แปรรูป ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปที่ ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อ ตลอดจนการเดินทางที่สะดวก การที่พนักงานขายให้
ข้อมูล ณ จุดขายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ จึงส่งผลให้ผู้บริโภคมีความ
คิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป ด้านการประเมินทางเลือก 
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์  พิลา [8] 
ศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อล าไยอบแห้งเนื้อสีทองของผู้บริโภคใน
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า เมื่อผู้บริโภคได้
แหล่งข้อมูลจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดแล้วจะท าการตัดสินใจซื้อทันที 
อยู่ในล าดับแรก 
 ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลไม้
แปรรูป ด้านการตัดสินใจซื้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้ผู้บริโภคซื้อผลไม้แปรรูปจากร้านขายของฝากที่มีราคาไม่แพง 
รวมถึงซื้อเพราะชื่นชอบในรสชาติของผลไม้แปรรูป ซึ่งเป็นเหตุผลให้
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป อยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์   พิลา [8] ศึกษา
กระบวนการตัดสินใจซื้อล าไยอบแห้งเนื้อสีทองของผู้บริโภคใน
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคือตนเอง อยู่ในล าดับแรก 
 ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลไม้
แปรรูป ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ท้ังนี้ผู้บริโภคมีความยินดีที่จะกลับซื้อผลไม้แปรรูปซ้ าอีก
ครั้ง และเมื่อมีบุคคลอื่นถามถึงผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปก็จะแนะน าให้
ซื้อ และจะซื้อผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง อันเป็น
สาเหตุให้ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป อยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์  พิลา [8] ศึกษา
กระบวนการตัดสินใจซื้อล าไยอบแห้งเนื้อสีทองของผู้บริโภคใน
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีความพึง
พอใจเกี่ยวกับล าไยอบแห้งสีทองอยู่ในระดับมาก 
 
5.3 อภิ ป รายผลสมม ติฐาน  : กลยุท ธ์ท างการตลาดของ
ผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือผลไม้แปรรูป 
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 การทดสอบสมมติฐานกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูปในระดับสูง และเป็นไป
ในทิศทางทางเดียวกัน ทั้ งนี้ผู้ประกอบการผลไม้แปรรูปควร
ควบคุมดูแลรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้ดีอยู่เสมอ โดยหมั่นตรวจสอบ
คุณภาพและรสชาติเป็นระยะๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและ
รสชาติที่ดี อีกทั้งควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์หีบห่อให้มีหลากหลาย
ขนาดและหลายราคาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ใน
ส่วนสถานที่จัดจ าหน่ายควรตั้งอยู่ในที่ที่ผู้บริโภคเดินทางมาซื้อได้
สะดวกและจัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อลดการ
แออัดของรถยนต์ที่มาจอดซื้อ นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรมีการ
ส่งเสริมการตลาดเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป 
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โดยการให้ส่วนลดกับผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจ านวน
มากหรือซื้อบ่อยครั้ง หากผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับกลยุทธ์
ทางการตลาดทั้ง 4 ด้านที่กล่าวมาย่อมท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
ผลไม้แปรรูปมากขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการมี รายได้ เพิ่ มขึ้น
ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชรินรัตน์  งามพิพัฒน์ชัย [9] 
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้อบกรอบของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการ
ตัดสินใจซื้อขนมอบกรอบในอนาคตเพื่อการบริโภค สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภรณี   แย้มพันธ์ [7] ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปตราดอยค า ผลการวิจัย 
พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปตราดอยค า และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Li  Jiayu [6] ศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลไม้แปรรูปของนักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย 
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณ ฑ์  มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูปของนักท่องเที่ยวจีนใน
จังหวัดเชียงใหม่ 
  
6. เอกสารอ้างอิง 
[1] ปิยพร ศรีกลิ่นสุวรรณ และ มธุรดา อิ่มทรัพย์ , “การศึกษา

พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้แปรรูป ร้านบ้านกล้วย ตลาดน้ า
อัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ,” จุลนิพนธ์
บริห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต  สาขาวิชาการจั ดการธุ รกิ จทั่ วไป , 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555. 

[2] อรมน  ทรัพย์ทวีธรรม.  (25 กุมภาพันธ์ 2564).  กรุงเทพธุรกิจ : 
พาณิชย์ แนะผู้ส่งออกคว้าโอกาสส่งออกผลไม้แปรรูปช่วงวิกฤต
โควิด-19. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznewa.com/ 
news/detail/873892. 

[3] ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร. (25 กุมภาพันธ์ 2564).
ตลาดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในประเทศไทย.  สืบค้นจาก 
http://fic.nfi.or.th/MarketOverviewDomesticDetail.php?
id=176. 

[4] Yamane, T., “Statistics : An introductory analysis,”  3rd 
ed. New York : Harper & Row, 1973. 

[5] เอกพล  พลี ไพล , “พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต,”  การประชุมวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสงขลา, สิงหาคม 2562, หน้า 1107 – 1119. 
[6] Li  Jiayu, “การตัดสินใจเลือกซื้อผลไม้แปรรูปของนักท่องเที่ยว

จีนในจังหวัด เชียงใหม่ ,” การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ,  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่, 2562. 

[7] ภรณี  แย้มพันธ์, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผัก
และผลไม้แปรรูปตราดอยค า,” การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจ
ม ห า บั ณ ฑิ ต  ค ณ ะ พ า ณิ ช ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี ,  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. 

[8] วัชราภรณ์  พิลา, “กระบวนการตัดสินใจซื้อล าไยอบแห้งเนื้อสี
ทองของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,”  ปัญหา
พิ เศษบริหารธุรกิจมหาบัณ ฑิ ต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ , 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555. 

[9] ชรินรัตน์  งามพิพัฒน์ชัญ, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลไม้ อบกรอบของผู้ บ ริ โภคใน เขตกรุงเทพมหานคร ,”  
วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ,  
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, 2557. 

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

154
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคโปสเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑก์ล่องทิชชูผ้าไทย 
ของกลุ่มผู้สูงอายตุำบลลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Developing Community Potential in Product Development of Tissue Boxes with Thai 
Patterns for the Elderly in Lam Sai Subdistrict Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 

 
เมธารัตน์ จันตะนี1 และ ภัทราพร จันตะนี2 

 
1สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
1Email: metharat19@gmail.com; 2Email: p_pat46@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

  บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบททั่วไปของชุมชนลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) วิเคราะห์ศัยภาพชุมชนของ
กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูผ้าไทย และช่องทางการตลาดออนไลน์ ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุชุมชนลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบผสมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย การศึกษาเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับบริบททั่วไปของชุมชน ส่วน
การศึกษาเชิงคุณภาพใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research – PAR) เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อระดมความคิดเหน็ วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 1) บริบท
ชุมชนทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับประถม อาชีพเกษตกรรม รายได้ครัวเรือนระหว่าง 
5,001-10,000 บาท บริบทของชุมชนสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม โดยมีลำรางลำไทร และมีความต้องการพัฒนาอาชีพงานฝีมือประเภทผ้า 2) การ
วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน พบว่า จุดอ่อนชุมชนคือขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการตลาด และขาดการพัฒนาผลิตพภัณฑ์ให้ตอบ
โจทย์กลุ่มลูกค้าหลายกลุ่ม จุดแข็ง คือ กลุ่มมีความเช่ียวชาญด้านฝีมือการเย็บผ้า ทำกระเป๋า และมีการมีส่วนร่วมของชุมชน 3) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดออนไลน์ กลุ่มผู้สูงอายุได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูผ้าไทย และได้ทำเพจเฟสบุ๊คเพื่อเป็นช่องทางการตลาด
ออนไลน์ในการส่งเสริมการขาย 
คำสำคัญ: การพัฒนาศักยภาพ ผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูผ้าไทย กลุ่มผู้สูงอายุ 
 
 

Abstract 
 The objectives of this research article were 1) to study the general context of Lam Sai community. Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province 2) Analysis of the community of the elderly in Lam Sai Community Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province and 3) Product Development and online marketing channels of the elderly in Lam Sai community 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province It is a mix of both quantitative and qualitative research. The sample group in this 
research was the elderly group. The total number of people was 60 people. The qualitative study used participatory 
action research. (Participatory action research (PAR) is a process of community participation. to brainstorm Community 
Potential Analysis and develop products in the community resulting in new knowledge The results of the research 
showed that 1) general community context Most of them were female, aged 60 years and over, marital status, primary 
education. Agriculture Household income between 5,001-10,000 The community context is a lowland area. with Lam 
Rang Lam Sai And there is a need to develop a career in fabric crafts. 2) The analysis of community potential revealed 
that the weakness of the community was the lack of skills in using technology to promote marketing. and lack of 
product development to meet the needs of many customer groups. Its strengths are that the group has expertise in 
sewing and bag making skills and has community participation. 3) Product development. and online marketing channels 
The elderly group has developed a Thai tissue box product. and has made a Facebook page as an online marketing 
channel to promote sales 
Keywords: Potential development, Product development of tissue boxes with Thai patterns, Elderly group 
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1. บทนำ (Introduction) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีการกำหนดแผนประชากร (พ.ศ.2560-
2564) อย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้งหนึง่ ซึง่แผนประชากรนี้มีวิสัยทัศนท์ี่
ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพประชากรในสังคมสูงวัยว่า “ประชากร
ไทยทุกคนเกิดมามีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาทุกช่วงวัยให้สามารถ
เป็นพลังในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศ มีหลักประกัน
ที่มั่นคงพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุที่มีสวัสดิการอย่างยั่ งยืนโดย
ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม” การพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
ของผู้สูงอายุ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สุงอายุในชนบทให้
สามารพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่2 
(พ.ศ. 2545-2564) [1]  ที่มุ่งสร้างจิตสำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึง
ผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และตระหนักถึง
ความสำคัญของการเตรียมการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ตามยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมผู้สุงอายุในมาตรการที่ 2.3 มาตรการส่งเสริมด้านการ
ทำงานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ ดังนั้นการพัฒนาผู้สูงอายุจะ
สำเร็จได้ต้องอาศัยทรัพยากรซึ่งเป็นคนที่ถือว่ามีบทบาทที่สำคัญมาก
ที่สุดในการผลักดันให้เกิดการพัฒนากิจกรรมในการพัฒนาอาชีพ
สำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น เงิน 
วัตถุดิบ สถานที่  และการอาศัยการมีส่ วนร่วมของชุมชน และ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอาชีพสำหรับ
ผู้สูงอายุให้เกิดขึ้นในชุมชน และมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน
และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ใประเทศ  
 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความยากจน
และความเหลื่อมล้ำในชุมชน การรวมกลุ่มอาชีพยังน้อย การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากจึงเป็นความคาดหวังที่จะมีการแก้ปัญหาความ
ยากจน เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ด้วย
การใช้ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน เข้ามาส่งเสริมอาชีพ และทำให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ 
และควรสนับสนุนครัวเรือนให้มีการพึ่งตนเอง และมีการปรับความ
สมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่ายของชุมชน การส่งเสริมการพึ่งตนเอง
ระดับชุมชนนั้นเป็นสิ่งดีและควรสนับสนุนในเรื่องการพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจ และให้มีการสร้างอาชีพเพื่อหล่อเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว ในการที่หมู่บ้านจะพึ่งตนเองได้ ยังเป็นการแก้ไขภาวะ
เศรษฐกิจที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันได้ ศุภณิช จันทร์สอง (2563) [2] 
กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมอาชีพเป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่ งตนเองได้และยังเป็นวิธีที่จะส่งเสริมให้
ชุมชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและเกิด
ความ สามัคคีในชุมชน ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และการแก้ไขปัญหาที่น่าจะได้ผลคือ การกระตุ้นให้ผู้สูงอายุมีการ
นำเอาประสบการณ์  และทักษะต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์  และ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์ โดย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) ได้นิยามเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ว่าเป็น “การพัฒนาเศรษฐกิจ
บนพ้ืนฐานของการสร้างและใช้องค์ความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีเช่ือมโยงกับพืน้ฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสม
ความรู้ของสังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและ
บริการใหม่  เพื่ อสร้างมูลค่ าเพิ่ มทางเศรษฐกิจ”  (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2552) [3]  
และ นฤมล ญาณสมบัติ (2564) [4] ได้กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชน เพื่อการสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็ง ให้ชาวบ้านมีภูมิคุ้มกันที่ดี สร้าง ความสมดุลทางรายได้ รู้
รายรับ รู้รายจ่าย ลดหนี้สิน เงินออมเพิ่ม มีการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ อันจะทำให้เกิดการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดี
ขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบบมีส่วนร่วม ส่วน รัตนภรณ์ แซ่ลี้ และคณะ (2563) [5] ได้กล่าว
ไว้ว่า หากผู้สูงอายุสามารถท่ีจะใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ ก็จะทำให้สามารถลดปัญหาเรื่องการ ไม่
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุนั้นมีปัจจัย
หลายอย่าง เช่น จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม การที่สังคมให้คุณค่า
ในความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุ  
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ด้านการศึกษา มี
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 2 แห่ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง มีองค์กรบริหารส่วนตำบลลำไทร 
มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 แห่ง และโรงเรียนคอมมูนิตา
อินคอนโทร(สังกัดมิสชังกรุงเทพ) ด้านศาสนา มีวัด 2 แห่ง คือ วัด
มงคลรัตน์ และวัดชัยมังคลาราม ด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลของ
รัฐขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลลำลูกกา มีศูนย์
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และมีศูนย์ผู้ป่วยโรคเอดส์ ด้านการสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำพลได้ส่งเสริม
ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับเบี้ยยังชีพจาก
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำไทรจัดสรรให้ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 581 คน 
เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 137 คน และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
จำนวน 4 คน ด้านคนวามปลอดภ้ยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสถานี
ตำรวจภูธรคลองสิบสอง มีศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ลำ
ไทร มีสมาชิกทั้งสิ้น 107 คน มีการติดตั้งดวงไฟส่องสว่างสาธารณะ
ให้ทั่วพื้นที่ และมีการดำเนินโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
ปลอดภัยของหมู่บ้านและชุมชน ด้านเศรษฐกิจ อาชีพของประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างตามสถานประกอบการเอกชน และ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา เลี้ยงปลา และค้าขาย ด้าน
พาณิชยกรรมและบริการ มีสถานประกอบการกิจการพาณิชย์ 
จำนวน  71 ราย  สนามกอล์ฟลำลูกกาคันทรีคลับ  โรงงาน
อุตสาหกรรม จำนวน 8 โรงงาน มีแหล่งน้ำธรรมชาติ บ่อน้ำบาดาล 
จำนวน 28 แห่ง และมีองค์กรต่าง ๆ กองทุนหมู่บ้าน อาสาสมัคร
สาธาณสุขมูลฐาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มแม่บ้าน
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันและของชำร่วย และกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลลำไทร (ข้อมูลสภาพทั่วไปตำบลลำไทร. 2564 : ออนไลน์) [6] 
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จากการลงพื้นที่ลำไทร ได้ศึกษาข้อมูลทั่วไปและบริบทชุมชน 
พบว่า มีจำนวนผู้สูงอายุจำนวน 518 คน และมีการจัดตั้งกลุ่ม
ผู้สูงอายุในชุมชนอยู่แล้ว จำนวนสมาชิกกลุ่มมีจำนวน 100 คน ที่มี
ความถนัดทางด้านงานหัตกรรม เย็บกระเป๋าหนัง เย็บผ้า ทำดอกไม้ 
จากการสำรวจมีผู้สูงอายุที่มีความเช่ียวชาญด้านการงานเย็บปักถัก
ร้อยอยู่ประมาณ 60 คน จึงต้องการต่อยอดศักยภาพของชุมชน และ
ต้องการพัฒนาอาชีพเพิ่มเติมต่อยอดจากความเช่ียวชาญของ
ผู้สูงอายุ จึงได้มีการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูผ้าไทยของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลลำไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูผ้าลายไทย เพื่อเป็นการสร้างอาชีพที่
หลากหลาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดเพื่อสร้างรายได้
เพิ่ม จะส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจของชุมชน และผู้สูงอายุ ทำให้กลุ่ม
สามารถสร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนได้ในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพื่อวิเคราะห์ศัยภาพชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.3 เพื่ อพัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูผ้าไทย และช่องทาง
การตลาดออนไลน์  ของกลุ่ มผู้ สู งอายุ ชุมชนลำไทร จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

Input 
 

-กลุ่มผู้สูงอาย ุ
-การศึกษา
บริบทชุมชน 
 

 Process 
 

-การวิเคราะห์
ศักยภาพ/ 
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
กล่องทิชชูผ้าไทย 
และช่องทางการตลาด
ออนไลน์ 

 Output 
 

-ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ ์ 
กล่องทิชชูผ้าไทย 
-ช่องทางตลาด
ออนไลน์ 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

4. ขอบเขตการวิจัย  
     4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาของการวิจัย ประกอบด้วย 
การศึกษาบริบทชุมชน ศักยภาพชุมชนด้วยการวิเคราะห์ SWOT 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูผ้าไทย และช่องทางการตลาด
ออนไลน์ 
     4.2 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในครั้งนี้ คือ ประชากร
ผู้สูงอายุจำนวน 581 คน (ข้อมูลสภาพทั่วไปตำบลลำไทร. 2564 : 
ออนไลน์) กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเจาะจง ผู้สูงอายุตำบลลำไทรเข้า
ร่วม จำนวน 60 คน 

4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ในการศึกษาครั้งนี้ พื้นที่ท่ีผู้วิจัยใช้ในการ
เก็บข้อมูล คือ กลุ่มผู้สงูอายุตำบลลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษาเริ่ม 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564 รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้น 1 ปี 
 
5. วิธีดำเนินการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูผ้าไทยของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลลำไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” เป็นการวิจัยแบบผสมทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การศึกษาเชิงปริมาณด้วยวิธีการเก็บแบบสอบถาม และ
การศึกษาเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory action research – PAR) ซึ่งใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และการ
มีส่วนร่วมในการวิจัยทุกข้ันตอน เริ่มตั้งแต่ประชุมระดมความคิดเห็น 
ร่วมวิเคราะห์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และร่วมรับประโยชน์ควบคู่ไป
กับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาหลายวิธี 
ได้แก่ การศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร การเก็บแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์กลุ่มโดยการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น 
การวิเคราะห์ SWOT และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูผ้าไทย 
เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึง
การพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้
ให้กับชุมชน 
 
6. ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ยึดตามกรอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 1. บริบทของชุมชนลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผล
การวิเคราะห์ ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 การศึกษาบริบทท่ัวไปของชุมชน 

บริบทท่ัวไป ร้อยละ 
เพศ 
    หญิง 
อายุ 
    60 ปีขึ้นไป 
สถานภาพ 
    สมรส 
การศึกษา 
    ประถมศึกษา 
อาชีพ 
    เกษตรกรรม 
รายได้ครัวเรือน 
     ครัวเรือนละ 5,001-10,000 
บริบทของชุมชน 
     เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีต้นไทรเป็นลำราง 
ความต้องการพัฒนาอาชีพ 
     งานฝีมือประเภทผ้า 

 
80.00 

 
65.00 

 
70.00 

 
60.00 

 
85.00 

 
50.00 

 
90.00 

 
80.00 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 80 มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป ร้อยละ 65 สถานภาพสมรส ร้อยละ 70 การศึกษาระดับประถม 
ร้อยละ 60 อาชีพเกษตกรรม ร้อยละ 85 รายได้ครัวเรือนละ 5,001-
10,000 บาท ร้อยละ 50 บริบทของชุมชนลำไทรมีสภาพเป็นพื้นที่
ราบลุ่ม มีลำรางสาธารณะไหลผ่านในพื้นที่ซึ่งมีต้นไทรขึ้นอยู่บริเวณ
ริมลำราง ร้อยละ 90 และมีความต้องการพัฒนาอาชีพงานฝีมือ
ประเภทผ้า ร้อยละ 80 
 
 2. ผลการประชุ มกลุ่ ม โดยปฏิ บั ติ การแบบมี ส่ วน ร่วม 
(Participatory action research – PAR) ซึ่งใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็น และวิเคราะห์ศักยภาพ
ชุมชน (SWOT) โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
 
ตารางที ่2 การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน (SWOT) 
 

จุดแข็ง (S) 
-ชุมชนตำบลลำไทรเป็นชุมชนที่อยู่ติด
ถนนพหลโยธิน เป็นทางผ่านขึ้นสาย
อีสาน 
-ชุมชนเป็นพื้ นที่ ราบลุ่ม มีลำราง
สาธารณะไหลผ่านพื้นที่ ซ่ึงมีต้นไทร
ขึ้นบริเวณริมลำราง 
--กลุ่มผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มอย่าง
เข้มแข็ง  
-กลุ่มมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือ
ประเภทผ้า กระเป๋า 

จุดอ่อน (W) 
-ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีในการ
ส่งเสริมการตลาด  
-ขาดการพัฒนาผลิตพภัณฑ์ให้ตอบ
โจทย์กลุ่มลกูค้าหลายกลุ่ม  
-ขาดการช่องทางการตลาดออนไลน์ 

โอกาส (O) 
-ชุมชนและกลุ่มผู้สุงอายุได้รับการ
ส่งเสริมศักยภาพชุมชนโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ 

อุปสรรค (T) 
-การใช้เทคโนโลยีเพื่อการตลาดออนไลน ์
-ความไม่ต่อเนื่องในการส่งเสรมิอาชีพ 
-เกิดสถานการณ์โรคระบาด(COVID-19)  

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน (SWOT) 
พบว่า จุดอ่อนชุมชนคือขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริม
การตลาด และขาดการพัฒนาผลิตพภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า
หลายกลุ่ม จุดแข็ง คือ กลุ่มมีความเชีย่วชาญด้านฝีมือการเย็บผ้า ทำ
กระเป๋า และมีการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนั้น จึงได้นำจุดอ่อนและ
จุดแข็งไปพัฒนาศักยุภาพชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางการตลาดออนไลน ์
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดออนไลน์ ของ
กลุ่มผู้สูงอายุตำบลลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยธุยา  
    จากการประชุมแบบมีส่วนร่วม เพื่อระดมความคิดเห็น และ
นำผลสรุปจากการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน (SWOT) โดยการนำ
จุดอ่อน และจุดแข็ง ของกลุ่มผู้สูงอายุมาเป็นแนวทางในการพัฒนา 
โดยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาด
ออนไลน์ ซึ่งมีรายละเอียดการพัฒนา ดังนี ้
    3.1 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์  พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุ
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูผ้าลายไทยภาพที่ 2 
 

ภาพที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
 

                                                                
   
    จากภาพที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูผ้าไทย เป็นขนาดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
การใช้งานทั้งในครัวเรือน และใช้ในรถยนต์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค 
 
    3.1 กระบวนการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ พบว่า 
กลุ่มผู้สูงอายุขาดทักษะด้านเทคโนโลยี จึงได้มีการพัฒนาช่องทาง
ออนไลน์แบบง่าย เพื่อความสะดวกตามทักษะของผู้สูงอายุ โดยการ
สร้างเพจช่ือ “ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุตำบลลำไทร” ตามภาพประกอบ
ภาพที่ 3 
 
ภาพที่ 3 การพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน ์
 

    
           

   
 
   จากภาพที่ 3 การพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ พบว่า 
กลุ่มผู้สูงอาชีพได้จัดทำเพจเฟสบุ๊ค เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และ
ช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ช่ือเพจ “ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
ตำบลลำไทร” เพื่อการเข้าถึงได้ง่ายของกลุ่มผู้บริโภค และเหมาะต่อ
การใช้งานของกลุ่มผู้สูงอายุ 
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ข 
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 สรุป จากผลการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดออนไลน์ ส่งให้เกิดผลผลิต
และผลลัพทธ์กับชุมชน ดงันี ้
 ผลผลิต (Outcome) ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
 - เกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชน ตามความเชี่ยวชาญของกลุ่ม 
 - เกิดการรวมกลุ่ม และการพัฒนาอาชีพของชุมชน 
 - เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และช่องทางการตลาดออนไลน์ 
 ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
 - ชุมชนอาชีพเสริมเพิ่มขึน้ 
 - ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
 - ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วม ทำให้เกิดการเรียนรู้
ในการค้นหาปัญหา วิเคราะห์ พัฒนา และการแก้ไขโดยผ่าน
กระบวนการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ใหม่ที่เกิดจากภูมิปัญญา และฝีมือของชุมชน เพื่อให้เกิดอาชีพเสริม 
และเพิ่มรายได้ เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน 
  
7. อภิปรายผล  
 7.1 บริบทชุมชนตำบลลำไทร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุ 60 ปีขึ้นไป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับประถม อาชีพ
เกษตกรรมรายได้ครัวเรือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท บริบทของ
ชุมชนสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม โดยมีลำรางลำไทรไหลผา่นพ้ืนท่ี และมี
ความต้องการพัฒนาอาชีพงานฝมีือประเภทผ้า ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุ่ม
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มสตรีที่เว้นว่างจากอาชีพหลักเกษตรกรรม จึงมา
รวมกลุ่มเพื่อหาชีพเสริมหลังฤดูการทำนา และเป็นกลุ่มที่มีฝีมือ และ
ความชำนาญในด้านการเย็บผ้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล 
ญาณสมบัติ (2564) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการ
พึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ ชุมชนบ้านมหาราช 
อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 56 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับประถม อาชีพ
รับจ้าง ไม่มีการประกอบอาชีพเสรมิ รายได้ครัวเรือนระหว่าง 5,001-
10,000 รายจ่าย ครัวเรือนระหว่าง 10,001-15,001 ส่วนใหญ่ไม่มี
ภาระหนี้สิน และไม่มีการออมเงิน และไม่ทำ บัญชีครัวเรือน การ
พัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
อาชีพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงพร กิจอาหาร และคณะ 
(2560) [7] ทำวิจัยเรื่องการพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตำ บลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากร พบว่า ส่วนใหญ่ สถานภาพ
สมรส ร้อยละ 67 ช่วงอายุ ส่วนใหญ่ คือ 61-65 ปี ร้อยละ39 ระดับ
การศึกษาสูงสุด ส่วนใหญ่ คือ ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 
94 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 42 รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน  
 7.2 การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน พบว่า จากการวิเคราะห์ 
SWOT พบว่า จุดอ่อนชุมชนคือขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีในการ
ส่งเสริมการตลาด และขาดการพัฒนาผลิตพภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กลุ่ม

ลูกค้าหลายกลุ่ม จุดแข็ง คือ กลุ่มมีความเช่ียวชาญด้านฝีมือการเย็บ
ผ้า ทำกระเป๋า และมีการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐจึงเข้ามาส่งเสริมทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ช่องทางการตลาดออนไลน์ ให้กลุ่มผู้สูงอายุเพื่อต่อยอดช่องทางการ
จำหน่ายเพิ่มขึ้น ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนภรณ์  แซ่ลี้ และ
คณะ (2563) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่ม
ความสามารถทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ ผลการวิจัย ศักยภาพและ
ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชน คำคร
ตา อำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธร พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนมี
ศักยภาพค่อนข้างสูง เนื่องจากมีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม และมี
การทำกิจกรรมในชุมชนร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมี 
ความสามารถในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และเป็นสมาชิก
ของกลุ่มวิสาหกิจอาชีพต่าง ๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงพร  
กิจอาหาร และคณะ (2560) ทำวิจัยเรื่องการพัฒนากลุ่มอาชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา  ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมกับ
ชมรมผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะเข้าร่วมกิจกรรมบ้างตามความสะดวก 
ร้อยละ 61 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม ผู้สูงอายุที่มี
ต่อระดับความเหมาะสมของศักยภาพในการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพของผู้สูงอายุอยู่ในระดับ มาก 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความพร้อม
ของทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีในพ้ืนท่ี ด้านทักษะด้านการผลิต/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านความสามารถของผู้นำในการประสาน/การจัดการ ด้าน
ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริม ผู้สูงอายุด้านการ
สนับสนุนด้านการประสานงานของ เจ้าหน้าที่ด้านการสนับสนุน
ประสานงานของผู้บริหาร  
  7.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์  พบว่า กลุ่ มผู้ สู งอายุ ได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูผ้าไทย ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุ่มมีความเช่ียวชาญ
ในงานฝีมืออยู่แล้ว จึงต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานผ้า ให้มี
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นริสรา  ลอยฟ้า
และคณะ (2563) [8] ทำวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การเพิ่มช่องทางการตลาด ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าท้องถิ่น โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอท่ีได้จาก
กลุ่มที่ประกอบไปด้วย ผ้าไหม และผ้าฝ้าย ผ้าหมัดหมี่  ซึ่งเมื่อ 
วิเคราะห์จากประเด็นสำคัญและจากงานบริบทชุมชน พบว่า มีกรอบ
ในการพัฒนา ดังนี้ 1) รูปแบบทันสมัย และตอบสนองต่อผู้บริโภค  
2) เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ 3) เน้นความเรียบง่ายตามท้องถิ่นและ
ชุมชน สามารถผลิตเองได้ 4) ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ในด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ สามารถจำแนกได้ 2 แนวทางดังนี้ 1) 
รูปแบบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเหลือใช้ 2) การต่อยอด
ผลิตภัณฑ์เดิม 
 7.4 การพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุ
ได้มีการพัฒนาเพจเฟสบุ๊คเพื่อส่งเสริมการจำหน่าย ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ช่วงสถานการณ์โรคระบาด เกิดโรคโควิดขึ้นมา ทำให้กลุ่มไม่มี
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สถานที่จำหน่ายสินค้า และรายได้ของกลุ่มลดลง จึงได้มีการพัฒนา
ช่องทางการตลาดออนไลน์ โดยการจัดทำเพจเฟสบุ๊คเพื่อเป็น
ช่องทางการตลาดออนไลน์ ในการส่งเสริมการขายขึ้นมา ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาสกร  รอดแผลง (2564) [9] ทำวิจัย
เรื่อง การพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์งอบ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จักสานงอบไทยลาวแง้วทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาทางการตลาดของกลุ่ม คือ 
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ขาดความรู้ทางการตลาด ช่องทาง
การตลาดมีจำกัด เน้นการ ขายให้กับลูกค้าประจำ หรือขายในงาน
ออกร้านที่หน่วยงานราชการในจังหวัดจัดขึ้นแนวทาง ในการพัฒนา
ช่องทางการตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์งอบคือ การส่งเสริมความรู้
ทางด้าน การตลาดออนไลน์ และการตลาดออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊ค 
2) ผลการพัฒนาช่องทางการตลาด ออนไลน์ของผลิตภัณฑ์งอบคือได้
เพจเฟซบุ๊คกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานงอบไทยลาวแง้วทองเอน 
 
8. บทสรุป  
    8.1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
      จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูผ้าไทยของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลลำไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย คือ โมเดล
การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย
ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
ภาพที่ 4 โมลเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภณัฑ ์

 
 8.2 ข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
       1. รัฐควรมีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
กลุ่ม และมีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อมีส่วนแบ่งเงินปันผล
เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าร่วมเกิดรายได้  

           2. รัฐควรมีนโยบายส่งเสริมชุมชนให้มีอาชีพเสริม และมี
การเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้อย่างต่อเนื่อง 
           3. รัฐควรมีนโยบายส่งเสริมทักษะด้านที่กลุ่มยังขาด เช่น 
ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการตลาดออนไลน์  
       ข้อเสนอแนะเชิงธรุกิจ  
       1. กลุ่มผู้สูงอายุ ควรมีการเพิ่มศักยภาพของตนเองให้
ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านการวางแผน ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด และด้านใช้เทคโนโลยี  
          2. กลุ่มผู้สูงอายุ ควรมีทำแผนธุรกิจ และวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
และมีการวิเคราะห์ต้นทุนการขายสินค้า  
      ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ  
         1. หน่วยงานภาครัฐ และนักชาการ ควรมีการส่งเสริมให้มี
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำความรู้ใหม่ๆ ไปช่วยในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กลุ่ม  
      2. นักวิชาการ ควรมีการตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ และ
สร้างคลังความรู้ในรูปแบบระบบสารสนเทศ เผื่อในอนาคตมีการสืบ
ทอดข้อมูลต่อคนรุ่นหลังต่อไป  
     ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเรื่อง
การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และให้ชุมชนรู้จักการวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจได้ ใน
ประเด็น  ต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากร ด้านการเงิน 
ด้านลูกค้า และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
9. กิตติกรรมประกาศ  
  งานวิจัยนี้เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการลงพื้นที่พัฒนา
ชุมชน ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้มี
การสืบสาน ต่อยอด ศิลปและวัฒนธรรมความเป็นไทยสืบไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกร  2) ความต้องการความรู้ในการผลิต
กล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP และ 3) ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตกล้วยหอม ของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสัมภาษณ์ ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอม ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอ่างทอง จ านวน 68 ครัวเรือน สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด ผลการวิจัย พบว่า ภาพรวมความต้องการความรู้
ในการผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วยความต้องการความรู้ด้านการใช้วัตถุอันตราย การเก็บ
รักษาและการขนย้ายผลิตผลภายในแปลง การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และด้านการบันทึกข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง และ
ด้านแหล่งน้ า พื้นที่ปลูก และการจัดการกระบวนการผลิต อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: ความต้องการ, ความรู้, เกษตรกร, กล้วย 
 

Abstract 
The aims of this research was to study 1) personal and socio-economic background of farmers whose needs 

in production knowledge of GAP Banana in Angthong province, 2) needs in production knowledge of GAP Banana, and 3) 
problems and obstacles of farmers. Data were collected by interview from a sample of Banana farmers living in 68 
peoples in Angthong province. Statistical analysis were performed using frequency, percentage, mean, standard 
deviation (S.D.), maximum and minimum. The result of the study revealed that the studied result showed that overall 
farmers needs in production knowledge of GAP Banana in high level. The need knowledge of chemical, storage and 
transportation of produce, harvesting and post-harvest practice, and data recording in the moderate level. For the water 
sources, plantation area, and production process management was in the high level.   
 
Keywords: Need, Knowledge, Farmer, Banana 
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1. บทน า  

 ในรอบหลายปีที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรได้ท าการ
ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว ซึ่งเป็นนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้มีการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อให้มีรายได้ที่เหมาะสมกับเรื่องของ
ต้นทุนการผลิตและการตลาด ซึ่งกล้วยหอมก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ท าการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกันมาก
ขึ้น [1] ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจการผลิตกล้วยหอมปลอดสารพิษก าลัง
เติบโตเป็นอย่างมากในแถบภาคกลาง โดยสังเกตได้จากปริมาณการ
ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นเป็นล าดับตามความต้องการของตลาด ใน
พื้นทีจ่ังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี เป็นต้น [2]  
 จี เอ พี (GAP) หรือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเหมาะสม 
(Good Agricultural Practices: GAP) เป็ น แ น ว ท า ง ใน ก า ร
เพาะปลูกที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 
เกษตรกร รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรสาธารณประโยชน์ 
ซึ่งกล้วยหอมก็เป็นพืชอีกชนิด หนึ่งที่สามารถผลิตตามการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP) ได้ ซึ่งการผลิตตามการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีเหมาะสมนั้น เกษตรกรต้องไปด าเนินยื่นเรื่องเพื่อ
ขอรับรองแปลงนาของตนเองที่เกษตรอ าเภอหรือเกษตรจังหวังที่
ตนเองอาศัยอยู่ เมื่อด าเนินการยื่นเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมี
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตน
แรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย และมีการติดตามประเมินผลในระหว่าง
การเพาะปลูกด้วย [3] ซึ่งถ้าเกษตรกรสามารถผลิตกล้วยหอมตาม
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเหมาะสมได้ จะท าให้เกษตรกรมี
ความรู้ ในด้านการปลูกพืชตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น และอาจท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ดีขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันนี้สินค้าที่ผลิตตามการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีเหมาะสมนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนที่รักสุขภาพจะนิยมรับประทานเป็น
อย่างมาก และยังสามารถจ าหน่ายได้ราคาสูงกว่าสินค้าที่ผลิตแบบ
ทั่วไปอีกด้วย ส าหรับข้อก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
และเหมาะสม (GAP) มี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ี 1 ด้านแหล่งน้ า, ด้าน
ที่ 2 พื้นที่เพาะปลูก, ด้านที่ 3 การใช้วัตถุอันตราย, ด้านที่ 4 การ
จัดการกระบวนการผลิต, ด้านที่ 5 การเก็บเกี่ยวและการปฏบิัติหลงั
การเก็บเกี่ยว, ด้านที่ 6 การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผล
ภายในแปลง และด้านที่ 7 การบันทึกข้อมูล ซึ่งทุกด้านที่กล่าวมา
ต้องได้รับการตรวจสอบจากภาครัฐหรอหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
เสียก่อน จึงจะสามารถเข้าร่วมผลิตกล้วยหอม (GAP) ได้ [4] 

 ซึ่งในจังหวัดอ่างทอง มีเกษตรกรเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ได้
รับรองฟาร์มกล้วยหอมตามมาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
(GAP) [5] ซึ่งถือว่ามีจ านวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัด
ใกล้เคียง โดยเกษตรกรในพื้นที่ยังเป็นเกษตรกรที่ผลิตกล้วยหอม
แบบดั้งเดิมอยู่ คือ ผลิตกล้วยหอมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มีการ
จัดการด้านแหล่งน้ าและพื้นที่ท่ีใช้ในการเพาะปลูก มีการใช้สารเคมี
ในการก าจัดโรคและก าจัดศัตรูพืช ส่วนวิธีการเก็บเกี่ยวก็ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล โดยเน้นจ าหน่ายให้ตลาดภายในจังหวัดและ
ตลาดจังหวัดใกล้เคียงเป็นหลัก  
 ปัจจุบันเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยหอมในพื้นท่ีจังหวัดอ่างทอง ยังไม่
ค่อยทราบถึงหลักการผลิตกล้วยหอมให้ถูกต้องตามมาตรฐาน GAP 
กันมากนัก อาจเป็นเพราะยังไม่เคยมีการจัดโครงการส่งเสริมให้
ความรู้และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน 
GAP แก่เกษตรกร ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง 
ความต้องการความรู้ในการผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP ของ
เกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง และข้อเสนอแนะของเกษตรกร เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมการผลิตกล้วยหอม
ตามมาตรฐาน GAP ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

2. วิธีการวิจัย 
 2.1 สถานที่ด าเนินการวิจัย  
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการศึกษาในเขตพื้นที่
จังหวัดอ่างทอง 
 2.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
  ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือ เกษตรกรผู้ผลิตกล้วยหอม
ที่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งในจังหวัด
อ่างทองนั้นมีจ านวนประชากรเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยหอมที่ยังไม่ได้
รับรองมาตรฐาน GAP ทั้งสิ้น 68 ราย โดยท าการคัดเลือกเกษตรกร
ทั้งหมด คือ 68 ราย เพราะมีขนาดของกลุ่มประชากรที่เหมาะสมใน
การวิจัย และใช้วิธีสัมภาษณ์เกษตรกรเป็นรายบุคคล  
 2.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบไป
ด้ วย  ค าถาม เป็ นปลาย เปิ ดและค าถามแบบปิ ด  โดยแบ่ ง
แบบทดสอบเป็น 3 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ 
และสังคม  
  ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความต้องการความรู้ในการ
ผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP 
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  ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ผลิตกล้วยหอม  
 2.4 การทดสอบเคร่ืองมือ 
  ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น ไปทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยหอมแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัด
อ่างทอง จ านวน 20 ราย แล้วน าเอาข้อมูลที่ได้มาหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Coefficient of Alpha) ตามแบบของ Cronbach [6] 
เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น ได้ค่าเท่ากับ 0.87 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง
พอที่จะเช่ือถือว่าแบบสัมภาษณ์มีความน่าเช่ือถือ และสามารถ
น าไปใช้ในงานวิจัยได้ 
 2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด 
    

3. ผลการวิจัย 
 3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม  
  ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 51.50) มีอายุเฉลี่ย 50.40 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 51.20) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 
75.30) มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.45 คน มีประสบการณ์
ในการปลูกกล้วยหอม เฉลี่ย 6.38 ปี มีขนาดพื้นที่ในการปลูกกล้วย
หอมเฉลี่ย 35.25 ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 305,545.70 บาท/ปี มีแรงงาน
เฉลี่ย 4.22 คน มีหนี้สินเฉลี่ย 102,875.48 บาท ส่วนใหญ่กู้ยืมเงิน
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ร้อยละ 35.10) 
ส่วนใหญ่ได้รับความรู้และข่าวสารดา้นการปลกูกล้วยหอมจากเพื่อน
เกษตรกร (ร้อยละ 38.60) ได้รับการฝึกอบรมในปีที่ผ่านมาเฉลี่ย 
0.85 ครั้ง และเคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนในรอบปีที่
ผ่านมาเฉลี่ย 3.45 ครั้ง 
 3.2 ความต้องการความ รู้ในการผลิตกล้ วยหอมตาม
มาตรฐาน GAP 
  ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดของความต้องการ
ความรู้ในการผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรใน
จังหวัดอ่างทอง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) และเมื่อแยกเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่ 1 ด้านแหล่งน้ า มีระดับความต้องการความรู้
ในการผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP อยู่ ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.28) ของด้านที่ 2 พื้นที่เพาะปลูก มีระดับความต้องการ
ความรู้ในการผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.37) ด้านท่ี 3 การใช้วัตถุอันตราย มีระดับความต้องการ
ความรู้ในการผลิตกล้วยตามมาตรฐาน GAP อยู่ในระดับปานกลาง 

(ค่าเฉลี่ย 3.66) ด้านที่ 4 การจัดการกระบวนการผลิต มีระดับ
ความต้องการความรู้ในการผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP อยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.81) ด้านที่ 5 การเก็บรักษาและการขน
ย้ายผลิตผลภายในแปลง มีระดับความต้องการความรู้ในการผลิต
กล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
3.65) ด้านที่ 6 การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว มี
ระดับความต้องการความรู้ในการผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน 
GAP อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.50) ด้านที่ 7 การบันทึก
ข้อมูล มีระดับความต้องการความรู้ในการผลิตกล้วยหอมตาม
มาตรฐาน GAP อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.59) (ดังตารางที่ 
1) 
 3.3 ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตกล้วยหอม 
  ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดของปัญหาและ
อุปสรรคในการผลิตกล้วยหอมของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง อยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.22) โดยสรุปปัญหาที่เกษตรกรพบ
เจอส่วนใหญ่  คือ ปัญหาด้านน้ า/ชลประทาน ปัญหาด้านภัย
ธรรมชาติ ปัญหาด้านโรคและแมลงศัตรูพืช ปัญหาด้านเงินทุน 
ปัญหาด้านสภาพดินที่ใช้ในการเพาะปลูก และปัญหาด้านความรู้
ทางด้าน GAP  
 

4. วิจารณ์/อภิปรายผล  
 ภาพรวมของความต้องการความรู้ในการผลิตกล้วยหอมตาม
มาตรฐาน GAP ของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง (ดังตารางที่ 1) มี
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) แสดงให้เห็นว่า 
เกษตรกรยังคงมีความต้องการการส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP อยู่มากพอสมควร ทั้งนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปช่วยเหลือให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ 
ทั้ง 7 ด้านของมาตรฐาน GAP และช่วยเหลือให้เกษตรสามารถท า
ผลผลิตของตนเองให้ ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  โดยการ
ช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องเลือกใช้ช่องทางการ
สื่อสารที่เกษตรกรในพื้นที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับนั้นไปใช้ประโยชน์ได้มากท่ีสุด และตัวเกษตรกรเองก็
ต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจรับเอาความรู้ของเจ้าหน้าที่ที่น ามาเผยแพร่อย่าง
ตั้งใจด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [7] ที่พบว่า ภาพรวม
เกษตรกรมีความต้องการการส่งเสริมการผลิตข้าวตามมาตรฐาน
เกษตรดีที่เหมาะสมในระดับมาก 
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ตารางที ่1 ความต้องการความรู้ในการผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP 
 

ความต้องการความรู้ในการผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ด้านที่ 1 ด้านแหล่งน้ า 4.28 มาก 
ด้านที่ 2 พื้นที่เพาะปลูก 4.37 มาก 
ด้านที่ 3 การใช้วัตถุอันตราย 3.66 ปานกลาง 
ด้านที่ 4 การจัดการกระบวนการผลิต 3.81 มาก 
ด้านที่ 5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 3.50 ปานกลาง 
ด้านที่ 6 การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลภายในแปลง 3.65 ปานกลาง 
ด้านที่ 7 การบันทึกข้อมูล 3.59 ปานกลาง 

รวม 3.82 มาก 
 
 ด้านท่ี 1 ด้านแหล่งน้ า มีระดับความต้องการความรู้ในการผลิต
กล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.28) 
แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรให้ความส าคัญกับความรู้ในด้านแหล่งน้ า
เป็นอย่างมาก อาจเป็นเพราะเกษตรกรต้องการทราบถึงวิธีการ
ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าหรือต้องการทราบข้อมูลว่าน้ าที่
เกษตรกรใช้ในการท าการผลิตกล้วยหอมนั้นไหลผ่านแหล่งใดมา
บ้างและมีการปนเปื้อนสารพิษมาหรือไม่ ท้ังนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ควรช้ีแนะและให้ค าอธิบายเรื่องน้ าที่ใช้ในการผลิตกล้วยหอมให้ได้
ตามมาตรฐาน GAP ว่าจะต้องเป็นน้ าที่สะอาดและไม่ปนเปื้อน
สารพิษตกค้าง โดยแหล่งน้ านั้นจะต้องไม่อยู่ใกล้หรือไหลผ่านชุมชน 
คอกสัตว์ โรงเก็บสารเคมี ที่ผสมสารเคมี หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
เป็นต้น ซึ่ งการตรวจสอบแหล่งน้ าที่ ใช้ในการเพาะปลูกตาม
มาตรฐาน GAP นั้น จะตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
วิธีการตรวจประเมินจะท าโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะตรวจพินิจ หากอยู่
ในสภาวะเสี่ยงให้ตรวจสอบและ วิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียก่อน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [8] ที่พบว่า เกษตรกรมีความต้องการ
การผลิตผักตามมาตรฐาน GAP ในด้านน้ าที่ใช้ในแปลงเพาะปลูกอยู่
ในระดับมาก 
 ด้านที่ 2 พื้นที่เพาะปลูก มีระดับความต้องการความรู้ในการ
ผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.37) แสดงให้เห็นว่า พื้นที่เพาะปลูกก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เกษตรกร
ให้ความส าคัญในระดับมาก อาจเป็นเพราะในการผลิตกล้วยหอม 
GAP นั้น พื้นที่เพาะปลูกถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้กล้วยหอม
สามารถเจริญเติบโตได้ดี หากพ้ืนที่เพาะปลูกไม่มีสารพิษตกค้างจะ
ท าให้ผลผลิตของเกษตรกรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เกษตรกรจึงการ
ความรู้ในด้านพื้นที่ปลูกเป็นอย่างมาก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ
เป็นผู้ให้ความรู้ในการใช้พื้นที่เพาะปลูก และจะเป็นผู้ตรวจสอบ
พื้นที่เพาะปลูกว่าสามารถใช้ในการผลิตกล้วยหอม GAP ได้หรือไม่ 

โดยพื้นที่เพาะปลูกต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีวัตถุอันตรายที่จะท าให้เกิด
การตกค้างหรือปนเปื้อนในผลผลิต วิธีการตรวจประเมินจะท าโดย
เจ้าหน้าที่ ซึ่งจะตรวจพินิจ หากอยู่ในสภาวะเสี่ยงให้ตรวจสอบและ
วิเคราะห์คุณภาพดินเสียก่อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [7] ที่
พบว่า เกษตรกรมีความต้องการความรู้มากในประเด็นพื้นที่ปลูก 
เนื่องจากพื้นที่ทางการเกษตรมีจ ากัด และขาดความอุดมสมบูรณ์ 
เกษตรกรต้องการมีความรู้ ด้านการจัดการดินและพื้นท่ีปลกู เพื่อให้
สามารถผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมมากข้ึน 
 ด้านที่ 3 การใช้วัตถุอันตราย มีระดับความต้องการความรู้ใน
การผลิตกล้วยตามมาตรฐาน GAP อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
3.66) แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจในด้านการ
ใช้วัตถุอันตรายอยู่พอสมควร อาจเป็นเพราะในการผลิตกล้วยหอม 
GAP นั้น เกษตรกรทราบว่าควรใช้วัตถุอันตรายอย่างไร ใช้ด้วยวิธี
ไหน หรือว่าใช้ตอนไหน ถึงจะมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์
ต่อการผลิตกล้วยหอมได้มากที่สุด ทั้งนี้การใช้การใช้วัตถุอันตราย
ในการผลิตกล้วยหอม GAP ที่ถูกตามหลักควรมี เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความรู้และให้ค าแนะน าในการใช้วัตถุอันตราย
ตามที่กรมวิชาการเกษตรก าหนดให้ใช้ หรือให้ใช้ตามฉลากของ
ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร, ใช้สารเคมีให้
สอดคล้องกับวัตุประสงค์, ไม่ใช้วัตถุอันตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรที่ห้ามใช้, สถานที่เก็บวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรเป็นสถานที่ปิดมิดชิด และปลอดภัย และเครื่องมือที่ใช้
กับสารเคมี ควรล้างท าความสะอาดให้ เรียบร้อยก่อนเก็บ  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [9] ที่พบว่า เกษตรกรเห็นว่าประเด็น
เรื่องของเทคโนโลยีการผลิตพริกที่ ปลอดภั ยจากสารพิษมี
ความส าคัญมาก 
 ด้านที่ 4 การจัดการกระบวนการผลิต มีระดับความต้องการ
ความรู้ในการผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP อยู่ในระดับมาก 
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(ค่าเฉลี่ย 3.81) แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมีต้องการความรู้ด้านการ
จัดการกระบวนการผลิตอย่างมาก อาจเป็นเพราะ ในการจัดการ
กระบวนการผลิตมีข้อก าหนดอยู่หลายข้อที่เกษตรกรต้องปฏิบัติ
ตาม และเกษตรกรยั งไม่ ค่อยมีความเข้ าใจในด้ านจัดการ
กระบวนการผลิตมากนัก ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ต้องเป็นผู้เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้เกษตรกรได้รับ
ความรู้ที่มากขึ้นในทุกข้อก าหนดของจัดการกระบวนการผลิต 
ตั้งแต่การเลือกใช้หน่อพันธุ์ วิธีการดูแลรักษา วิธีการก าจัดโรคและ
แมลง ตลอดจนวิธีจัดการผลผลิตก่อนก่อนเก็บเกี่ยว ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ [10] ท่ีพบว่า เกษตรกรมีความต้องการการส่งเสริม
ด้านความรู้และเทคโนโลยีทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ในการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุข้าวและการเตรียมเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มีความ
ต้องการความรู้ในด้านนี้ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธ์ุข้าวที่ดีและมีคุณภาพ 
เหมาะกับการน าไปใช้ในการเพาะปลูก นอกจากนี้ยังมีความ
ต้องการการส่งเสริมด้านการบริการและการสนับสนุนด้านการผลิต
ในการสนับสนุนเมลด็พันธุ์ข้าวคุณภาพดีในระดับมาก  
 ด้านที่ 5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว มีระดับ
ความต้องการความรู้ในการผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP อยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.50) แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมี
ความรู้และความเข้าใจด้านการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยวอยู่พอสมควรแล้ว อาจเป็นเพราะเกษตรกรมีความช านาญ
ในด้านการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
กล้วยหอม ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอยู่แล้ว แต่ยัง
ต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมและการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมที่ถูกต้องตามมาตรฐาน GAP ซึ่ง
จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเป็นผู้เข้าไปให้ข้อมูล
ดังกล่าวแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตกล้วยหอม GAP 
ที่มีมาตรฐานและเป็นกล้วยหอมที่มีคุณภาพเหมาะแก่การบริโภค
ของคนภายในและภายนอกประเทศด้วย ซึ่งความรู้ในด้านนี้ที่
เกษตรกรควรมีมีความเข้าใจ คือ ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่
เหมาะสมตามเกณฑ์ในแผนควบคุมการผลิต, อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เก็บเกี่ยวสะอาดปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณภาพของ
ผลผลิต, ภาชนะบรรจุต้องสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณภาพ
ของผลผลิต, บเกี่ยวตามเทคนิคและวิธีการที่ถูกต้อง และผลิตผลที่
เก็บเกี่ยวแล้ว ต้องไม่มีศัตรูพืชติดอยู่ ถ้าพบต้องตัดแยกไว้ต่างหาก 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [11] ที่พบว่า ความต้องการความรู้
การผลิตข้าวหอมมะลิตามมาตรฐาน GAP ด้านการขนย้าย การเก็บ
รักษา และการรวบรวมข้าวเปลือก อยู่ในระดับปานกลาง โดย

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิส่วนใหญ่ปฏิบัติกันอยู่แล้ว แต่ยังมี
ปัญหาเรื่องมอดข้าวในยุ้งฉางอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะ
ปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์เดียว และเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จ ส าหรับ
เกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ในการตากลดความช้ืน และเก็บรักษาจะขาย
สดทันทีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิที่มีพื้นที่ในการตากก็จะตาก
ให้แห้งก่อนแล้วน ามาขายก็จะได้ราคาสูงกว่า ท่ีเหลือเกษตรกรบาง
รายก็จะเก็บไว้เพื่อบริโภคในครอบครัว 
 ด้านที่ 6 การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลภายในแปลง มี
ระดับความต้องการความรู้ในการผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน 
GAP อยู่ ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.65) แสดงให้ เห็นว่า
เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจด้านการเก็บรักษาและการขน
ย้ายผลิตผลภายในแปลงอยู่พอสมควรแลว้ อาจเป็นเพราะเกษตรกร
ทราบว่าการเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลภายในแปลงที่มี
คุณภาพควรท าอย่างไร แต่เกษตรกรยังคงต้องการความรู้เพิ่มเติม
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าวิธีการดังกล่าวถูกต้องตามมาตรฐาน GAP 
หรือไม่ ซึ่งเกณฑ์ที่ก าหนดที่ถูกต้องตามมาตรฐานนั้น อุปกรณ์
ภาชนะบรรจุและพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายต้องสะอาด สถานท่ีเก็บ
รวบรวมและสถานที่เก็บรักษาต้องถูกสุขลักษณะ สะอาด และ
อากาศถ่ายเทสะดวก ซึ่งวิธีเก็บรักษาและรวบรวมผลิตผลต้องไม่
เกิดความเสียหายจากการปน จากโรคและแมลงในโรงเก็บด้วย 
วิธีการตรวจประเมินจะท าโดยเจ้าหน้าที่ โดยตรวจพินิจ อุปกรณ์ 
ภาชนะบรรจุ รวมทั้งพาหนะที่ใช้ขนย้าย รวมไปถึงตรวจพินิจ 
สถานที่และวิธีการเก็บรักษาผลิตผลด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ [12] ที่พบว่า การเก็บ เกี่ยวและการเก็บรักษาผลผลิต 
เกษตรกรมีความต้องการการส่งเสริมระดับมาก ในเรื่องการเก็บ
รักษาพันธุ์ การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการเก็บรักษาผลผลิตรอการ
จ าหน่าย 
 ด้านที่ 7 การบันทึกข้อมูล ระดับความต้องการความรู้ในการ
ผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
3.59) แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจด้านการ
บันทึกข้อมูลอยู่พอสมควรแล้ว อาจเป็นเพราะในการผลิตกล้วย
หอมนั้น เกษตรกรจะมีการจดบันทึกข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้ง่ายต่อ
การตรวจสอบภายหลัง หากเกิดปัญหาขึ้นมาจะได้ตรวจสอบได้ว่า
เกิดจากขั้นตอนใดหรือจากวิธีใด แต่เกษตรกรก็ยังต้องการความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลด้วย ซึ่งเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้เกษตรกรได้รับทราบและเกิดความ
เข้าใจ ตลอดจนเกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้จากการบันทึก
ข้อมูลไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเอง ซึ่งเกณฑ์ที่ก าหนด
ของการการบันทึกข้อมูลและการจัดการข้อมูลคือ มีการบันทึก
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ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร, มีการบันทึก
ข้อมูลการส ารวจและการป้องกันจ ากัดศัตรูพืช, มีการบันทึกข้อมูล
การจัดการระหว่างเพาะปลูก, การบันทึกแหล่งที่มาของพันธุ์กล้วย, 
มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมดิน และมีการบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [13] ที่
พบว่า ข้อก าหนดที่ 7 การบันทึกข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล มีการ
ยอมรับอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการจดบันทึกข้อมูลจะท าให้
เกษตรกรสามารถจ ารายละเอียดต่าง ๆ ที่ท าไปแล้วได้ ตั้งแต่วันเริ่ม
ปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยวและวันท่ีจ าหน่ายข้าวออกไป โดยเกษตรกรมี
การจดบันทึกตั้งแต่เรื่องพันธุ์ข้าว แหล่งน้ า ก าหนดการใส่ปุ๋ยบ ารุง 
โรคและแมลงศัตรูพืชที่พบ การใช้สารเคมี และข้อมูลการใช้สารเคมี
ในแปลงปลูก ฯลฯ 
 

5. บทสรุป  
 เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมในจังหวัดอ่างทอง ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุเฉลี่ย 50 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
และมีสถานภาพสมรส มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน มี
ประสบการณ์ในการปลูกกล้วยหอมเฉลี่ย 6 ปี มีขนาดพื้นที่ในการ
ปลูกกล้วยหอมเฉลี่ย 35 ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 305,545 บาท/ปี ใช้
แรงงานเฉลี่ย 4 คน มีหนี้สินเฉลี่ย 120,875 บาท ส่วนใหญ่กู้ยืมเงิน
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้รับความรู้
และข่าวสารด้านการปลูกกล้วยหอมจากเพื่อนเกษตรกร ได้รับการ
ฝึกอบรมในปีท่ีผ่านมาเฉลี่ย 1 ครั้ง และเคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและเอกชนในรอบปีที่ผ่านมาเฉลี่ย 3 ครั้ง ในด้านความต้องการ
ความรู้ในการผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP เกษตรกรมีความ
ต้องการอยู่ในระดับที่มาก เนื่องจากการผลิตกล้วยหอมให้ได้ตาม
มาตรฐาน GAP มีข้อก าหนดหลายข้อที่ เกษตรกรต้องการให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้และช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 
เพื่อให้เกษตรที่สนใจที่จะผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP 
สามารถท าการผลิตได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อ 
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความรู้และความสามารถของเกษตรกรใน
พื้นที่ให้ก้าวหน้า และสามารถผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด
ตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ 
ซึ่งทั้งหมดนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเอง ต่อชุมชน 
และต่อเศษฐกิจของประเทศได้ ในส่วนปัญหาและอุปสรรคในการ
ผลิตกล้วยหอม เกษตรกรพบปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับที่ปาน
กลาง โดยส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาด้านน้ า/ชลประทาน ปัญหาด้าน
ภัยธรรมชาติ ปัญหาด้านโรคและแมลงศัตรูพืช ปัญหาด้านเงินทุน 
ปัญหาด้านสภาพดินที่ใช้ในการเพาะปลูก และปัญหาด้านความรู้

ทางด้าน GAP ซึ่งเกษตรกรต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง
เสียก่อน หากเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้หรือเป็นปัญาที่ยาก
เกินความสามารถของตนเอง เกษตรกรจึงขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 1) จากการวิจัยในครั้งนี้ เกษตรกรให้ข้อเสนอแนะว่า ต้องการ
ให้มีการอบรมเกี่ยวกับการผลิตกล้วยหอม (GAP) เพิ่มมากขึ้น จึง
อยากให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อง จัด
ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร ซึ่งอาจเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งในอนาคตอาจมีเกษตรกรที่ผลิต
กล้วยหอม (GAP) ในพื้นที่มากข้ึนได้ 
 2) เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องการกับส่งเสริมการเกษตร ควรสอบถาม
เกษตรกรถึงความต้องการความรู้ในเรื่องที่เกษตรกรต้องการ ซึ่งจะ
ท าให้สามารถจัดอบรมได้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร และ
ไม่ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณที่ต้องใช้ด้วย 
 3) เกษตรกรที่ยังไม่สามารถผลิตกล้วยหอม (GAP) ได้ และ
ต้องการที่จะเป็นเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานการผลิตกล้วยหอม 
(GAP) ต้องเป็นเกษตรกรที่พร้อมจะปรับตัวและพร้อมที่จะพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอด้วย จึงจะท าให้การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ได้ 
 4) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอาจใช้ผลงานวิจัยนี้เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการผลิตกล้วยหอม (GAP) หรือพืชชนิดอื่น ในพื้นที่ได้ 
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การผลิตไอศกรมีวานิลลาเสรมิโภชนาการโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ า 
The production of vanilla ice cream supplemented with protein 
and dietary fiber from watermeal (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาปริมาณไข่ผ าที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวานิลลา โดยแปรปริมาณการเสริมไข่ผ า เป็น 4 ระดับ (ร้อยละ 
0 5 10 และ 15) วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี กายภาพและทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9 -Point Hedonic Scale 
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ผลวิจัยพบว่า ไอศกรีมวานิลลาเสริมไข่ผ าสูตรที่
เหมาะสมมากท่ีสุด คือ สูตรที่เสริมไข่ผ าร้อยละ 5 (55.07 กรัม) ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ พบว่า ค่าความสว่าง (L*) ค่าที่แสดงเป็น
สีแดงและสีเขียว (a*) ค่าที่แสดงเป็นสีเหลืองและสีน้ าเงิน (b*) มีค่าเท่ากับ 80.15±0.60, -1.08±0.10 และ 13.42±0.10 ตามล าดับ ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายในน้ าได้ทั้งหมด พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี พบว่า มี
ความชื้น   (ร้อยละ) 62.26±0.09 คาร์โบไฮเดรต (ร้อยละ) 17.79±0.37 โปรตีน (ร้อยละ) 4.10±0.85 ไขมัน (ร้อยละ) 10.77±0.43 เถ้า (ร้อย
ละ) 3.37±0.20 และมีเส้นใย (ร้อยละ) 1.71±0.30 โดยมีโปรตีนและเส้นใยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.25, 1.06 ตามล าดับ ผลการทดสอบทางด้าน
ประสาทสัมผัส พบว่า ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสถิติ (P≤0.05) การค านวณต้นทุนและราคาขายผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวานิลลาเสริมไข่ผ า 1 ถ้วย 
(40 กรัม) เท่ากับ 13 บาท 

 
ค าส าคัญ: ไอศกรีมวานลิลา, ไข่ผ า, โปรตีน, เส้นใย 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study the suitable supplementation of vanilla ice cream fortified with 

Water meal at the levels of 0, 5, 10 and 15%. To analyzed the physicochemical and the sensory quality assessment 
test. 9-point Hedonic scale by Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT). The optimal addition for 5% (55.07 g.)  of 
Water meal into vanilla ice cream. For the physiological quality assessment found that brightness (L*), reddish (a*) and 
yellowish (b*) was 80.15±0.60,-1.08±0.10 and 13.42±0.10, respectively. Total dissolved solids of this ice cream were 
significantly decreased (p≤0.05). Approximate chemical composition was found that the product was composed of 
62.26% moisture, 17.79% carbohydrate, 4.10% protein, 10.77% fat, 3.37% ash and 1.71% fiber with a 1.25%,  1.06% 
increase protein and fiber, respectively. The sensorial results showed that the appearance, texture and overall 
acceptance were significantly (p≤0.05). Calculating costs and selling prices of vanilla ice cream fortified with Water meal 
products was 13 baht/1 cup (40 g.) 

 
Keywords: Vanilla Ice cream, Water Meal, Protein, Fiber 
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1. บทน า 
 ไข่ผ าหรือผ า (Water Meal, Wolffia sp.) เป็นพืชมีดอกที่มี
ขนาดเล็กท่ีสุด อาศัยลอยอยู่บนผิวน้ า มีรูปร่างรี ๆ ค่อนข้างกลม มี
ขนาดยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ไข่ผ าเป็นแหล่งโปรตีนและเส้นใย
ถือได้ว่าเป็นพืชที่มีแคลเซียม วิตามินเอ และคลอโรฟิลล์สู ง เมื่อ
น ามาท าการวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยน้ าหนักแห้งของไข่น้ า  
พบว่า มีปริมาณโปรตีน ร้อยละ 6.8-4.5 ไขมัน ร้อยละ 1.8-9.2 
คาร์โบไฮเดตรร้อยละ 14.1-43.6 และเส้นใยร้อยละ 5.7-16.2  ซึ่ง
ร่างกายของคนเราต้องได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอทั้งคุณภาพและ
ปริมาณเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโต และซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
ซึ่งเสื่อมสลายไปให้อยู่ในสภาพปกตินอกจากนี้ยังมีเส้นใยที่ช่วยเรื่อง
ระบบการย่อยอาหาร (กองโภชนาการ กรมอนามัย , 2544) [1] 
เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตโซนร้อน มีภูมิอากาศที่ร้อนช้ืน 
อาหารที่เหมาะสมแก่การรับประทานเป็นอาหารว่าง จึงควรมี
ลักษณะที่หวานและเย็น เพื่อให้ความรู้สึกสดช่ืน หลังจากที่
รับประทาน จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของไข่
ผ าและไอศกรีม จึงมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเสริม
โปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ า โดยใช้ไข่ผ าเป็นส่วนผสมของไอศกรีม
วานิลลา เนื่องจากไอศกรีมวานิลลาเป็นไอศกรีมที่ผู้บริโภคนิยม
รับประทานมากที่สุด ซึ่งการเสริมไข่ผ าจะส่งผลท าให้ไอศกรีมวานิ
ลามีโปรตีนและเส้นใยอาหารเพิ่มมากข้ึนและคุณค่าทางโภชนาการ
ที่สูงขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาไอศกรีมเสริมไข่ผ าจะเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กับสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติและเป็นการน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรที่มีการเพาะเลี้ยงไข่
ผ าในเชิงการค้า อีกทั้ งยังเป็นการเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมให้มีความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งสามารถต่อ
ยอดทางธุรกิจไอศกรีมเพื่อสุขภาพส าหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
มากขึ้นได้ในอนาคต 
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1.1.1 เพื่อศึกษาปริมาณการเสริมโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ า  
ที่เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมวานิลลา 
 1.1.2 เพื่อศึกษาคุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางเคมี  
ของไอศกรีมวานิลลาเสริมโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ าสูตรที่
ผู้บริโภคยอมรับมากท่ีสุด  
 1.1.3 เพื่อประเมินต้นทุนการผลิตไอศกรีมวานลิลาสูตรควบคุม
และไอศกรีมวานิลลาเสริมโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ าสูตรที่
ผู้บริโภคยอมรับมากท่ีสุดในเชิงการค้า 
 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้น าไข่ผ าที่เพาะเลี้ยงเพื่อจ าหน่ายในเชิง
การค้ามาใช้ในการด าเนินการวิจัย โดยคัดเลือกสูตรพื้นฐานการผลติ
ไอศกรีมวานิลลาจะครอบคลุมในส่วนของการศึกษาถึงกรรมวิธีการ
ผลิต การศึกษาปริมาณการเสริมโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ าที่
เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมวานิลลารวมถึงการศึกษาคุณภาพทาง
กายภาพ คุณภาพทางเคมีของไอศกรีมวานิลลาที่ได้ นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการศึกษาถึงต้นทุนการผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวานิลลาเสริม
โปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ าในเชิงการค้า  
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 การศึกษาปริมาณการเสริม โปรตีนและเส้นใยไข่ผ าที่
เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมวานิลลา  
 การผลิตไอศกรีมวานิลลาสูตรควบคุม ประกอบด้วย นมสด    
ร้อยละ 45.40 วิปปิ้งครีม ร้อยละ 22.70 น้ าตาลทราย ร้อยละ 
14.52  เกลือ ร้อยละ 0.04  ไข่แดง ร้อยละ 5.08  สารคงตัว    
ร้อยละ 0.91 น้ า ร้อยละ 10.90 และกลิ่นวานิลลา ร้อยละ 0.45 
โดยขั้นตอนดัดแปลงจากนันทรรณ (2557) [2]  
 กรรมวิธีการผลิต ไอศกรีมวานิลลาสูตรควบคุม  โดยการ        
พาสเจอไรด์ส่วนผสมทั้งหมดแล้วน าไปแช่เย็นที่อุณหภูมิ 5 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากนั้นเติมกลิ่นวานิลลาและ
น าไปปั่นในเครื่องปั่นไอศกรีม หลังจากนั้นบรรจุไอศกรีมวานิลลาใส่
ภาชนะบรรจุเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ก่อนน า
ไอศกรีมวานิลลาที่  ได้ไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
คุณภาพทางกายภาพ และคุณภาพทางเคมี  
 ส าหรับไอศกรีมวานิลลาเสริมโปรตีนและเส้นใยเส้นใยจากไข่ผ า 
มีการเตรียมไข่ผ า โดยการพาสเจอร์ไรส์ไข่ผ า น าไข่ผ าไปล้างน้ าให้
สะอาด หลังจากนั้นน าไข่ผ าห่อในผ้าขาวบาง น าไข่ผ าที่ห่อด้วยผ้า
ขาวบางใส่ลงไปในหม้อด้วยอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ใช้เวลาใน
การพาสเจอร์ไรซ์ไข่ผ า เวลา 2 นาที น าไข่ผ าไปแช่ในน้ าเย็นด้วย
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที แล้วน ามาสะเด็ดน้ า
ออกเป็นเวลา 10 นาที (วัฒนีและคณะ, 2559) [3]  
 หลังจากนั้นน าไข่ผ าที่ได้จากการเตรียม มาเสริมในไอศกรีม   
วานิลลา โดยท าตามกรรมวิธีการผลิตไอศกรีมวานิลลาสูตรควบคุม 
แต่มีการเติมไข่ผ าในขั้นตอนสุดท้ายพร้อมกับกลิ่นวานิลลาก่อน
น าไปปั่นในเครื่องปั่นไอศกรีม ปริมาณการเสริมไข่ผ า คือ ร้อยละ  
0, 5,10 และ 15 ตามน้ าหนักส่วนผสมทั้งหมด มีการวางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 
ในการแปรปริมาณการเสริมไข่ผ า เปรียบเทียบคุณภาพทาง
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ประสาทสัมผัส คุณภาพทางกายภาพ เลือกสูตรที่ได้รับการยอมรับ
มากที่สุด เพื่อคัดเลือกปริมาณการเสริมไข่ผ าที่เหมาะสมในการ
พัฒนาเป็นไอศกรีมวานิลลา  การประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสโดยใช้วิธี 9-Point Hedonic Scale เป็นการให้คะแนน
ตามล าดับความชอบ ในช่วงคะแนน 1-9 (1 =ไม่ชอบมากที่สุด ส่วน 
9 = ชอบมากที่สุด) ที่มีต่อ ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อ
สัมผัสและความชอบรวม ส าหรับผู้ทดสอบชิม จ านวน 30 คน และ
น าไอศกรีมวานิวานิลลาลาเสริมโปรตีนและเส้นใยเส้นใยจากไข่ผ า
ไปตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ และคุณภาพทางเคมี รวมทั้ง
เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตในเชิงการค้า  
3.2 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ และคุณภาพทางเคมี 
ของไอศกรีมวานิลลาสูตรควบคุมและไอศกรีมวานิลลาเสริม
โปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ าสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด 
        การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ โดยการน าไอศกรีมวานลิ
ลาเหลวที่ผ่านกระบวนการปั่นเยือกแข็งวัดร้อยละโอเวอร์รัน(การ
ขึ้นฟู) โดยช่ังน้ าหนักของไอศกรีมมิกซ์ก่อนปั่นแล้วบันทึกค่าน้ าหนัก 
หลังผ่านการปั่นไอศกรีมแล้วให้ช่ังน้ าหนักของไอศกรีมแล้วบันทึก
ค่าน้ าหนัก น าข้อมูลน้ าหนักที่ได้มาค านวณสูตรโอเวอร์รันร้อยละ
การขึ้นฟู เท่ากับน้ าหนักไอศกรีมเหลวลบด้วยน้ าหนักไอศกรีมคูณ
ด้วย 100 หารด้วยน้ าหนักไอศกรีมเหลว การวัดปริมาณอัตราการ
ละลาย โดยบรรจุใส่ภาชนะพลาสติกแล้วแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ
ประมาณ –20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง น าไปวั ด
ปริมาณอัตราการละลาย วัดค่าสี  (Color Flex Mini Scan XE 
PLUS) วัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ า (°Brix) วิเคราะห์
องค์ประกอบหลักทางเคมี  (AOAC, 2000)[4] ของผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมวานิลลาเสริมไข่ผ าสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวานิลลาสูตรควบคุม  
3.3 การประเมินต้นทุนการผลิตไอศกรีมวานิลลาสูตรควบคุมและ
ไอศกรีมวานิลลาเสริมโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ าสูตรที่ผู้บริโภค
ยอมรับมากที่สุดในเชิงการค้า 
        การประเมินต้นทุนการผลติโดยการค านวณปริมาณวัตถุดิบท่ี
ใช้ในการผลิตต่อราคาที่จ าหน่ายในท้องตลาดใช้หน่วยเป็นกิโลกรัม 
ประเมินต้นทุนการผลิต ต้นทุนของไข่ผ า และต้นทุนด้านบรรจภุณัฑ์
โดยเปรียบเทียบไอศกรีมวานลิลาสูตรควบคุมและไอศกรีมวานลิลา
เสริมโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ าสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากท่ีสุดใน
เชิงการค้า 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
        การประเมินการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัส ท าการวาง
แ ผ น ก า รท ด ล อ งแ บ บ สุ่ ม บ ล็ อ ค ส ม บู รณ์  (Randomized 

Completely Block Design, RCBD)  คุณภาพทางกายภาพและ
คุณภาพทางเคมี ท าการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design, CRD)  ท า ก า ร ท ด ล อ ง
ตัวอย่างละ 3 ซ้ า ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
version 17.0 วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนด้วยวิธี ANOVA และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT)  ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 

4. ผลการวิจัย 
 4.1  การศึกษาปริมาณการเสริมโปรตีนและไข่ผ าที่เหมาะสม
ในการผลิตไอศกรีมวานิลลา 
 ผลจากการปรับปริมาณการเสริมไข่ผ าเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
ร้อยละ 0, 5, 10 และ 15 ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
(ตารางที่ 1)  
       การยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสด้านลักษณะที่ปรากฏ 
พบว่า ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวานิลลาเสริมไข่ผ าแตกต่างกันตาม
ปริมาณการเสริมไข่ผ า ส่งผลท าให้ทุกสูตรมีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (P 0.05) โดยผู้บริโภคให้คะแนนเฉลี่ยด้าน
ลักษณะที่ปรากฏมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 10   
        การยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสด้านสี พบว่า ไอศกรีม     
วานิลลาเสริมไข่ผ าทุกสูตรไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P>0.05) โดยผู้บริโภคให้คะแนนเฉลี่ยด้านสีมากที่สุด คือ 
ร้อยละ 5 ซึ่งไอศกรีมวานิลลาเสริมไข่ผ าจะมีลักษณะสีของเนื้อ
ไอศกรีมที่ใกล้เคียงกันส่งผลท าให้ผู้ทดสอบให้คะแนนไม่แตกต่างกัน 
        การยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสด้านกลิ่น พบว่า ไอศกรีม  
วานิลลาเสริมไข่ผ าทุกสูตรไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P>0.05) โดยผู้บริโภคให้คะแนนเฉลี่ยด้านกลิ่นมากที่สุด คือ 
ร้อยละ 10 ซึ่งไอศกรีมวานิลลาเสริมไข่ผ ามีการเติมกลิ่นวานิลลาลง
ไปทุกสูตรในปริมาณที่เท่ากัน ท าให้ไอศกรีมมีกลิ่นไม่แตกต่างกัน 
        การยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสด้านรสชาติ  พบว่า 
ไอศกรีมวานิลลาเสริมไข่ผ าทุกสูตรมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ (P0.05)  โดยผู้บริโภคให้คะแนนเฉลี่ยด้านรสชาติ มาก
ที่สุด คือร้อยละ 5 เนื่องจากลักษณะรสชาติของไอศกรีมวานิลาที่
เส ริม ไข่ ผ า ร้อยละ  5  มี รสชาติที่ พ อดี  ไม่ เหม็น เขี ยว หาก
เปรียบเทียบกับสูตรควบคุม (ร้อยละ 0) พบว่า ไม่มีรสชาติของ    
ไข่ผ าเลย มีเพียงแค่รสชาตินมและกลิ่นวานิลลาท าให้ค่าคะแนน
เฉลี่ยของสูตรควบคุม (ร้อยละ 0) แตกต่างกับไอศกรีมวานิลลาเสรมิ
ไข่ผ าทุกสูตร 
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางประสาทสัมผสัของผลติภณัฑไ์อศกรีมวานิลลาเสริมโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ า 
ปริมาณไข่ผ า 

(ร้อยละ) 
ลักษณะ        

ที่ปรากฏ* 
ส  ns กลิ่นns รสชาติ* เน ้อสัมผัส* 

ความชอบ
โดยรวม* 

0 7.67±0.84b 7.70±0.88 7.20±1.30 6.07±1.3b 6.63±1.35b 6.70±1.35 c 
5 7.90±0.89ab 8.00±0.79 7.50±1.04 7.87±0.86a 7.87± 0.82a 8.20±0.85 a 
10 8.20±0.76a 7.80±0.55 7.63±0.90 7.70±0.84a 7.73± 0.91a 7.77±0.90ab 
15 8.03±0.81ab 7.80±0.76 7.27±0.87 7.50±1.00a 7.63± 1.00 a 7.47±1.07 b 

หมายเหตุ   ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p0.05) 
                       *  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีมีนัยส าคญัทางสถิติ (p0.05) 

 a b c d ตัวอักษรต่างกันในแนวตั้งเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P 0.05) 
 

        การยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสด้านเนื้อสัมผัส พบว่า 
ไอศกรีมวานิลลาเสริมไข่ผ ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (P0.05) ตามปริมาณการเสริมไข่ผ า โดยผู้บริโภคให้คะแนน
เฉลี่ยด้านเนื้อสัมผัสมากที่สุด คือ ร้อยละ 5 
        การยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวม 
พบว่า ไอศกรีมวานิลลาเสริมไข่ผ าทุกสูตรมีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (P0.05)โดยผู้บริโภคให้คะแนนเฉลี่ยด้าน
ความชอบโดยรวมมากที่สุด คือ ร้อยละ 5 เนื่องจากความชอบ
โดยรวมของไอศกรีมวานิลาเสริม ไข่ผ าที่ร้อยละ 5 น้ันมีลักษณะที่มี
กากใยที่พอดีกว่าสูตรอื่น ๆ มีสีที่อ่อนและน่ารับประทานมากกว่า 
เนื้อสัมผัสของเนื้อไข่ผ าที่ไม่แข็งจนเกินไป มีกลิ่นของไข่ผ าที่น้อย
กว่าสูตรอื่น ๆ หากเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม พบว่า มีเพียงกลิ่น
ของนมและวานิลลาได้สีจากนมและไข่แดงเพียงอย่างเดียว ส่วน
ด้านการกระจายตัวของไข่ผ า พบว่า การกระจายตัวของไอศกรีม 
วานิลลาทั้ง 3 สูตร มีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่จะมีสีเขียวเข้มขึ้น
เล็กน้อยตามปริมาณการเสริมไข่ผ าแต่ไม่มีความแตกต่างกัน          
        ดังนั้นปริมาณไข่ผ าที่เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมวานิลลา 
สูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด โดยให้คะแนนเฉลี่ยด้านการ
ทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส ด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น 
รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม คือ ไอศกรีมวานิลลา
เสริมโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ าร้อยละ 5 (มีปริมาณไข่ผ า 55.07 
กรัม) จากน้ าหนักส่วนผสมทั้งหมด เนื่องจากมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ทางด้านประสาทสัมผัสครบทุกคุณลักษณะมากที่สุด จึงได้น า
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวานิลลาเสริมโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ ามา
วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางเคมีต่อไป 
4.2 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ และคุณภาพทางเคมีของ
ไอศกรีมวานิลลาสูตรควบคุมและไอศกรีมวานิลลาเสริมโปรตีน
และเส้นใยจากไข่ผ าสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด 

 4.2.1 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ  
         การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ โดยการหาค่าโอเวอร์รัน 
ปริมาณอัตราการละลายและการวัดค่าสี (ตารางที่  2) พบว่า 
คะแนนค่าเฉลี่ยของอัตราการละลาย ค่าโอเวอร์รันและค่าสี ของ
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวานิลาที่ได้จากแปรปริมาณไข่ผ า พบว่า ค่า    
โอเวอร์รันของไอศกรีมทุกสูตรมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ

ทางสถิติ (p0.05) โดยในไอศกรีมวานิลาสูตรควบคุมมีปริมาณ  
ไข่ผ า ร้อยละ 0 มีค่าโอเวอร์รันสูงที่สุด แต่มีแนวโน้มว่าไอศกรีม   
วานิลลาที่มีปริมาณไข่ผ าเพิ่มขึ้นค่าโอเวอร์รันจะลดลง เนื่องจาก  
ไข่ผ าที่ใช้ใส่ในไอศกรีมวานิลลาในปริมาณเพิ่มขึ้นจึงส่งผลท าให้
ไอศกรีมมีความหนืดมากขึ้น จึงท าให้มีค่าโอเวอร์รันต่ าหรือการขึ้น
ฟูต่ า ซึ่งความหนืดของไอศกรีมวานิลามีความส าคัญที่จะเป็นตัว
ควบคุมปริมาณของแข็งที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างของไอศกรีมซึ่ง
ได้มาจากนมสด น้ าตาลทราย ปริมาณเนื้อของวัตถุดิบ รวมทั้งสาร
ให้ความคงตัวและการบ่มไอศกรีม นอกจากนี้ ความหนืดจะส่งผล
ต่อการขึ้นฟูของไอศกรีมด้วย โดยค่าความหนืดน้อยจะท าให้ค่าการ
ขึ้นฟูมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามค่าการขึ้นฟูหรือค่าโอเวอร์รันของทุก

สูตรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p0.05)        
เมื่อพิจารณาอัตราการละลาย พบว่า ไอศกรีมวานิลลาเสริมโปรตีน
และเส้นใยจากไข่ผ าทุกสูตร ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ (p0.05) กับสูตรควบคุม แต่มีแนวโน้มว่าปริมาณไข่ผ าที่
ใส่ในไอศกรีมเพิ่มขึ้นจะส่งผลท าให้อัตราการละลายเร็วขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของและนันทวรรณ (2557) [2] และหทัย
ชนก (2554) [5] ที่พบว่าปริมาณฟองอากาศที่มีในไอศกรีมสูงจะ
ส่งผลให้อัตราการละลายของไอศกรีมต่ า เนื่องจากปริมาณ
ฟองอากาศที่มีขนาดเล็กและมีจ านวนมากจะส่งผลให้มีคุณสมบัติ
ป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกสู่ภายในเนื้อไอศกรีม         
เมื่อพิจารณาค่าสี L* a* และ b* พบว่า ค่า L* a* และ b* ของ
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ไอศกรีมแต่ละสูตรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p0.05) โดยไอศกรีมวานิลลาที่มีปริมาณไข่ผ ามากข้ึนจะส่งผลต่อ
ค่าสี L* คือค่าความสว่างเริ่มมีสีเข้มขึ้นและมีลักษณะสีเขียวเพิ่มขึ้น 
(a*) มีสีเหลืองลดลง (b*) ลักษณะไอศกรีมวานิลลาเสริมโปรตีน
และเส้นใยจากไข่ผ าที่ได้นั้นจะมีสีเข้มขึ้นตามปริมาณการเสริมไข่ผ า 
        ปริมาณสารละลายทั้งหมดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมวานิลลาเสริมโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ า พบว่า ทุกสูตรมี

ความแตกต่างกันอย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p0.05)  โดย
ไอศกรีมวานิลลาเสริมโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ าในปริมาณที่
แตกต่างกันส่งผลต่อปริมาณของแข็งทั้งหมดทีล่ะลายในผลิตภัณฑ์ที่
มีแนวโน้มลดลง เมื่อมีการเสริมไข่ผ าในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น  
4.2.2 การวิเคราะหค์ุณภาพทางเคมี 
        การศึกษาคุณภาพทางเคมีของไอศกรีมวานิลลาเสริมโปรตีน
และเส้นใยจากไข่ผ าจากสูตรที่ใช้ปริมาณไข่ผ าร้อยละ 5 ของ
น้ าหนักส่วนผสมทั้งหมด ที่ผ่านการยอมรับจากผู้บริโภคน ามา
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่า ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวานิลลา
เสริมโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ า(ร้อยละ 5) เปรียบเทียบกับ
ไอศกรีมวานิลลาสูตรควบคุม (ร้อยละ 0)  
        จากตารางที่ 3 ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวานิลลาเสริมโปรตีนและ
เส้นใยจากไข่ผ าสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด (ร้อยละ 5) พบว่า 
มีความช้ืน และคาร์โบไฮเดรต ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  (P>0.05)  แต่มีไขมัน เถ้า โปรตีน และเส้นใย ที่มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) โดยมีโปรตีนและเส้น
ใยเพิ่มมากขึ้นร้อยละ1.25 และ 1.06 ล าดับ แต่มีคาร์โบไฮเดรต 
ไขมันและเถ้าลดลงเมื่อเทียบกับไอศกรีมวานิลลาสูตรควบคุม   
(ร้อยละ 0) สอดคล้องกับงานวิจัยของอุมาพรและรัชฏา (2553) [6] 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหค์ุณภาพทางเคมีผลิตภณัฑไ์อศกรีม      
              วานลิลาเสริมโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ า 

องค์ประกอบทางเคมี 
(ร้อยละ) 

ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวานิลลา 
สูตรควบคุม 
 (ร้อยละ 0) 

เสริมไข่ผ า  
(ร้อยละ 5) 

ความช้ืนns  61.65±0.57 62.26±0.09 
คาร์โบไฮเดรตns  17.93±0.38 17.79±0.37 
ไขมัน*  12.45±0.30a 10.77±0.43b 
เถ้า*  4.47±0.12a 3.37±0.20b 
โปรตีน*  2.85±0.67b 4.10±0.85a 
เส้นใย*  0.65±0.22b 1.71±0.30a 
 
ที่พบว่า ไข่น้ ามีเส้นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ ามากกว่าใยอาหารที่
ละลายน้ าได้ เท่ากับร้อยละ 11.05 และ 3.82 ตามล าดับและ
สอดคล้องกับ วัฒนีและคณะ (2559) [3] พบว่า การเสริมไข่ผ า   
ในช็อกโกแลตชิฟมัฟฟินสูตรเสริมไข่น้ าร้อยละ 20 มีเส้นใยอาหาร    
ที่ไม่ละลายน้ าสูงกว่าสูตรควบคุมและมีปริมาณโปรตีนเพิ่มมากขึ้น  
4.3 การประเมินต้นทุนการผลิตไอศกรีมวานิลลาเสริมโปรตีนและ
เส้นใยจากไข่ผ าสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุดเปรียบเทียบกับ
สูตรควบคุม 
      การประเมินต้นทุนการผลิตไอศกรีมวานิลลา โดยใช้การ
ค านวณตามราคาและน้ าหนักท่ีใช้ในการผลิตไอศกรีมวานิลลาเสริม
โปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ าสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด (ร้อยละ 
5) เปรียบเทียบกับไอศกรีมวานิลลาสูตรควบคุม (ร้อยละ 0) ในเชิง
การค้า พบว่า ต้นทุนรวมวัตถุดิบของการผลิตไอศกรีมวานิลาสูตร
ควบคุม เท่ากับ 91.10 บาท ต้นทุนรวมวัตถุดิบของการผลิต

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ า ค่าโอเวอร์รัน ปริมาณอัตราการละลาย และค่าสี L*(มืด-สว่าง) a*(เขียว-แดง)  
              และ b* (น้ าเงิน-หลือง) ของผลิตภัณฑ์ไอศกรมีวานิลลาเสรมิโปรตีนและเส้นใยจากไขผ่ า 

ปริมาณไข่ผ า 
(ร้อยละ) 

ปริมาณของแข็งท่ี
ละลายได้ในน้ า*(°Brix) 

ค่าโอเวอร์รันns 
(ร้อยละ) 

อัตราการละลายns 
(กรัม/นาที) 

ค่าสี 

L* a* b* 

0 35.33±0.58a 59.180.12 0.720.12 88.51±0.50a 2.59±0.50a  16.23±0.19a  

5 32.67±0.58b 58.130.21 0.790.11 80.15±0.60b  -1.08±0.10b  13.42±0.10b 

10  31.67±0.58bc 57.090.15 0.850.10 79.01±0.41b -1.10±0.25b 13.39±0.15b 

15  30.67±0.58c 56.270.24 0.910.15 78.13±0.35b -1.12±0.15b 13.27±0.21b 

หมายเหตุ   ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p0.05) 
                       *  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีมีนัยส าคญัทางสถิติ (p0.05) 

               a b c d ตัวอักษรต่างกันในแนวตั้งเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P 0.05) 
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ไอศกรีมวานิลาเสริมโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ าสูตรที่ผู้บริโภค
ยอมรับมากที่สุด (ร้อยละ 5) เท่ากับ 94.39 บาท แต่น้ าหนักรวม
ไอศกรีมหลังการผลิตมากกว่าไอศกรีมวานิลาสูตรควบคุม และเมื่อ
น าไอศกรีมมาบรรจุใส่ถ้วยไอศกรีม และประเมินต้นทุนการผลิต
รวมบรรจุภัณฑ์ พบว่า ต้นทุนการผลิตไอศกรีมขนาดบรรจุต่อ 1 
ถ้วย น้ าหนัก 40 กรัม ของไอศกรีมวานิลาสูตรควบคุม (ร้อยละ 0) 
และไอศกรีมวานิลลาเสริมโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ าสูตรที่
ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด (ร้อยละ 5) มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 13 
บาท เท่ากัน โดยไอศกรีมวานิลลาเสริมโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ า 
1 ถ้วย น้ าหนัก 40 กรัม มีปริมาณไข่ผ า เท่ากับ 22.03 กรัม ซึ่งการ
ใช้ไข่ผ าเพิ่มมากขึ้นในส่วนผสมและท าให้ไอศกรีมวานิลลาที่ได้นั้นมี
คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น โดยเฉพาะโปรตีนและเส้นใยอาหารที่
ต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
        การศึกษาปริมาณดปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ าที่เหมาะสมใน
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวานิลลา พบว่า ผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมวานิลลาเสริมโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ าที่  ร้อยละ 5     
(มีปริมาณไข่ผ า 55.07 กรัม) ต่อปริมาณไอศกรีมทั้งหมด 100 กรัม  
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยด้านลักษณะที่ปรากฏ ด้านสี กลิ่น รสชาติ 
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบปานกลางถึงมาก 
ไอศกรีมวานิลลาเสริมโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ า มีค่าโอเวอร์รัน
(การขึ้นฟู) และมีอัตราการละลาย มีความแตกต่างกับไอศกรีมสูตร
ควบคุมอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  (p>0.05) แต่มีค่าสี ค่าสี L* 
(ความสว่าง) a*  (สีเขียว) และค่า b* (สีเหลือง) และปริมาณ
ของแข็งที่ละลายในน้ าได้ทั้งหมด แตกต่างกับไอศกรีมวานิลลาสูตร

ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p0.05) ผลการวิเคราะห์
คุณภาพทางเคมี พบว่า ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวานิลลาเสรมิโปรตีนและ
เส้นใยจากไข่ผ าสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด (ร้อยละ 5) พบว่า 
มีความช้ืน และคาร์โบไฮเดรต ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) แต่มีไขมัน เถ้า โปรตีน และเส้นใย ที่มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) โดยมีโปรตีนและเส้น
ใยเพิ่มมากขึ้นร้อยละ1.25 และ 1.06 ล าดับ การประเมินต้นทุน
การผลิตไอศกรีมวานิลลาเสริมโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ าสูตรที่
ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุดเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม  พบว่า 
ไอศกรีมวานิลลาเสริมโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผ า มีปริมาณโปรตีน
และเส้นใยเพิ่มขึ้นและมีต้นทุนการผลิตพร้อมบรรจุภัณฑ์ ขนาด
บรรจุ 40 กรัม เท่ากับ 13 บาท ปริมาณไข่ผ า เท่ากับ 22.03 กรัม 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
        1. ควรมีการศึกษาการใช้สารทดแทนไขมันหรือการใช้สาร
ทดแทนความหวานมาพัฒนาต่อไป 
        2. อาจมีการน าผักพ้ืนบ้านมาพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณพ์ชุมชนในท้องถิ่นได้ 
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ด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั ้งนี ้ เป็นงานวิจัยแบบพรรณนาเชิงเปรียบเทียบ (comparative descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบความรู้ และศึกษาระดับความรู้ ในงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความรู้ในการจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3 Rs กรณีศึกษา
ฝ่ายผลิต บริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของความรู้ ในการจัดการ
ของเสียโดยใช้หลัก 3 Rs ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาระดับความรู้ ในการ
จัดการของเสียโดยใช้หลัก 3 Rs ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานที่
ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ฝ่ายผลิต ที่ถูกสุ่มอย่างง่าย จำนวน 175 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ มาตรฐานการจัดการของเสีย โดยใช้หลัก 3Rs 
และแบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าจำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
ความรู้ เกี่ยวกับหลัก 3 Rs โดยสถิติ Paired t-test 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียโดย โดยใช้หลัก 3Rs กรณีศึกษาฝ่ายผลิต บริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง

ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างกลุ่มก่อนการอบรมและหลังการอบรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=8.402, p<0.001) ระดับความรู้หลัง

การอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และระดับความรู้มากยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

พนักงาน ในเรื่องของการทิ้ง ของเสียให้ถูกวิธี  และควรมีการศึกษาการแปรรูปเกี่ยวกับของเสียในโรงงาน ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มาก

ที่สุด 

 
คำสำคัญ:  มาตรฐานการจดัการของเสีย, หลัก 3 R, ความรู้  
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Abstract 
 

This study is comparative descriptive research that aims to compare the knowledge and examine the 
levels of knowledge and comprehension. This study compared the knowledge and comprehension of applying the 
3Rs principles for waste management among the production staff in an electronic company in Ayutthaya province. 
The objectives were 1) to compare the knowledge and comprehension of the 3R-based waste management among 
the production staff and 2) to study the levels of knowledge on the 3R-based waste management among the 
production staff. The sample was the 175 production employees recruited by simple random sampling. The 
instruments were the 3R-based waste management standards and the knowledge and comprehension test. The 
statistics used were numbers, percentage, average, and standard deviation, and the paired t-test was applied when 
comparing the knowledge on the 3Rs. 

The results showed that the knowledge on creating the 3R-based waste management standards in the 
production department staff in the electronic company in Ayutthaya between the pre-training and post-training 
groups had a statistically significant difference (t=8.402, p<0.001). In terms of the post-training knowledge and 
comprehension, the trained employees gained more knowledge and understanding. As for the future research 
suggestions, studies on employees’ proper waste disposal behaviors and the industrial waste conversion for 
maximizing the use of converted waste. 
 
Keywords: waste management standards, 3Rs principles, knowledge  
 
 
 
 

 

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

176
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคโปสเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



1. บทนำ 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นได้จากการลงทุนนับแสนล้าน
บาททางด้านอุตสาหกรรมในระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมามี
โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย จากนักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมามีนโยบายในการส่งเสริมและ
ผลักดัน ซึ ่งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั ้งอยู ่ในนิคม
อุตสาหกรรม และอีกส่วนหนึ่งตั ้งอยู ่เป็นอิสระมีการบริหาร
จัดการเองการบริหารทางด้านบําบัดและกําจัดกากของเสียจาก
กระบวนการผลิตเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงเกิดขึ้ น  
ซ ึ ่งหากไม่ม ีการควบคุมด ูแลให้เป ็นไปอย่างถูกต ้องกาก
อุตสาหกรรมเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนโดยทั่วไปและปริมาณสารเคมีอันตรายในประเทศมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2543 มีสารอันตรายที่ผลิตขึ้นเพือ่
ใช้ในประเทศ 14.23 ล้านตัน โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 9.87 
ล้านตัน ในปี 2542  และมีปริมาณสารเคมีอันตรายนําเข้าจาก
ต่างประเทศ 3.5 ล้านตันซึ ่งสูงขึ ้นจากเดิม 3.9 เปอร์เซ็นต์    
การใช้สารเคมีอย่างแพร่หลายและการขาดการควบคุมที่มี
ประส ิทธ ิภาพไม ่ว ่าจะเป ็นในโรงงานอุตสาหกรรมภาค
การเกษตร และบ้านเรือนมีผลให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี
อันตรายในสิ่งแวดล้อมและส่งผลเสียต่อสุขภาพมนุษย์ [1] 

การจัดการของเสีย ทำให้ลดของเสียจากกระบวนการ
ผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการนำกากอุตสาหกรรมไปใช้
ประโยชน์ตามหล ัก 3Rs เพ ื ่อให ้ม ีการหม ุนเว ียนและใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มตั้งแต่
การออกแบบผลิตภัณฑ์  การวางแผน การผลิต ข ั ้นตอน       
และการจัดการของเสียที ่เกิดขึ ้น ทั ้งภายในโรงงาน ทำให้
อุตสาหกรรมก้าวไปสู่การเป็นสังคมของ   การใช้วัสดุหมุนเวียน
อย่างแท้จริง รวมถึง ยังทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกทั ้งย ังเป ็นการสร ้าง
ภาพลักษณ์และความรู้สึกที่ดีให้แก่ลูกค้าสร้างทัศนคติที่ดี และ
การยอมรับของชุมชนโดยรอบ  [2]  จากการสำรวจข้อมูล
บ ร ิ ษ ั ท ผ ล ิ ต อ ิ เ ล ็ ก ท รอน ิ กส ์  แ ห ่ ง ห น ึ ่ ง  ใ น จ ั ง ห วั ด
พระนครศรีอย ุธยา พบว ่า ย ั งไม ่ม ีมาตรฐานหล ัก 3Rs           
การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตต่าง ๆ พนักงานไม่มี
ความรู้เรื่องการจัดการของเสีย และไม่มีการนำของเสียไปใช้
ประโยชน์ จากสถิติการสำรวจเก็บข้อมูลรายงาน  การสำรวจ
ภาชนะรองร ับของเส ีย และสถานที ่พ ักของเส ียพบว ่าปี        

2561 - 2563 มีการทิ้งของเสียไม่ถูกประเภท จึงเป็นสาเหตุที่
ทำให้บริษัทฯ เสียงบประมาณในการกำจัดของเสียอันตรายเพิ่ม
มากขึ ้น บริษัท ผลิตอิเล ็กทรอนิกส์ แห่งหนึ ่ง ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แห่งนี้ จึงได้นำมาตรฐานหลัก 3Rs มาใช้
ประโยชน์ในกระบวนการผลิตต่าง ๆ เพื่อลดการใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ และพลังงานภายในบริษัทฯ   ซึ่งหลัก 3Rs ประกอบไป
ด้วย ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จําเป็น (Reduce) การใช้ซ้ำ 
(Reuse) และแปรรูปมาใช้ใหม่ (Recycle)  [3] และให้ความรู้
ก ับพน ักงานหล ั งการจ ัดทำมาตรฐานหล ัก 3 Rs ท ั ้ งนี้             
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลัก 
3 Rs ไปปฏิบัติได้ อย่างถูกต้องและเพื่อลดการใช้ทรัพยากร 
พลังงงาน และลดภาวะโลกร้อน 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของความรู้ ในการจัดการของเสีย
โดยใช้หลัก 3 Rs ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทอิเล็กทรอนิกส์
แห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา 
2) เพื ่อศึกษาระดับความรู ้ ในการจัดการของเสียโดยใช้       
หลัก 3 Rs ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึง
ใน จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

3. ขอบเขตการวิจัย  
 งานวิจัยการเปรียบเทียบความรู้ในการจัดการของเสียโดย
ใช้หลัก 3 Rs กรณีศึกษาฝ่ายผลิต บริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่ง
หนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัย 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
     1) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานฝ่ายผลิต บริษัทผลิต
อิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 224 คน  

กลุ ่มตัวอย่างในการศึกษาครั ้งนี ้ คือ พนักงานฝ่ายผลิต 
บริษัทผลิตอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำนวน 175 คน ที ่ได้จากการสุ ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก
(Lottery) มีขั้นตอน การดำเนินการ ดังนี้ 1) กำหนดหมายเลข
ประจำตัวให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทฯ 2) นำหมายเลข
ประจำตัวของพนักงานมาจัดทำเป็นฉลาก 3) จับฉลากขึ้นมา   
ทีละหมายเลขจนกระทั่งครบจำนวนกลุ่มตัวอย่าง ที่ต้องการ  
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2) ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 คณะผู้วิจัยได้จัดทำคู่มือมาตรฐานการจัดการของเสียโดย
หลัก 3 Rs ในบริษัท ผลิตอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย  
    ผู้วิจัยได้นำกรอบแนวคิด ความรู้ตามทฤษฎีของบลูม (1956) 
ได้แยกระดับความรู ้ได ้ 6 ระดับคือ 1.ความรู ้ความเข้าใจ        
2. ความเข ้าใจหร ือความค ิดรวบยอด 3.  การนำไปใช้                 
4. การวิเคราะห์ 5. การสังเคราะห์ 6. การประเมินผล [4] 
เนื ่องจากปัจจัยดังกล่าวทำให้บุคคลมีระดับความรู้ที่มากขึ้น 
และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีต่อไปได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำ
การวิจัยการเปรียบเทียบความรู้ในการจัดการของเสียโดยใช้
หลัก 3 Rs กรณีศึกษาฝ่ายผลิต บริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง
ใน จ.พระนครศรีอยุธยา วิธีการดำเนินการวิจัยการศึกษาครั้งนี้
เป ็นการศ ึกษาเปร ียบเท ียบความร ู ้  ระด ับความร ู ้  และ
ข้อเสนอแนะในการทำ 3 Rs สำหรับพนักงานฝ่ายผลิต ใน
บริษัทผลิตอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
 

5. สมมติฐานการวิจัย 
 1) พนักงานมีความรู้ระดับสูง ในการจัดการของเสียโดยใช้
หลัก 3 Rs ของพนักงานฝ่ายผลิตฯ หลังจากได้รับการอบรม 
เกี่ยวกับการจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3 Rs 
 2) พน ักงานม ีความรู้หล ังอบรม มากกว ่าก ่อนอบรม 
เกี่ยวกับการจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3 Rs 

 
6. วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นงานวิจัยแบบพรรณนาเชิงเปรียบเทียบ 
(comparative descriptive research) กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานฝ่ายผลิตจำนวน 175 คน  
  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ใช้แบบสอบถาม และแบบวัดความรู้เกี่ยวกับการจัดการ

ของเสียโดยใช้หลัก 3 Rs  
ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
1. ผู้วิจัยได้จัดทำคู่มือมาตรฐาน การจัดการของเสียโดยใช้

หลัก 3 Rs แก่พนักงานฝ่ายผลิตฯ 
2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3 

Rs ตามคู่มือมาตรฐาน การจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3 
Rs ที่ได้จัดทำช้ึน 

3. ให้พนักงานทำแบบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ
ทดสอบความรู้เรื่องการจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3 Rs 
และนำผลมาวิเคราะห์เกี ่ยวกับระดับความรู้ และการ
เปรียบเทียบความรู้ ก่อนและหลัง เรื่องการจัดการของ
เสียโดยใช้หลัก 3 Rs  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  
 ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยเนื้อหา คู่มือมาตรฐานการ
จัดการของเสียโดยใช้หลัก 3 Rs ประกอบด้วยเนื้อหา ได้แก่ 
ความรู ้เบื ้องต้นในการทำ 3 Rs  ประโยชน์ในการทำ 3 Rs      
การทำ 3 Rs ในพื้นที่การผลิต วิธีการปฏิบัติในการกำจัดของเสีย
ตามกฎหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ 
คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความรู้ เกี่ยวกับการ
จัดการของเสียโดยใช้หลัก 3 Rs ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท 
ผลิตอิเล็คทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่  
 ส ่วนท ี ่  1 แบบสอบถามข ้อม ูลส ่วนบ ุคคล ล ักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ  
    ส่วนที่   2 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียตาม
หลัก 3 Rs มีลักษณะเป็นคำถามปลายปิด จำนวน 20 ข้อ โดย
คำถามเป็นแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก ถูกและผิด หากถูกได้ 1 
คะแนน หากผิดได้ 0 คะแนน โดยเลือกตอบเพียงข้อเดียว  
และใช้เกณฑ์การให้คะแนนระดับความรู้ แบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้  

 

ใช้สูตรการคำนวณหาความความกว้างของอันตรภาค

ช้ัน เพื่อนำมาแบ่งช่วงระดับความรู้ ความเข้าของพนักงานฯ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ำสุด

จำนวนชั้น
 

   = 
20 − 0

3
 

   = 7 
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โดยเกณฑ์การแปลความหมายความรู้ ความเข้าใจให้

คะแนน ดังนี ้

     คะแนน   0 – 6      หมายถึง     ความรู้ระดับต่ำ 

     คะแนน   7 – 13     หมายถึง     ความรู้ระดับปานกลาง 

     คะแนน   14 – 20   หมายถึง     ความรู้ระดับสูง  
  โดยแบบสอบถามฉบับน้ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามขั้นตอน
ดังนี้  1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง กำหนด
นิยามตัวแปร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม            
2) สร้างแบบสอบถามและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประกอบด้วย อาจารย์ และผู้ที่ทำงานในสาขา  
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงเชิง
เนื้อหา  (IOC)  ระหว่าง 0.67 – 1.00  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูล ทำโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 
ในการวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

1) สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้การแจกแจงความถี่  ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2) สถิติเชิงอนุมาน จะตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น  
(Assumption) ว่าข้อมูลความรู้มีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ 
เมื่อทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในเรื ่องของการแจกแจงปกติ 
พบว่าเมื ่อนำค่าผลต่างระหว่างก่อนและหลังการทดลองไป
ทดสอบการแจกแจงแบบปกติด้วยสถิติ Shapiro-Wilk W test 
for normality พบว่าผลต่างดังกล่าวมีการแจกแจงแบบปกติ 
(W=0.99, p=0.341) จึงใช้สถิต ิ การเปรียบเทียบความรู้
ระหว่าง 2 กลุ ่ม โดยใช้สถิต ิ Independent Paired t-test 
ทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น 
ของสถิติ Paired t-test 

7. ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไป 
จำแนกตามเพศ พบว่า เป็นเพศหญิง จำนวน 99 คน 

คิดเป็นร้อยละ 56.60 และเพศชาย จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อย

ละ 43.40  

จำแนกตามอายุ พบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปีจำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 

50.90 รองลงมามีอายุ 31 - 40 ปี จำนวน 48 คน คิดเป็น

ร้อยละ 27.40 อายุ 41 - 50 ปี จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.40 และน้อยที่สุดมีอายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 4 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.30 

จำแนกตามแผนกในการทำงาน พบว ่า ผ ู ้ตอบ

แบบสอบถามส ่ วนใหญ ่ปฏ ิบ ั ต ิ งานอย ู ่ ใน แผนกผลิต 

(Production) จำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมา

คือ ปฏิบัติงานอยู่ใน แผนกตรวจสอบช้ินงาน (VMI) จำนวน 39 

คน คิดเป็นร้อยละ 22.30 แผนกบรรจุสินค้า (Packing) และ

แผนกอัดเศษโลหะ (Scrap) จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 

และน้อยที่สุดคือ ปฏิบัติงานอยู่ในแผนกล้างช้ินงาน (Washing) 

จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70  ดังแสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

ของพนักงานฝ่ายผลิต 
 สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 

เพศ    
 ชาย 76 43.40 
 หญิง 99 56.60 

อาย ุ    
 20 - 30 ป ี 89 50.90 
 31 - 40 ป ี 48 27.40 
 41 - 50 ป ี 34 19.40 
 51 ปีขึ้นไป 4 2.30 

แผนก    
 แผนกผลิต 

(Production) 
119 68.00 

 แผนกล้างชิ้นงาน 
(Washing) 

3 1.70 

 แผนกตรวจสอบ
ชิ้นงาน (VMI) 

39 22.30 

 แผนกบรรจุสินค้า 
(Packing) 

7 4.00 

 แผนกอัดเศษโลหะ 
(Scrap) 

7 4.00 

 

การศึกษา ระดับความรู้ และเปรียบเทียบความรู้ ก่อนและหลัง
การอบรม ในการจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3 Rs ของ
พนักงานฝ่ายผลิตฯ 
  การศึกษาระดับความรู้ ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท
ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
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ผลการศึกษาระดับความรู้ ในการจัดการของเสียโดย

ใช้หลัก 3 Rs ในฝ่ายผลิตฯ พบว่า ก่อนการอบรม   พนักงานมี

ความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับสูง จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อย

ละ 18.86 ระดับปานกลาง จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 

78.28 และระดับต่ำ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 และ 

หลังการอบรม พนักงานมีความรู้ อยู่ในระดับสูง จำนวน 174 

คน คิดเป็นร้อยละ 99.43 และระดับปานกลาง จำนวน 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.57การศึกษาผลของระดับความรู้  ดังแสดงใน

ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลแสดงระดับความรู้ ในการจัดการของ

เสียโดยใช้หลัก 3 Rs ของพนักงานฝ่ายผลิตฯ 

ระดับความรู้ 

ความเขา้ใจ 

การเปรยีบเทยีบความรู้ ในการจัดการของเสียโดย

ใช้หลัก 3 Rsของพนักงานฝ่ายผลิต 

ก่อนอบรม หลังอบรม 

จำนวน 

(คน) 

   ร้อยละ จำนวน 

(คน) 

   ร้อยละ 

ระดับสูง  

(14-20) 

33 18.86 174 99.43 

ระดับปานกลาง 

(7-13) 

137 78.28 1 0.57 

ระดับต่ำ  

(0-6) 

5 2.86 0 0.00 

รวม 175 100.00 175 100.00 

   
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยความรู ้เกี ่ยวกับการ
จ ัดการของเส ียโดยใช ้หล ัก  3 Rs ฝ ่ายผล ิต บร ิษ ัทผลิต
อ ิ เล ็คทรอนิกส์  แห ่งหน ึ ่ งในจ ังหว ัดพระนครศร ีอย ุธยา            
ซึ่งผู้วิจัยได้นำข้อมูลทั้งหมดมาทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นโดยใช้
สถิติที (t-test) พบว่าเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการของเสียตามหลัก 3 Rs ในฝ่ายผลิตฯ ระหว่างกลุ่ม
ก่อนการอบรม และกลุ่มหลังการอบรม พบว่าแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ (t=8.40, P<0.001) ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความรู้ ก่อนและหลัง 

การศึกษาเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการจัดการของ

เสียโดยใช้หลัก 3 Rs ฝ่ายผลิต บริษัทผลิตอิเล็คทรอนิกส์ แห่ง

หนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา             

 

 ตัวแปร จำนวน Mean 

(�̅�) 

S.D. 95 % 
Conf. 

t P-
value 

ก่อน 
การอบรม 

  175 10.90 0.207 10.49 8.40 <0.001 

หลัง 
การอบรม 

  175 12.91 0.114 12.68   

8. อภิปรายผล 
จากการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ในการจัดการของ

เสียโดยใช้หลัก 3 Rsกรณีศึกษาฝ่ายผลิต บริษัทอิเล็กทรอนิกส์
แห่งหนึ ่ง ใน จ.พระนครศรีอยุธยาพบว่า ก่อนการอบรม   
พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับสูง จำนวน  33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.86 ระดับปานกลาง จำนวน 137 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78.28 และระดับต่ำ จำนวน 5 คน    คิดเป็นร้อยละ 
2.86 และหลังการอบรม พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ อยู่ใน
ระดับสูง จำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 99.43 และระดับปาน
กลาง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.57 ซึ ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สวรรยา ธรรมอภิพล และคณะ [5] ที่ศกึษาความรู้ 
เกี่ยวกับการจัดการของเสียอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสูง คิดเป็น
ร้อยละ 62.22 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.61) และความรู้ในการจัดการ
ของเสียอิเล็กทรอนิกส์ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.11 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.22) และ  และผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3 Rs ฝ่ายผลิต 
บริษัทผลิตอิเล็คทรอนิกส์ แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา            
ซึ่งผู้วิจัยได้นำข้อมูลทั้งหมดมาทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นโดยใช้
สถิติ (Paired t-test) พบว่าเมื ่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้
เกี ่ยวกับการจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3 Rs ในฝ่ายผลิตฯ 
ระหว่างกลุ่มก่อนการอบรม และกลุ่มหลังการอบรม พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิ ( t=8.40, P<0.001)  
แสดงให้เห็นว่าหลังการอบรมพนักงานมีระดับความรู้ที่มากข้ึน 
ในการนำ หลัก 3 Rs ที่จัดทำขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
วิภาณี อุชุปัจ [6] ที่ศึกษาความรู้ในการจัดการของเสียของ
ประชาชนตำบลเหล่ายาวผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมี
ความรู้ในการจัดการของเสียโดยรวมหลังจากอบรมมากขึ้น อยู่
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 48.61 โดยมีความรู้ด้านประเภท
ของของเสียในเรื่องใบไม้กิ่งไม้เป็นของเสียมูลฝอยที่ย่อยสลาย
ได้มากท่ีสุดร้อยละ 95.44 รองลงมาคือ ด้านการลดปริมาณของ
เสียในเรื ่องการใช้ปิ ่นโตแทนกล่องโฟม ร้อยละ 93.42 ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีของบลูม โดยอธิบายได้ว่าแยกระดับความรู้
ได้ 6 ระดับคือ 1.ความรู้ความเข้าใจ 2.ความเข้าใจหรือความคดิ
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รวบยอด 3. การนำไปใช้ 4. การวิเคราะห์ 5. การสังเคราะห์   
6. การประเมินผล ซึ ่งอาจเป็นเพราะพนักงานส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ 20-40 ปี มีกระบวนการเรียนรู้ได้ดี มีความตั้งใจใน
การอบรม และผู้อบรมมีกระบวนการฝึกอบรมที่น่าสนใจ เข้าใจ
ง่าย ซึ่งหลังจากพนักงานได้รับการอบรมแล้ว ทำให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที ่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อ
องค์กรได้ 

 
9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
     1.ควรสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน เกี ่ยวกับการ
จัดทำมาตรฐานการจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3Rs 
     2. ควรติดตาม และประเมินผล การจัดทำมาตรฐานการ
จัดการของเสีย โดยใช้ หลัก 3Rs  

 
10. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 1.ควรมีการศึกษาวิจยัเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงาน     
ในส่วรของการทิ้ง ของเสียให้ถูกวิธ ี 
 2.ควรมีการศึกษาการแปรรูปเกี่ยวกับของเสียในโรงงาน   
ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชนใ์ห้ได้มากทีสุ่ด 
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ผลของวิธีจัดการความเครียดด้วยการฝึกหายใจในการเรียนออนไลนจ์ากสถานการณ์โควิด-19 -
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Effect of Stress Management by Breathing Meditation Practice  
In Online Learning Due to the COVID-19 Situation: A Case Study of  

Amon Occupational Health and Safety Students at   
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
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บทคัดย่อ 
นับตั้งแต่ปี  2562 ถึงปัจจุบัน การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจของประชากร 

สถานศึกษาต้องปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบทางออนไลน์แทน ซึ่งพบว่าการเรียนออนไลน์ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะ
ความเครียด จุดประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดในการเรียนออนไลน์จากสถานการณ์ โควิด-19 ก่อนและ
หลังการใช้วิธีจัดการความเครียดด้วยการฝึกหายใจของนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 
30 คน ฝึกหายใจตามโปรแกรมที่กำหนดให้ วันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน ครั้งละ 10-15 นาที เป็นเวลา 4 สัปดาห์ วัดระดับความเครียดใน
การเรียนออนไลน์ก่อนและหลังการใช้วิธีการจัดการความเครียดด้วยการฝึกหายใจ โดยใช้แบบประเมินความเครียด SPST-20  

ผลการศึกษาพบว่า หลังการฝึกการหายใจเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ระดับความเครียดลดลง โดยก่อนฝึกการหายใจค่าเฉลี่ยระดับ
ความเครียดเท่ากับ 61.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.96 หมายถึงมีความเครียดในระดับสูง หลังฝึกหายใจค่าเฉลี่ยระดับความเครียด
เท่ากับ 33.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.81 หมายถึงมีความเครียดในระดับปานกลาง 

คำสำคัญ: ความเครียด, การฝึกหายใจ, การเรียนออนไลน ์
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Abstract 
Since 2019 until now, the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak has spread across the world 

which effects to health, society, economy and education. The leaning loss is happening for age, the education must 
adapt to online learning which causes to stress. This study aimed to compare the stress levels of occupational health 
and safety students before and after completing Breathing meditation practice. The samples were to 30 occupational 
health and safety students.  Breathing meditation practice was demonstrated to the samples, and then they were 
assigned to perform self-practice for 10-15 minutes twice a day for 4 weeks.  Data collection was done with SPST-20 
questionnaire, before and after Breathing Meditation Practice.  

After breathing meditation practice for 4 weeks, the average score of stress after implementing breathing 
meditation was lower than the average score of stress before implementing the meditation. The score of stress before 
implementing breathing meditation show  = 61.33, SD. = 16.96 which mean height level, score of stress after 
implementing breathing meditation show  = 33.23, SD. = 10.81 which mean medium level.

Keywords: stress, breathing meditation practice, online learning 

1. บทนำ
การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 

(Covid-19) ได้เริ่มต้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 และลุกลามไปท่ัวโลก 
สร้างความหวาดกลัวและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สังคมและ
เศรษฐกิจของประชากร และ เมื่อต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 มี
การระบาดใหญ่  (pandemic) ซึ่ งเป็นการติดเช้ือทั่วโลกอย่าง
รวดเร็ว ตาม ประกาศขององค์การอนามัยโลก เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 [1] 

สำหรับประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนด 
(พ.ร.ก.) การบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมีมาตรการการ 
ปิดเมือง (lockdown) ในหลายพื้นท่ี แต่การระบาดในประเทศไทย
ก็ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของ
ประชาชน เนื่ องจากทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง  ทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการใช้เทคโนโลยี เหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อตัว
บุคคลทั้งสิ้น เช่น ตกงาน หรือถูก เลิกจ้าง สมาชิกครอบครัวต้องอยู่
ห่างกัน และมีการรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) 
รวมถึง สัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชนลดลง ทำให้วิถีชีวิต
เปลี่ยนไป เกิดปัญหาการขาดรายได้และ  ชีวิตประจำวันที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนไป [2] 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอุดมศึกษา 
วิจัย และนวัตกรรม มีการสั่งปิดสถาบันการศึกษาตั้งแต่ช่วงเดือน
มีนาคม 2563 ทำให้สถานศึกษาต้องปรับการเรียนการสอนเป็น
รูปแบบทางออนไลน์แทน ซึ่งพบว่าการเรียนออนไลน์กลับสร้าง

ปัญหาหลายอย่างที่ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมา เช่น ค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นใน
การเรียน อาทิ  เช่น ค่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่าง ๆ  ค่า
อินเทอร์เน็ต การลดเวลาสอบและเพิ่มจำนวนข้อสอบมากขึ้น การ
สั่งงานเยอะกว่าตอนเรียนที่สถานศึกษา อาการออฟฟิศซินโดรม 
รวมทั้งเป็นโรคซึมเศร้าจากการห่างสังคม [3] ปัญหาเหล่านี้ทำให้
เห็นว่า การเรียนออนไลน์ เป็น เรื่ องที่ ต้องเฝ้าระวัง   เพราะ
ความเครียดและการห่างออกจากสังคมนั้นส่งผลต่อสภาพจิตใจ
ผู้เรียนมาก การเรียนออนไลน์ทำให้นักศึกษาต้องอยู่ในหอ้งสี่เหลี่ยม
แคบ ๆ เป็นระยะเวลาติดต่อกันยาวนาน ไม่ได้พบปะเพื่อนร่วมช้ัน 
ซึ่ งส่ งผลให้ เกิดความเครียด หากนักศึกษาสามารถจัดการ
ความเครียดได้ก็ดี แต่ถ้าจัดการความเครียดไม่ได้ ความเครียดจะ
ยกระดับและพัฒนากลายเป็นโรคทางอารมณ์ (Mood Disorder) 
ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดการฆ่าตัวตายได ้ซึง่พบว่ามกีรณขีอง
นักศึกษาท่ีฆ่าตัวตายเพราะเครียดสะสมจากการเรียนออนไลน์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
เช่นเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้จัดการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ในทุก
รายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาผู้วิจัยได้สอบถามนักศึกษา
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ช้ันปีที่ 4 ที่เรียนใน
รายวิชาอาชีวเวชศาสตร์ พบว่านักศึกษาได้รับผลกระทบจากการ
เรียนออนไลน์  ทำให้ เกิดความเครียด โดยมีสาเหตุมาจาก
สภาพแวดล้อมที่บ้านไม่เอื ้ออำนวยต่อการเรียนออนไลน์ งานที่
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โปรแกรมการ
จัดการ

ความเครยีดด้วย
การฝึกหายใจ 

ระดับความเครียด 

ได้รับมอบหมายมีมากขึ้น ไม่มีแรงจูงใจในการเรียน การโต้ตอบใน
ห้องเรียนลดลง เป็นต้น 

เมื่อเกิดความเครียดจะส่งผลต่อร่างกายทำให้ การหลั่ง
ฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติไป ระบบภูมิคุ้มกันลดประสิทธิภาพลง 
เช่น ติดเช้ือได้ง่ายขึ้น โอกาสเป็นมะเร็งสูงขึ้น กระตุ้นโรคทางกาย 
เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคกระเพาะอาหาร โรคหอบหืด 
โรคไขข้อ โรคผิวหนัง อีกทั ้งย ังส ่งผลกระทบทางอารมณ์และ
พฤติกรรมได้ เช่น อาการฉุนเฉียวง่าย กลัดกลุ้ม ซึมเศร้า ขาดความ
ตอ้งการทางเพศ ไม่มีสมาธิในการทำงาน ปลีกตัวออกจากสังคมทำ
ให้ตกอยู่ในปัญหาและความเครียดอย่างโดดเดี่ยว ก้าวร้าว ไม่
อดทน บางรายปรับตัวไปในทางที่ผิด เช่น สูบบุหรี่ ติดเหล้า ติดยา
เสพติด เล่นการพนัน [4] 

การจัดการความเครียดมีหลายวิธี แต่ที่ใกล้ตัวที่สุดที่
สามารถนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดอาการคือ การฝึกการหายใจเพื่อ
คลายเครียด หายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้อง โดยหายใจเข้าลึกๆ
พร้อมนับ 1 ถึง 4 เป็นจังหวะช้า ๆ จะรู้สึกว่าท้องพองออก จากนั้น
จึงค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออก โดยนับ 1 ถึง 8 ไล่ลมหายใจออกมา
ให้หมด สังเกตหน้าท้องจะแฟบ ขณะทำจะรู้สึกว่าได้ผลักดัน
ความเครียดออกมาด้วยจนหมด [5] 

ในภาวะปกติทั่วไป คนเราจะหายใจเข้า ออกวันละ
ประมาณ 16,000 – 23,000  ครั้ง แต่ละครั้งจะสูดก๊าซออกชิเจน
ไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายประมาณ 250 มิลลิลิตร และ
คายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกประมาณ 200 มิลลิลิตร ถ้าก๊าซ
ทั้ง 2 ชนิดนีอ้ยูใ่นสภาวะสมดุล ร่างกายจะรู้สึกเป็นปกติ แต่เมื่อเกิด
ความเครียด เราจะหายใจถี่และตื้นขึ้นกว่าเดิม ทำให้ได้ก๊าซ
ออกซิเจนน้อยกว่าเดิม  ดังนั้นเมื่อเราฝึกการหายใจให้ลึกและช้าข้ึน 
จึงทำให้ร่างกายได้รับก๊าซออกซิเจนมากขึ้น มีผลให้อัตราการเต้น
หัวใจ และอัตราการหายใจลดลง ความดันโลหิตลดลง คลี่คลาย
ความกังวลลง มีสมาธิ ใจเย็นขึ้น สมองแจ่มใส ความจำดีขึ้น และ
แก้ปัญหาได้ดีขี้นตามไปด้วย [6] จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า 
มีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความเครียด ด้วยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ 
การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ ร่วมกับการหายใจแบบเป่าปาก [7] 
และการฝึกหายใจแบบลึกร่วมกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ [8]  ซึ่ง
เป็นการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุที่ เจ็บป่วย  พบว่าการฝึกหายใจ
สามารถลดระดับความเครียดได้ 

เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด จึงมีแนวโน้มที่ทางสถาบันการศึกษาจะต้อง
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต่อไป ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาผลของวิธีจัดการกับความเครียดด้วยการฝึกหายใจ เพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการลดความเครียดในการเรียนออนไลน์ของ
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดในการเรียนออนไลน์

จากสถานการณ์  โควิด -19 ก่อนและหลังการใช้วิธีการจัดการ
ความเครียดด้วยการฝึกหายใจของนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 ตัวแปรต้น       ตวัแปรตาม 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ 
นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ช้ันปีที่  4 
จำนวน 30 คน โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง เนื่องจากนักศึกษาทุกคนมี
ความเสี่ยงในการเกิดความเครียดในการเรียนออนไลน์ 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1. เอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับความเครียดซึ่งผู้วิจัย
จัดทำขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ สาเหตุ 
อาการของความเครียด ผลกระทบและแนวทางในการดูแลเมื่อมี
ความเครียด ประโยชน์ของการฝึกหายใจ วิธีการเตรียมตัว และ
วิธีการฝึกการหายใจ ตามแนวทางของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งวิธีการฝึกหายใจทำได้โดยนั่งหรือนอนในท่าที่สบาย 
หายใจเข้าให้ลึก โดยใช้กล้ามเนื้อบริเวณท้องเอามือประสานไว้ที่
หน้าท้อง หายใจเข้าให้รู้สึกท้องป่อง นับ 1 2 3 4 ขนะหายใจเข้า 
กลั้นหายใจไว้และนับ 1 2 3 4  หลังจากนั้นค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจ
ออกช้า ๆ พร้อมนับ 1 2 3 4 5 6 7 8 จนรู้สึกท้องแฟบและผ่อน
คลาย ทำต่อเนื่องเป็นเวลา 10-15 นาที [5] 
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2. แบบประเมินความเครียด  SPST-20 พัฒนาโดย
โรงพยาบาลสวนปรุ ง กรมสุขภาพจิต  [9] ซึ่ ง เป็ นแบบวัด
ความเครียดที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัดความเครียดที่เหมาะสมสำหรับคน
ไทย เป็นแบบวัดที่ผู้ตอบสามารถตอบได้ด้วยตนเองตามข้อความที่
ตรงกับความรู้สึกหรือประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับผู้ตอบ โดย
ผู้ตอบต้องอ่านหนังสือได้ จึงเหมาะกับคนในวัยทำงานหรือวัยเรียน
ซึง่เครื่องมือเท่าที่มีใช้อยู่ขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบวัดบุคลิกภาพ วัด
ความวิตกกังวล วัดอาการทางกายและจิตที่สัมพันธ์กับความเครียด 
ดังนั้น เครื่องมือชุดนี้ จึงเหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อหาข้อมูล เกี่ยวกับ
ความเครียดของกลุ่มตัวอย่าง ทราบที่มาของความเครียด การใช้
ชีวิตประจำวันที่มีผลต่อการเกิดความเครียดหรือการปรับตัวรับกบ
ความเครียด และอาการของ ความเครียดที่เกิดขึ้นได้ โดยแบบ
ประเมินประกอบด้วยข้อคำถาม 20 ข้อ แต่ละข้อมี 5 คำตอบ ให้
ผู้ตอบอ่านคำถามแล้วสำรวจดูว่าในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา มี
เหตุการณ์ในข้อใดเกิดขึ้นกับผู้ตอบบ้าง ถ้าข้อไหนไม่ได้เกิดขึ้นให้
ข้ามไปไม่ต้องตอบ แต่ถ้ามีเหตุการณ์ในข้อใดเกิดขึ้นกับผู้ตอบให้
ประเมินว่าผู้ตอบมีความรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์นั้น แล้วให้
เครื่ องหมายในช่องนั้ น  ๆ ซึ่ งแบบประเมินนี้ จะใช้ประเมิน
ความเครียดก่อนและหลังการใช้วิธีการจัดการความเครียดด้วยการ
ฝึกหายใจของนักศึกษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

3.3 การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
  ใหก้ลุ่มตัวอย่างทำแบบประเมินระดับความเครียด SPST-

20 พัฒนาโดยโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต เพื่อประเมิน
การรับรู้ระดับความเครียด ก่อนได้รับการฝึกการหายใจ หลังจาก
นั้นแจกเอกสารให้ความรู้ และทำการสาธิตท่าการฝึกการหายใจ 
ให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมวิจัย และให้กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมวิจัย
ทำฝึกการหายใจ โดยทำวันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าตอนตื่นนอนและช่วง
กลางคืนก่อนเข้านอน แต่ละครั้งใช้เวลา 10-15 นาที เป็นเวลา 4 
สัปดาห์ เมื่อครบ 4 สัปดาห์ ทำแบบประเมินระดับความเครียด 
SPST-20 พัฒนาโดยโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต เพื่อ
ประเมินการรับรู้ระดับความเครียด หลังได้รับการฝึกการหายใจ  

โดยสามารถแปลระดับความเครียดได้ดังนี้  
ระดับของความเครียด 
ระดับคะแนน 0 – 23 คะแนน หมายถึง มีความเครียด

อยู่ในระดับน้อยและหายไปได้ในระยะเวลาสัน้ ๆ เป็นความเครียดที่
เกิดขึ้น ได้ในชีวิตประจำวันและสามารถปรับตัวกับสถานการณ์  
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ความเครียดในระดับนี้ถือว่ามีประโยชน์

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นแรงจูงใจในท่ีนำไปสู่ความสำเร็จใน
ชีวิตได้  

ระดับคะแนน 24 – 41 คะแนน หมายถึง มีความเครียด
ในระดับปานกลางเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีสิ่งคุกคาม
หรือ เหตุการณ์ที่ทำให้เครียด อาจรู้สึกวิตกกังวลหรือกลัว ถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ปกติ ความเครียดระดับนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็น
ผลเสียต่อการดำเนินชีวิต  

ระดับคะแนน 42 – 61 คะแนน หมายถึงมีความเครียด
ในระดับสูง เป็นระดับที่ได้รับความเดือนร้อนจากสิ่งต่าง ๆ หรือ 
เหตุการณ์รอบตัว ทำให้วิตกกังวล กลัว รู้สึกขัดแย้งหรืออยู่ใน
สถานการณ์ที่แก้ไข จัดการปัญหานั้นไม่ได้ ปรับความรู้สึกด้วยความ
ลำบากจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และการเจ็บป่วย เช่น 
ความดันโลหิตสูง เป็นแผลในกระเพาะอาหาร ฯลฯ  

ระดับคะแนน 62 คะแนนขึ้นไป หมายถึง มีความเครียด
ในระดับรุนแรง เป็นความเครียดระดับสูงที่เกิดต่อเนื่อง หรือกำลัง 
เผชิญกับวิกฤตของชีวิต เช่น เจ็บป่วยรุนแรง เรื้อรังมีความพิการ 
สูญเสียคนรัก ทรัพย์สิน หรือ สิ่งที่รัก ความเครียดระดับนี้ส่งผลทำ
ให้เจ็บป่วยทางกายและสุขภาพจิต ชีวิตไม่มีความสุข ความคิด
ฟุ้งซ่าน การตัดสินใจไม่ดี ยับยั้งอารมณ์ไม่ได้ [9] 

โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 

4. ผลการวิจัย
4.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่าผู้ตอบ

แบบประเมินเป็นเพศหญิง จำนวน 27 คน เพศชาย จำนวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปี 
จำนวน 18 คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา มีอายุ 22 ปี จำนวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30 และมีอายุมากกว่า 22 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10 (รายละเอียดดังตารางที่ 1)  

4.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความเครียดในการเรียน

ออนไลน์จากสถานการณ์ โควิด-19 ก่อนและหลังการใช้วิธีจัดการ

ความเครียดด้วยการฝึกหายใจพบวา่ ระดับความเครียดในการเรียน

ออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการใช้วิธีจัดการความเครียดด้วย

การฝึกหายใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับรุนแรง (62 คะแนนขึ้นไป) 

จำนวน 16 คน รองลงมาอยู่ในระดับสูง (41-64 คะแนน) จำนวน 

11 คน และอยู่ในระดับปานกลาง (24-41 คะแนน) จำนวน 3 คน 

หลังการใช้ วิธีจัดการความเครียดด้วยการฝึกหายใจ ระดับ

ความเครียดส่วนใหญ่อยู่ ในระดับปานกลาง (24-41 คะแนน) 
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จำนวน 12 คนรองลงมาอยู่ในระดับน้อย (0-23 คะแนน) จำนวน 9 

คน และอยู่ในระดับสูง (42-61 คะแนน) จำนวน 9 คน ซึ่งพบว่า

คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเครียด หลัง

การใช้วิธีจัดการความเครียดด้วยการฝึกหายใจน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเครียดในการเรียนออนไลน์

ก่อนการใช้วิธีจัดการความเครียดด้วยการฝึกหายใจ โดยค่าเฉลี่ย

ระดับความเครียดก่อนการใช้วิธีจัดการความเครียดโดยการฝึก

หายใจเท่ากับ 61.33 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 

16.96 หมายถึ งมี ค วาม เค รียด ใน ระดั บ สู ง ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ

ความเครียดหลังการใช้วิธีจัดการความเครียดโดยการฝึกหายใจ

เท่ากับ 33.23 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 10.81 

หมายถึงมีความเครียดในระดับปานกลาง (รายละเอียดดังตารางที่ 

2) 

5. สรุปและอภิปรายผล
  การเปรียบเทียบระดับความเครียดในการเรียนออนไลน์

จากสถานการณ์  โควิด -19 ก่อนและหลั งการ ใช้ วิ ธีจัดการ
ความเครียดด้วยการฝึกหายใจของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพบว่า ค่าเฉลี่ย

ระดับความเครียดในการเรียนออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง หลังการใช้
วิธีจัดการความเครียดด้วยการฝึกหายใจ น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
ความเครียดในการเรียนออนไลน์ก่อนการใช้วิธีจัดการความเครียด
ด้วยการฝึกหายใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จมาภรณ์ ใจภักดี 
[8] ที่ทำการศึกษาเรื่อง ผลของการฝึกหายใจแบบลึกร่วมกับการ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อระดับความดันโลหิต และความเครียด ใน
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผลการศึกษาพบว่าหลังจากการฝึกหายใจ
แบบลึก ความเครียดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจาก ตามปกติคนท่ัวไปจะหายใจตื้นๆ โดยใช้กล้ามเนื้อหน้าอก
เป็นหลัก ทำให้ ได้ออกซิ เจนไป เลี้ ยงร่างกายน้อยกว่าที่ ควร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเครียด คนเราจะยิ่งหายใจถี่ และตื้นมากขึ้น
กว่าเดิม ทำให้ เกิดอาการถอนหายใจเป็น  ระยะๆ เพื่อให้ได้
ออกซิเจนมากข้ึน การฝึกหายใจช้า ๆ ลึก ๆ โดยใช้กล้ามเนื้อกระบัง
ลมบริเวณท้องจะช่วยให้ร่างกายได้อากาศเข้าสู่ปอดมากขึ้น เพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนในเลือด และยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงแก่
กล้ามเนื้อหน้าท้องและลําไส้ดว้ย การฝึกหายใจอย่างถกูวิธ ีจะทำให้
หัวใจเต้นช้าลง สมองแจ่มใส เพราะได้ออกซิเจนมากขึ้น และการ
หายใจออกอย่างช้า ๆ จะทำใหรู้้สึกว่าได้มีการปลดปล่อย
ความเครยีดออกไป

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (N = 30) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
ผู้ตอบแบบประเมิน 

จำนวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 3 10 

หญิง 27 90 

อาย ุ 21 ปี 18 60 

22 ปี 9 30 

>22 ปี 3 10 
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ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเครียดก่อนและหลังการใช้วิธีจัดการความเครียดด้วยการ 

ฝึกหายใจ (N = 30) 

ระดับคะแนน 
0-23 คะแนน

จำนวน

24-41 คะแนน

จำนวน

41-62 คะแนน

จำนวน

62 คะแนนขึน้ไป 

จำนวน 

คา่เฉลี่ย 

( ) 

(คะแนน) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ก่อนการฝึกหายใจ 0 3 11 16 61.33 33.23 

หลังการฝึกหายใจ 9 12 9 0 16.96 10.81 
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ปริมาณอนุภาค PM 2.5 ในบริเวณชุมชนใกลน้ิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 

PM 2.5 particles in a community nearby the rojana industrial park, 
Phra Nakhon si Ayutthaya, Thailand 

ศิริวัชร์  อาลักษณสุวรรณ* ภัททิรา  หอมหวล และสุทธยศ  ยิ้มพูลทรัพย์  

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

*Email: siriwat.aru@gmail.com

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการวัดปริมาณฝุ่นละเอียดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร (PM 2.5) จากเครื่องมือวัดแบบพกพา 

เพื่อวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณชุมชนใกล้นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ในช่วงระหว่างวันท่ี 1 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2564 รวม 30 
วัน โดยวัดค่า PM 2.5 ทั้งภายในและภายอาคาร ในช่วงเวลาท างานเป็นรายชั่วโมง ท่ีเวลา 8.00 – 17.00 น. ของทุกวัน เพื่อใช้ในการประเมิน
สภาพอากาศในบริเวณนั้น ผลการทดลองพบว่าค่าความเข้มฝุ่นละออง PM 2.5 ภายในอาคารมีค่าเฉลี่ยต่อวันอยู่ในช่วง 7.4 – 39.3 µg/m3 
ส่วนภายนอกอาคาร มีค่าเฉลี่ยต่อวันอยู่ในช่วง 6.8 – 39.6 µg/m3 ซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าภายในอาคารและภายนอกอาคารมี
ค่าเฉลี่ยของปริมาณ PM 2.5 ใกล้เคียงกัน (มีความถูกต้องสูงถึงร้อยละ 98.97 %) โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณ PM 2.5 ที่วัดได้จากเครื่องวัด PM 
2.5 แบบพกพารุ่น NID มีปริมาณที่สูงกว่าค่าที่รายงานจากแอพพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ เนื่องจากบริเวณที่ตรวจวัดอยู่ใกล้
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งมีการเผาไหม้จากกระบวนการผลิต อีกทั้งยังเป็นบริเวณที่มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่นในทุกวัน 

ค าส าคัญ: PM 2.5, นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Abstract 
In this research, the fine particulate matter with diameter less than 2.5 µm (PM 2.5) in a community nearby the 

rojana industrial park, were measured by a compact air quality monitor, between 1 July 2021 to 31 August 2021 at 8.00 
AM to 5.00 PM (30 days). The concentrations of PM 2.5 for inside of the building were in the range of 7.4 – 39.3 µg/m3 
and for outside of the building were in the range of 6.8 – 39.6 µg/m3. The results revealed that the PM 2.5 particles 
rather than equality between inside and outside of the building (the statistical reliability is 98.97 %) The averages of the 
PM 2.5 concentration measured by a compact air quality monitor are higher than the reference data from the Air4Thai 
app (Thailand’s Pollution Control Department). Due to the detection area is located near the rojana industrial park 
which have the combustion from manufacturing process. Additionally, this area is a dense traffic for the everyday. 

Keywords: PM 2.5, Rojana industrial park, Phra Nakhon si Ayutthaya 
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1. บทน า
PM 2.5 ย่อมาจาก Particulate Matter 2.5 เป็นฝุ่นละเอียด

(fine particle) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามพฤติกรรมการ
เคลื่อนที่ของฝุ่นในกระแสอากาศ (aerodynamic diameter) เล็ก
กว่า 2.5 ไมครอน โดยเทียบได้กับขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้น
ผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ PM 2.5 จัดเป็นฝุ่นละเอียดจึงท า
ให้ขนจมูกของมนุษย์ไม่สามารถกรองได้อีกท้ังยังมองไม่เห็นด้วยตา
เปล่า โดยอนุภาค PM 2.5 มีแหล่งก าเนิด 2 แบบ คือ แหล่งก าเนิด
ปฐมภูมิ (primary particle) เป็นแหล่งก าเนิดตามธรรมชาติจาก
ฝุ่นละอองดินที่ฟุ้งปลิวจากพื้นดินหรือจากพื้นที่เกษตรกรรม ไฟป่า 
และแหล่งก าเนิดทุติยภูมิจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงท าให้เกิดฝุ่นควัน 
การใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลจากโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม การ
ก่อสร้าง การเผาขยะมูลฝอยและการเผาในที่โล่ง โดย PM 2.5 
สามารถลอยอยู่ในอากาศได้เป็นวันถึงหลายสัปดาห์และลอยไปไกล
จากแหล่งก าเนิดได้ถึง 100 – 1,000 กิโลเมตร ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ที่มีผลต่อระยะทางและเวลา ได้แก่ ความเร็วลม ความกดอากาศ 
ความช้ืน สภาพอากาศ แหล่งก าเนิดฝุ่นละออง และขนาดของฝุ่น 
และเมื่อ PM 2.5 มีการแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแส
เลือด และแทรกซึมสู่อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย จึงเป็นการเพิ่ม
ความเสี่ยงท าให้เกิดเป็นโรคเรื้อรังและมะเร็งได้ [1-3] 
 มีรายงานว่าในหลายพื้นท่ีของประเทศไทยเริ่มประสบปัญหาฝุ่น 
PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน โดยมี
สาเหตุหลักมาจากอุตสาหกรรม การคมนาคมทางบก และการเผา 
โดยเฉพาะในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม ซึ่งปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็กนี้ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต โดยฝุ่น 
PM 2.5 จะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบตา ระบบผิวหนัง นอกจากนี้  PM 2.5 ยังเพิ่ม
ความเสี่ยงของอัตราตายจากภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมองอีกด้วย 
จากข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศของ กรมควบคุมมลพิษ 
พบว่า หลายจังหวัดในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีปริมาณ 
PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของระบบบริการ
สาธารณสุข โดยพบว่าประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมีอัตราการ
เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
และผู้ที่อยู่อาศัยในเขตใกล้นิคมอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเจ็บป่วย
มากกว่าผู้ที่อยู่อาศัยไกลออกไป [4-5] 
 มาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 
เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของ
ประเทศไทยที่ถูกเพิ่มเข้ามาในปี พ.ศ.2553 โดยกรมควบคุมมลพิษ
ของประเทศไทยก าหนดค่ามาตรฐานฝุ่นละอองเฉลี่ย 1 ปีที่ 25 

µg/m3 และเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงที่  50 µg/m3 โดยสาเหตุที่ท าให้
มาตรฐานคุณภาพอากาศมีค่ามาตรฐานที่แตกต่างกันนั้นเกิดจาก
ความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศ จึงท าให้ข้อมูลเชิงสถิติมี
ความจ าเป็นต่อการเลือกใช้มาตรฐานของมลพิษแต่ละประเภทเพื่อ
ความแม่นย า ในส่วนของการรายงานคุณภาพอากาศนั้นส่วนใหญ่ใช้
รูปแบบของค่าความเข้มข้นของสารพิษเทียบกับค่ามาตรฐาน [6] 
 การใช้เครื่องวัด PM 2.5 แบบพกพาวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศ
ในอาคารบ้านเรือนที่อาศัยอยู่เป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เขตเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือเขตอุตสาหกรรม ท าให้ผู้
อยู่อาศัยสามารถเฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงอันตรายจากสภาวะอากาศ
ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกินมาตรฐานได้  ดังนั้นงานวิจัย ช้ินนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณ PM 2.5 ที่ตรวจวัดบริเวณชุมชน
ใกล้นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งยังไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศของกรมควบคุมมลพิษ โดยพื้นท่ีดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชนที่มี
การจราจรหนาแน่น และเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่
ส าคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรายงานค่า PM 2.5 ที่วัด
ได้ เปรียบเทียบกับข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อใช้ในการ
ประเมินสภาพอากาศในบริเวณดังกล่าว 

2. วิธีการทดลอง
การรายงานค่าปริมาณอนุภาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า

2.5 ไมโครเมตรที่ได้จากเครื่องวัดแบบพกพา โดยเปรียบเทียบกับ
ค่า PM 2.5 ที่รายงานจากกรมควบคุมมลพิษผ่านทางแอพพลิเคชัน 
Air4Thai มีขั้นตอนดังนี ้

1) เก็บข้อมูล PM 2.5 จากห้องพักอาศัยในอาคารสูง บริเวณสี่
แ ย ก อุ ทั ย  ต า บ ล ส าม เรื อ น  อ า เภ อ บ า งป ะ อิ น  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยแสดงต าแหน่งของจุดตรวจวัดบนแผนที่ใน
รูปที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2564 รวม 30 
วัน โดยวัดค่า PM 2.5 ทั้งภายในและภายอาคาร ในช่วงเวลา
ท างานเป็นรายช่ัวโมง ที่ เวลา 8.00 – 17.00 น. ของทุกวัน ด้วย
เครื่องวัด PM 2.5 แบบพกพารุ่น NID ประเทศจีน 

2) รวบรวมข้อมูล PM 2.5 ที่รายงานจากกรมควบคุมมลพิษ
ผ่านทางแอพพลิเคชัน Air4Thai ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2564 ถึง
วันที่  31 ส.ค. 2564 รวม 30 วัน ซึ่งที่ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพ
อากาศทีบ่ริเวณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

3) เปรียบเทียบปริมาณ PM 2.5 รายวันที่ ได้จากเครื่องวัด
คุณภาพอากาศแบบพกพากับค่า PM 2.5 ทีร่ายงานจากแอพพลิเค
ชัน Air4Thai ด้วยสถิติ two sample t-test แบบสองหางที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเพื่อสร้าง
ส ม ก า ร เ ส้ น ต ร ง ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม  Microsoft Excel
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รูปที่ 1 ต าแหน่งของจุดตรวจวัดในแผนที่จากแอพพลิเคชัน Google Map (ห้องพักอาศัยในอาคารสูง บริเวณสี่แยกอุทัย ต าบลสามเรือน 
 อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

3. ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 ปริมาณ PM 2.5 (µg/m3) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงวันท่ี 18 ก.ค. 2564 – 24 ส.ค. 2564 ตรวจวัดโดย

 แอพพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษเทียบกับอุปกรณ์วัด PM แบบพกพาวัดภายในอาคารและนอกอาคารบริเวณโรจนะ 

วัน/เดือน/ปี วัดภายในอาคาร(µg/m3) วัดภายนอกอาคาร(µg/m3) Air4Thai (µg/m3) 
1 (18 ก.ค. 64) 11.1 10.8 7 
2 (19 ก.ค. 64) 7.4 6.8 3.8 
3 (21 ก.ค. 64) 10.6 9.9 5.5 
4 (22 ก.ค. 64) 23.2 22.9 13.4 
5 (24 ก.ค. 64) 26.5 25.6 13.1 
6 (25 ก.ค. 64) 12.1 11.3 9.2 
7 (27 ก.ค. 64) 17.7 17.3 6.9 
8 (28 ก.ค. 64) 13.5 13 7.7 
9 (29 ก.ค. 64) 15.6 14.8 11.2 
10 (30 ก.ค. 64) 10.6 10.2 9.4 
11 (31 ก.ค. 64) 17.6 17.9 11.6 
12 (2 ส.ค. 64) 8.9 10.4 11.1 
13 (3 ส.ค. 64) 9.3 10 8 
14 (4 ส.ค. 64) 16.3 15.6 13.3 
15 (6 ส.ค. 64) 15 13.2 8 
16 (7 ส.ค. 64) 18.7 17.8 13.3 
17 (9 ส.ค. 64) 15.3 16.1 12.4 
18 (10 ส.ค. 64) 18.2 18.4 15.7 
19 (11 ส.ค. 64) 29.7 31.1 12.2 

จุดตรวจวดั 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ปริมาณ PM 2.5 (µg/m3) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงวันท่ี 18 ก.ค. 2564 – 24 ส.ค. 2564 ตรวจวัดโดย 
 แอพพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษเทียบกับอุปกรณ์วัด PM แบบพกพาวัดภายในอาคารและนอกอาคารบริเวณโรจนะ 

วัน/เดือน/ปี วัดภายในอาคาร(µg/m3) วัดภายนอกอาคาร(µg/m3) Air4Thai (µg/m3) 
20 (12 ส.ค. 64) 10.8 9.8 5.8 
21 (13 ส.ค. 64) 13.1 13.7 9.3 
22 (14 ส.ค. 64) 11.9 11.5 9.1 
23 (17 ส.ค. 64) 7.9 7.9 7.2 
24 (18 ส.ค. 64) 17 18.3 10.9 
25 (15 ส.ค. 64) 23.5 20.6 11.1 
26 (20 ส.ค. 64) 39.3 39.6 18 
27 (21 ส.ค. 64) 39.3 39.6 8.6 
28 (22 ส.ค. 64) 39.3 39.6 15.3 
29 (23 ส.ค. 64) 26.6 25.3 14 
30 (24 ส.ค. 64) 18.7 18.9 12.3 

โดยค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเทียบกับค่าดัชนีคุณภาพอากาศของไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
(1) ปริมาณความเข้มข้นของ PM 2.5 เท่ากับ 0 - 25 µg/m3 ความหมาย คุณภาพอากาศดีมาก  
(2) ปริมาณความเข้มข้นของ PM 2.5 เท่ากับ 26 - 37 µg/m3  ความหมาย คุณภาพอากาศดี  
(3) ปริมาณความเข้มข้นของ PM 2.5 เท่ากับ 38 - 50 µg/m3  ความหมาย ปานกลาง  
(4) ปริมาณความเข้มข้นของ PM 2.5 เท่ากับ 51 - 90 µg/m3  ความหมาย เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  
(5) ปริมาณความเข้มข้นของ PM 2.5 เท่ากับ 91 µg/m3 ขึ้นไป  ความหมาย มีผลกระทบต่อสุขภาพ (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 

รูปที่ 2 ค่าเฉลี่ยปริมาณ PM 2.5 (µg/m3) วันที่ 18 ก.ค. 2564 – 24 ส.ค. 2564  (30 วัน) ท่ีตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ
พกพาภายในอาคารและนอกอาคารบริเวณโรจนะและข้อมูลจากแอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ 
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จากข้อมูลที่ได้จากการวัดความเข้มฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ทั้งในอาคารและนอกอาคารที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณชุมชนใกล้นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ เทียบกับค่าที่รายงาน
จากแอพพลิเคชัน Air4Thai ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่าข้อมูลจาก
กรมควบคุมมลพิษ คุณภาพอากาศดีมาก ในช่วงวันที่ 18 ก.ค. 
2564 ถึงวันท่ี 24 ส.ค. 2564 แต่ข้อมูลที่ได้จากการวัดด้วยอุปกรณ์
วัดแบบพกพาบริเวณโรจนะพบว่า วันที่ 5 (24 ก.ค. 64) 19 (11 
ส.ค. 64) และ29 (23 ส.ค. 64) ความเข้มฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอนเกิน 25 µg/m3 แต่ไม่เกิน 37 µg/m3 ดังแสดงในรูปที่ 
1 มีคุณภาพอากาศดี และในวันที่ 26 (20 ส.ค. 64), 27 (21 ส.ค. 
64) และ 28 (22 ส.ค. 64) ความเข้มฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ไมครอนเกิน 37 µg/m3 แต่ไม่เกิน 50 µg/m3 คุณภาพอากาศปาน
กลาง โดยข้อมูลในแต่ละวันปริมาณที่วัดภายในและภายนอกอาคาร
มีค่าใกล้เคียงกัน แต่มีปริมาณที่สูงกว่าค่าที่รายงานของกรมควบคุม
มลพิษ เนื่องด้วยเครื่องมือวัดของกรมควบคุมมลพิษติดตั้งอยู่ที่
บริเวณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในเขตเกาะเมือง อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้นไม่ได้อยู่ในบริเวณ

ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม หรือเขตที่มีการจราจรหนาแน่น ซึ่ง
แตกต่างจากการวัดในแหล่งชุมชุนใกล้นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 

เมื่อน าค่าเฉลี่ยปริมาณ PM 2.5 รายวันที่ได้จากการ
ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพาภายนอก
อาคารมาวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นกับการตรวจวัดด้วยเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพาภายในอาคารในรูปที่ 2 พบว่า
สามารถสร้างสมการเชิงเส้นได้ดังสมการที่ 1 

Y1 = 1.0063X + 0.3417    (1) 
R2 = 0.9897        (2) 

    เมื่อ Y1 คือ ค่าเฉลี่ยปริมาณรายวัน PM 2.5 (µg/m3) ที่ได้จาก 
การตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพาภายนอก
อาคาร 

X คือ ค่าเฉลี่ยปริมาณรายวัน PM 2.5 (µg/m3) ที่ได้จาก
การตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพาภายใน
อาคาร 

R2 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ 

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยปริมาณ PM 2. 5 (µg/m3) จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพาภายนอกอาคารกับค่า PM 2.5 
(µg/m3) จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพาภายในอาคาร บริเวณโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูล ณ วันท่ี 18 ก.ค. 2564 – 
24 ส.ค. 2564   

เมื่อปริมาณ PM 2.5 ที่ได้จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพ
อากาศแบบพกพาภายในอาคารเพิ่มขึ้น 1 µg/m3 ค่า PM 2.5 ที่ได้
จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพาภายนอกอาคารจะ
เพิ่มขึ้น 1.0063 µg/m3 และเมื่อน าปริมาณ PM 2.5 ที่ตรวจวัดได้

ภายในอาคารไปแทนค่าในสมการที่ 1 เพื่อเทียบเคียงกับค่า PM 
2.5 ที่ตรวจวัดได้ภายในอาคารพบว่าจะมีความถูกต้องร้อยละ 
98.97 % (รูปที่ 3) แสดงว่าการใช้เครื่องตรวจวัดภายในอาคารและ
ภายนอกอาคารให้ผลไม่แตกต่างกัน หรือมีค่าใกล้ เคียงกัน
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  (ก)  (ข) 

รูปที่ 4 (ก) ค่าปริมาณ PM 2.5 (µg/m3) ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในรอบ 30 วัน (วันท่ี 19 ก.ค. 64) (ข) ค่าปริมาณ PM 2.5 (µg/m3) ทีม่ีค่าเฉลี่ย 
 ต่ าสุดในรอบ 30 วัน (วันที่ 20 ส.ค. 64) ที่ตรวจวัดด้วยเครือ่งตรวจวัดคณุภาพอากาศแบบพกพาภายในอาคารและนอกอาคารบริเวณ 
 โรจนะและข้อมลูจากแอพพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ

เมื่อพิจารณาวันที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณ PM 2. 5 (µg/m3) 
จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศต่ าสุดในวันที่ 2 (19 ก.ค. 64) 
เวลาในแต่ละช่วง (รูปที่ 4(ก)) พบว่าค่าปริมาณความเข้มฝุ่นละอองที่
วัดจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศมีแนวโน้มลดลงภายนอก
อาคารตั้งแต่ช่วง  8.00 น. 12.00 น. เนื่องจากวันนี้เกิดฝนตก ท าให้
ปริมาณฝุ่นที่ล่องลอยในอากาศลดลง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วง 
14.00 -17.00 โดยช่วงเวลาที่ฝุ่นละลองภายในอาคารและภายนอก
อาคารเท่ากันคือ 13.00- 14.00 น. โดยมีปริมาณ 5 µg/m3 ซึ่งเป็น
ค่าต่ าสุดของวัน 

และเมื่อพิจารณาวันที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณ PM 2.5 (µg/m3) 
จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศสูงสุดในวันที่ 26 (20 ส.ค. 64) 
เวลาในแต่ละช่วง (รูปที่ 4(ข)) พบว่าค่าปริมาณความเข้มฝุ่นละอองที่
วัดจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศมีแนวโน้มมากขึ้นทั้งภายใน
อาคารและนอกอาคาร โดยในอาคารมีค่าสูงสุดที่เวลา 15.00 น วัด
ได้ 52 µg/m3 ส่วนภายนอกอาคารปริมาณความเข้มฝุ่นละอองมี
ค่าสูงสุดที่เวลา 17.00 น. วัดได้เนื่องจาก 51 µg/m3 เนื่องจากเป็น
เวลาที่โรงงานอุตสาหกรรมเลิกงาน การจราจรหนาแน่นช่วงเวลา
ดังกล่าว 

4. สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยช้ินนี้เป็นการรายงานปริมาณฝุ่นละเอียดที่มีขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร (PM 2.5) จากเครื่องมือวัด
แบบพกพา ในบริเวณชุมชนใกล้นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งเป็น
แหล่งชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น และเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ยังไม่มีสถานี

ตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ โดยรายงานค่า PM 
2.5 ที่วัดได้เปรียบเทียบกับข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระหว่างวันท่ี 
1 ก.ค. 2564 ถึงวันท่ี 31 ส.ค. 2564 รวม 30 วัน โดยวัดค่า PM 2.5 
ทั้งภายในและภายอาคาร ในช่วงเวลาท างานเป็นรายช่ัวโมง ที่ เวลา 
8.00 – 17.00 น. ของทุกวัน เพื่อใช้ในการประเมินสภาพอากาศใน
บริเวณนั้นสามารถท าได้ โดยค่าความเข้มฝุ่นละออง PM 2.5 ภายใน
อาคารมีค่าเฉลี่ยต่อวันอยู่ในช่วง 7.4 – 39.3 µg/m3 ส่วนภายนอก
อาคาร มีค่าเฉลี่ยต่อวันอยู่ในช่วง 6.8 – 39.6 µg/m3 ทั้งนี้ผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าภายในอาคารและภายนอกอาคารมีค่าเฉลี่ย
ของปริมาณ PM 2.5 ใกล้เคียงกัน (มีความถูกต้องสูงถึงร้อยละ 
98.97 %) โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณ PM 2.5 ที่วัดได้จากเครื่องวัด 
PM 2.5 แบบพกพารุ่น NID มีปริมาณที่สูงกว่าค่าที่รายงานจากแอพ
พลิเคชัน  Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ  เนื่องจากบริเวณที่
ตรวจวัดอยู่ ใกล้นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งมีการเผาไหม้จาก
กระบวนการผลิต อีกทั้งยั งเป็นบริเวณที่มีการจราจรค่อนข้าง
หนาแน่นในทุกวัน  
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สุรสทิธิ์ แสนทอน1, มานะ ทะนะอน้1, สันตริาษฎร์  คำเกิด2, เอเซีย  มานักฆ้อง2 และ อจลพล คุณธนเกียรต2ิ

1สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
2สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

Email: san_surasit@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและออกแบบตู้เลี้ยงปลาทองอัตโนมัติโดยการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ แบ่งการให้

อาหารเป็น 2 ประเภทได้แก่ อาหารสำเร็จรูป และอาหารเสริม สั่งการควบคุมในแต่ละวันโดยการตั้งเวลาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบบไร้สายและแจ้งเตือนปริมาณอาหารผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ควบคุมค่า pH ของน้ำในตู้ปลาด้วยระบบการปรับค่ากรดและเบส
โดยใช้น้ำยาปรับกรด-เบส เมื่อมีค่า pH ต่ำกว่า 6  และสูงกว่า 9 ระบบจะสั่งให้น้ำยาปรับ pH หยดน้ำยาตามช่วงกรด-เบสให้
เหมาะสม ผลการทดสอบการทำงานเครื่องให้อาหารสำเร็จรูปและอาหารเสริมโดยอัตโนมัติ 30 วัน จะได้ค่าเฉลี่ยอาหารของเครื่องให้
อาหารสำเร็จรูปคือ 6.77 กรัมต่อวัน และค่าเฉลี่ยอาหารของเครื่องให้อาหารเสริมคือ 7.84 กรัมต่อวัน และการทดสอบปรับสภาพค่า 
pH ของน้ำในตู้แบบอัตโนมัติ โดยจะทำงานเมื่อค่า pH ต่ำกว่า 6 และ pH สูงกว่า 9 ซึง่มีค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดค่า pH อยู่ท่ี 
0.71 เปอร์เซ็นต์      

คำสำคัญ: ตู้เลีย้งปลาทอง, อาหารสำเร็จรูป, อาหารเสริม, การควบคุมค่า pH, แอพพลิเคชั่นไลน์ 

Abstract 
This research aims to create and design an automatic goldfish aquarium that notifies by LINE 

application. Feeding is divided into two types: delicatessen food and supplementary food that is controlled 
each day by scheduling through the wireless computer network and notifies the amount of food via the LINE 
application. The pH control of the water in the aquarium is automatically performed with the acid-base 
adjustment system using the acid-base softener. When the water pH value is lower than 6 and higher than 9, 
the acid-base adjustment system will release the pH softener into the water according to the acid-base range 
appropriately. The 30-day testing results of the automatic delicatessen food and supplementary food feeder 
show that the average amount of delicatessen food is 6.77 grams per day and the average amount of 
supplementary food is 7.84 grams per day and the testing of the automatic water pH value adjustment, which 
will perform when the water pH value is lower than 6 and higher than 9, find that the pH measurement error is 
0.71 percent. 

Keywords: goldfish aquarium, delicatessen food, supplementary food, pH value control, LINE application. 
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1. บทนำ
ปลาทองหรือปลาเงินปลาทอง มีชื่อสามัญว่า Goldfish เป็น

ปลาสวยงามน้ำจืดที่นิยมเลี้ยงมานานแล้ว  จัดเป็นปลาที่ติด
ตลาด คือ เป็นปลาที่มีจำหน่ายในร้านขายปลาสวยงามทุกร้านและ
สามารถขายได้ราคาดีตลอดปี  โดยทั่วไปจัดว่ามีถิ่นกำเนิดจาก
ประเทศจีน ซึ่งชาวจีนจะเรียกปลาทองที่ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ
ว่า Chi Yu และเรียกปลาทองที่ เลี้ยงอยู่ตามบ้านว่า  Chin Chi 
Yu ในประเทศญี่ ปุ่น  ปลาทองได้รับความนิยมเลี้ยงกันอย่าง
มาก และมีการพัฒนาวิธีการเพาะพันธุ์ มีการคัดเลือกปลาที่มี
ลักษณะเด่นต่างๆมาผสมพันธุ์กัน ทำให้ได้ปลาทองที่มีลักษณะ
สวยงามขึ้นมาหลายชนิด และได้รับความนิยมแพร่หลายไปยัง
ประเทศต่าง ๆ [1] 

การเลี้ยงปลาทองนิยมเลี้ยงมากเนื่องจากเป็นปลาสวยงามซึ่ง
ทำให้ผู้เลี้ยงผ่อนคลาย อีกทั้งยังทำให้แขกผู้มาเยือนรู้สึกประทับใจ
ในความสวยงาม การเลี้ยงปลาทองต้องให้อาหารเป็นปกติ แต่ใน
กรณีที่ผู้เลี้ยงไม่อยู่บ้านเป็นระยะเวลาหลายวัน จะทำให้ปลาทอง
ได้รับอาหารไม่เพียงพอและอาจจะตายได้  หรือหากให้อาหารใน
ปริมาณที่มากเกินไปก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้น้ำเน่าเสียได้ 
ดังนั้นในหนึ่งวันจึงควรให้ปริมาณอาหารที่เหมาะสม 

คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดสร้างและออกแบบตู้เลี้ยงปลาทอง
อัตโนมัติโดยการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยจะมีส่วนของ
การให้อาหาร วัดค่ากรด-เบสของน้ำ ในกรณีที่ผู้เลี้ยงไม่ได้อยู่บ้าน
เป็นเวลาหลายวัน ซึ่งจะมีระบบเตือนเมื่ออาหารใกล้หมด โดยมี
ข้อความแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ และสามารถตั้งเวลาให้อาหาร
ได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีถังบรรจุอาหาร 2 ประเภทสำหรับปลาทอง 
คือ ถังบรรจุอาหารสำเร็จรูปและถังบรรจุอาหารเสริม ซึ่งสามารถ
เลือกให้อาหารได้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่สามารถควบคุมการให้
อาหารโดยการควบคุมปริมาณอาหารและการตั้งเวลาผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย และควบคุมค่า pH ของน้ำในตู้ปลาด้วย
ระบบการปรับค่ากรดและเบสโดยใช้น้ำยาปรับกรด-เบส เมื่อมีค่า 
pH ต่ำกว่า 6  และสูงกว่า 9 ระบบจะสั่งให้น้ำยาปรับ pH หยด
น้ำยาตามช่วงค่าเป็นเบสให้เหมาะสม โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนใน
การวัดค่า pH ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต ์ 

2. วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและออกแบบตู้เลี้ยง

ปลาทองอัตโนมัติโดยการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์  โดยมี
ขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ 

2.1 โครงสร้างระบบให้อาหารปลาอัตโนมัติแจ้งเตือนผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์  

ในส่วนของโครงสร้างของระบบให้อาหารปลาทองอัตโนมัติ
แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ มีส่วนประกอบ คือ ตู้เลี้ยงปลา 
เครื่องให้อาหาร เครื่องปรับสภาพค่า pH ในน้ำ [2] 

      สำหรับโครงครอบตู้ปลาจะใช้เหล็กฉากเจาะรูในการทำโครง
ครอบตู้ปลาขนาด กว้าง 25.5 เซนติเมตร ยาว 51 เซนติเมตร และ 
สูง 31 เซนติเมตร เนื่องด้วยเหล็กฉากเจาะรูมีลักษณะของเหล็กที่
สามารถใช้ครอบขอบของตู้ปลาทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้าได้ดี  และ 
สามารถประกอบเข้ากับตู้ได้ง่าย โดยมีช่องใส่กล่องบรรจุอาหาร 2 
กล่อง อยู่ที่บริเวณขอบของตู้ปลาทางด้านบน แบ่งอาหารออกเป็น 
2 ประเภท ประเภทที่หนึ่งคืออาหารสำเร็จรูป ประเภทที่สอง คือ
อาหารเสริม โดยกล่องบรรจุอาหารทั้ง 2 ประเภท มีลักษณะที่
เหมือนกัน ใช้แผ่นอะคริลิคสีใสขนาดความหนา 3 มิลลิเมตร 
ประกอบขึ้น มีเซอร์โวมอเตอร์ใช้เป็นอุปกรณ์ในการ เปิด-ปิด รู 
ปล่อยอาหาร และมีเซ็นเซอร์อัลตราโซนิคที่ใช้วัดระดับปริมาณ
อาหารในกล่องบรรจุอาหาร และฐานรองกล่องใส่น้ำยา pH อยู่ทาง
ด้านข้างซ้ายของโครงครอบ จะแบ่งส่วนประกอบของเครื่องได้ดังนี้ 
กล่องบรรจุสารปรับค่าความเป็นกรด-เบส หัวปล่อยสารปรับค่า
ความเป็นกรด-เบส และเซนเซอร์วัด pH โดยกล่องบรรจุสารปรับ
ค่าความเป็นกรด-เบสทำจากไม้อัดทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยม และใน
ส่วนของหัวปล่อยสารปรับค่าความเป็นกรด-เบส ใช้โซลินอยด์วาล์ว
ในการเป็นประตูกั้นสารปรับค่าความเป็นกรด-เบส ก่อนลงตู้ปลา 
โดยมีปั๊มอากาศดูดสารปรับค่าความเป็นกรด-เบสขึ้นมาที่โซลินอยด์
วาล์วตามท่อสายยางขึ้นมา และมีเซ็นเซอร์วัด pH อยู่ทางมุมขวา
ของตู้ปลา และมีกล่องใส่วงจรอยู่ทางด้านขวาของโครงครอบ ดังรูป
ที ่1 

รูปที่ 1 โครงสร้างตู้เลี้ยงปลาทอง 

2.2 หลักการการทำงานและภาพรวมของระบบ 
       ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มรับค่าการทำงานจากการสั่งการ 
การทำงานผ่านแอพพลิเคชั่น และการแสดงผลทางหน้าจอโดยรับ
ค่าจากเซ็นเซอร์ผ่านทางไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยเมื่อรับค่าการสั่ง
การและค่าจากเซ็นเซอร์ แอพพลิเคชั่น Blynk [3-7] จะส่งการ
ประมวลผลข้อมูลโดยผ่านทางเซิฟเวอร์ของแอพพลิเคชั่น Blynk 
และส่งข้อมูล เข้าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์  ที่ ใช้ เชื่ อมต่อ
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สายอยู่นั้น ทำการรับค่าคำสั่งเข้ามาประมวลผล
ทำตามหน้าที่ของแต่ละอุปกรณ์ไปควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ และส่งค่า

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

196
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคโปสเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



0

20

1 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7 2 9

ปริ
มา

ณอ
าห

าร
  ก

รัม
 

จ านวนวันในการให้อาหาร  วัน 

                                    

                               

               

กลับมาแสดงที่แอพพลิเคชั่น Blynk ดังรูปที่ 2 โดยสามารถแยกการ
ทำงานของแต่อุปกรณ์ได้ดังนี้ 

1  แอพพลิเคชั่น Blynk สั่งการเซอร์โวมอเตอร์ โดยใช้คำสั่ง 
Timer เพื่อเป็นการตั้งเวลาผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk  ในการให้การ
ทำเครื่องให้อาหาร โดยจะมีการตั้งเวลาใน 2 ช่วงเวลาคือ อาหาร
เช้า  อาหารสำเร็จรูป  และ อาหารเย็น  อาหารเสริม  และสั่งการ
เปิด-ปิด ได้ผ่านทางคำสั่ง Button 

2  แอพพลิเคชั่น Blynk แสดงปริมาณอาหารผ่านทางหน้าจอ 
LCD ของแอพพลิเคชั่น Blynk โดยแสดงระดับปริมาณอาหารที่ยัง
คงเหลือในกล่องอาหาร 2 แบบ คือ อาหารสำเร็จรูปและอาหาร
เสริม โดยมีระดับปริมาณอาหารดังนี้ 

- ระดับปริมาณอาหารแสดง Full = ปริมาณอาหารเต็ม
- ระดับปริมาณอาหารแสดง Medium = ปริมาณอาหารปาน

กลาง 
- ระดับปริมาณอาหารแสดง LOW = ปริมาณอาหารน้อย
- ระดับปริมาณอาหารแสดง Empty = อาหารหมด
เมื่ออาหารอยู่ในระดับ EMPTY และ LOW จะส่งการแจ้งเตือน

ระดับปริมาณอาหารผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ 
3) แอพพลิเคชั่น Blynk แสดงค่า pH ของน้ำในตู้ผ่านทาง

หน้าจอ Display Value ของแอพพลิเคชั่น Blynk โดยแสดงระดับ
ค่า pH ในตู้เมื่อค่า pH อยู่ในช่วงที่กำหนด ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
จะประมวลผลและส่งค่าควบคุมการทำงานไปให้รีเลย์เพื่อ เปิด-ปิด 
การทำงานของ ปั๊มลม และ โซลินอยด์วาล์ว เพื่อหยดน้ำยาปรับ
สภาพค่า pH ของน้ำลงน้ำของตู้ปลา  

รับค่า
Application Line

ไมโครคอนโทรลเลอร์

ตู้เล้ียงปลาทองเซ็นเซอร์
ph

เซ็นเซอร์
ปริมาณอาหาร

จอแสดงผล

รูปที่ 2 ผังการทำงานของตู้เลี้ยงปลาทอง 

3. ผลและการอภิปรายผล
ขั้นตอนการทดสอบการทำงานของตู้เลี้ยงปลาทองและวัดค่า

กรด-เบสของน้ำโดยการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ทั้งแบบ
ควบคุมด้วยมือและควบคุมแบบอัตโนมัติประกอบด้วยกระบวนการ
ต่าง ๆ คือ การทดสอบเครื่องให้อาหาร การทดสอบการปรับค่า pH 
ของน้ำในตู้ การทดสอบการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

3.1 การทดสอบการตั้งเวลาเครื่องให้อาหาร 
      การทดสอบการให้ปริมาณอาหารเครื่องให้อาหารในระยะเวลา 
30 วัน ในการทดสอบจะมีการให้อาหารอยู่ 2 ประเภท ประเภทที่
หนึ่ง คือ อาหารสำเร็จรูป ประเภทที่สอง คือ อาหารเสริม แบ่งการ
ให้อาหารเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 7.00 น. คือ มื้อเช้า และ 18.00 น. 
คือ มื้อเย็น ใช้การควบคุมการทำงานของมอเตอร์เซอร์โวด้วยการ
ตั้งเวลาการทำงานผ่านแอพพลิเคชั่น โดยตั้งการทำงานของมอเตอร์
เครื่องให้อาหารหลักอยู่ที่ 0.8 วินาที และ มอเตอร์เครื่องให้อาหาร
เสริมอยู่ที่  0.6 วินาที ใส่ปริมาณอาหารของกล่องบรรจุอาหาร
สำเร็จรูปไว้ที่ 211.1 กรัม และ ใส่ปริมาณอาหารของกล่องบรรจุ
อาหารเสริมไว้ที่ 206.7 กรัม ผลการทดสอบดังรูปที่ 3 

รูปที่ 3 ผลการทดสอบการให้ปริมาณอาหารเครื่องให้อาหาร 
แบบอัตโนมัติ 

ผลจากการทดสอบ ดังรูปที่ 3 เป็นการเปรียบเทียบปริมาณ
อาหาร ระหว่างปริมาณอาหารที่คำนวณกับปริมาณอาหารที่ให้ปลา
ทอง โดยในแต่ละวันเครื่องให้อาหารจะต้องให้อาหารประเภทละ 7 
กรัม ต่อปริมาณปลา 5 ตัว ในตู้ปลา โดยเครื่องให้อาหารสามารถให้
ปริมาณอาหารได้ คือ เครื่องให้อาหารสำเร็จรูปให้อาหารเฉลี่ย 
6.77 กรัมต่อวัน เครื่องให้อาหารเสริมให้อาหารเฉลี่ย 7.84 กรัมต่อ
วัน 

3.2 การทดสอบปรับสภาพค่า pH ของน้ำในตู้ปลาแบบอัตโนมัติ 
การทดสอบโดยการปรับค่า pH ในน้ำ ให้มีค่าอยู่ในช่วงที่ต่ำ

กว่า 6 และ สูงกว่า 9 ด้วยมือเพื่อให้ค่า pH อยู่ในช่วงที่เครื่องปรับ
ค่า pH ทำงาน โดยมีเงื่อนไขคือ เมื่อค่า pH ต่ำกว่า 5 จะหยดสาร
ปรับค่า pH ให้เพิ่มขึ้น 5 ml เมื่อค่า pH  ต่ำกว่า 6.5 แต่สูงกว่า 5 
เครื่องปรับค่า pH จะหยดสารปรับค่า pH ให้เพิ่มขึ้น 1 ml. และ 
เมื่อค่า pH มากกว่า 9.5 จะหยดสารปรับค่า pH ให้ลดลง 5 ml. 
เมื่อค่า pH  ต่ำกว่า 9.5 แต่สูงกว่า 8.5 จะหยดสารปรับค่า pH ให้
ลดลง 1 ml ดังตารางที่ 1 และ 2 
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ตารางท่ี 1 การทดสอบการทำงานเครื่องหยดสารปรับค่า pH ให้
ลดลง แบบอัตโนมัติ 

ตารางท่ี 2 การทดสอบการทำงานเครื่องหยดสารปรับค่า pH ให้
เพิ่มข้ึนแบบอัตโนมัติ       

4. สรุปผล
คณะผู้วิจัยได้สร้างตู้เลี้ยงปลาทองอัตโนมัติโดยการแจ้งเตือน

ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยมีผลสรุปการทดลองดังนี้ 
1  การทดสอบการควบคุมเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ สรุปผลการ

ทดสอบดังนี้ 
ทดสอบการควบคุมเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ โดยจะให้อาหาร

เป็น 2 ช่วงเวลา คือ 7.00 น. ให้อาหารสำเร็จรูป 18.00 น. ให้
อาหารเสริม ทดสอบการทำงานให้อาหาร 30 วัน บรรจุอาหารใส่
กล่องอาหารสำเร็จรูปเท่ากับ 211.1 กรัม และ บรรจุอาหารใส่
กล่องอาหารเสริมเท่ากับ 206.7 กรัม จากการทดสอบเครื่องให้
อาหารสามารถให้ครบ 30 วัน โดยมีค่าเฉลี่ยการอาหารของเครื่อง
ให้อาหารสำเร็จรูปคือ 6.77 กรัมต่อวัน และเครื่องให้อาหารเสริม
ให้อาหารเฉลี่ย 7.84 กรัมต่อวัน 

2  การทดสอบการแจ้งเตือนปริมาณอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น
ไลน์ มีการแจ้งเตือนประมาณอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

3) การทดสอบปรับสภาพค่า pH ของน้ำในตู้แบบอัตโนมัติ
เครื่องปรับสภาพค่า pH ของน้ำสามารถปรับ pH เพิ่มขึ้น และ

ลดลง เมื่อค่า pH ของน้ำในตู้ มีค่า pH ที่ต่ำกว่า 6 และ ค่า pH ที่
สูงกว่า 9 เพื่อให้ค่า pH อยู่ในช่วงที่ปลอดภัยสำหรับการดำรงชีวิต
ของปลาทอง โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดค่า pH อยู่ที่ 
0.71 เปอร์เซ็นต์ 

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5.1 ควรใช้บอร์ดที่มีการจ่ายไฟที่เพียงพอกับอุปกรณ์ แล้ว pin

ในการต่อที่เพียงพอเช่น Arduino UNO, Arduino MEGA เป็นต้น 
และใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อไวไฟแบบแยก เชื่อมข้อมูลแทน 

5.2 ควรออกแบบระบบการหยดสารสารปรับค่า pH เพิ่มขึ้น 
และลดลง ให้มีเสถียรภาพในการทำงานให้มากกว่านี้ 

5.3 ควรติดกล้องเพื่อใช้ตรวจสอบสภาพน้ำและอาหารที่ตกค้าง
อาจทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย 

6. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยเป็นอย่างดี เพราะได้รับ

ความอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 
และขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ตาก ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการ
จัดทำและเก็บข้อมูลในการทำวิจัย การทดลองเป็นอย่างดียิ่ง 
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การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรับการวิเคราะหแ์รงคงที่กระท าบนราง UIC 54
The computer program application for the analysis of static forces acting on 

the UIC 54 rail. 

โกเมน  หมายม่ัน1,  เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล2, กฤษณะ ยอดนิล3 
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บทคัดย่อ 
การซิมมูเลชั่น (Simulation) ด้วยโปรแกรม Solidwork เพ่ือท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแรงกระท าคงที่ (static load) ที่

กระท ากับ ราง (Rail) เพ่ือท านายความเครียดที่เกิดกับราง และประโยชน์ในการประเมินความสามารถของราง (Rail) ในการท างานอย่าง
ปลอดภัย โดยโหลดกระท าต่อรางรถไฟชนิด UIC 54 วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Solidwork 2018 ในฟังชัน Simulation โดยก าหนดให้โบกี้สอง
เพลามีน้ าหนัก 25 ตัน น้ าหนักที่กดลงต่อล้อ 6.25 ตัน หรือ 61,292 นิวตัน การก าหนดวัสดุรางเป็น ANSI 1045 Steel Cold Drawn ซึ่งผลที่
ได้ในต าแหน่ง A มีความเครียด (Stress) สูงสุด 1.15 x 109  N/m2 และความเครียด (Stress) ต่ าสุด 546 N/m2 ส่วนต าแหน่ง B มี
ความเครียด (Stress) สูงสุด 1.889 x 104 N/m2 และความเครียด (Stress) ต่ าสุด 5.318 x 10 -4 N/m2 ในส่วนของการเปลี่ยนรูป 
(Displacement) ต าแหน่ง A ค่าการเปลี่ยนรูปสูงสุดอยู่ที่ 7.237 x 10-2 mm. และที่ต าแหน่ง B ค่าการเปลี่ยนรูปสูงสุดอยู่ที่ 5.992 x 10-7 
mm. จากแรงคงที่กระท ากับรางและได้ท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Solidwork น้ันสามารถสรุปได้ว่าแรงกดคงที่ 61,292 นิวตัน ไม่ส่งผลต่อ
ความเสียหายกับรางรถไฟแต่อย่างใด ซึ่งรางประเภท UIC 54 สามารถรองรับการใช้งานของโบกี้ชนิดสองเพลาน้ าหนัก 25 ตันได้

ค าส าคัญ: ซิมมูเลชั่น, รางรถไฟ, แรงกระท าคงที่, ความเครียด 

Abstract 
The Simulation with Solidwork program analyzes the relationship of static load acting on the rail to predict 

the stress on the rail. In addition, the benefits of evaluating the ability of the rail to work safely. The load applied to the 
UIC 54 rail, analyzed by Solidwork 2018 in the simulation function. The weight of the two-axle bogies is 25 tons, which 
is 6.25 tons or 61,292 newtons per wheel. The rail material designation is ANSI 1045 Steel Cold Drawn, which results in 
position A having maximum stress of 1.15 x 109 N/m2 and minimum stress of 546N/m2, while position B has maximum 
stress of 1.889 x. 104 N/m2 and minimum stress 5.318 x 10-4 N/m2. As for the transformation (Displacement) at position 
A, the maximum deformation is 7.237 x 10-2 mm. At position B, the maximum deformation is 5.992 x 10-7 mm. The 
constant force is acting on the rail and analyzed by the program. The Solidwork program concluded that a constant 
pressure of 61,292 Newtons did not result in any damage to the rail, which the UIC 54 type rail can support the use of 
two-axle bogies weighing 25 tons. 

Keywords: Simulation, Rail, static load, Stress 
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1. บทน า
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีส่งผลโดยตรงต่อ

เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้การ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่ง่ายข้ึนเช่น การสื่อสารและสารสนเทศต่าง 
ๆ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยีการขนส่งและเดินทาง เป็นต้น ความเจริญทางด้าน
เทค โนโลยี ยังเป็ น ตัวชี้ วัดถึ งการพัฒ นาของแต่ละประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนา ซึ่ง
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ก าลังพัฒนาได้ที่มีการพัฒนา
เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบ
ขนส่งภายในประเทศ และการเชื่อมโครงข่ายระบบขนส่งไปยัง
ประเทศข้างเคียง [1] ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานมีส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านอื่น ๆ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น
อย่างมากซึ่งจะมีผลต่อต้นทุนของสินค้าโดยตรง การขนส่งสินค้าท่ีมี
ต้นทุนต่ าที่สุดได้แก่การขนส่งทางรางเมื่อเปรียบเทียบกันการขนส่ง
โดยรถยนต์ นอกจากต้นทุนการขนส่งแล้วจะพิจารณาถึงการสร้าง
มลภาวะที่มีค่าต่ ากว่าการขนส่งด้วนรถยนต์ด้วย จากข้อดีที่กล่าวมา
น้ันจากรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญด้านการขนส่งทางรางอย่าง
มาก ซึ่งจะเห็นได้จากนโยบายที่ส่งเสริมและพัฒนาด้านระบบขนส่ง
ทางรางอาทิเช่น โครงการขนส่งระบบรางภายในกรุงเทพและ
ปริมณฑล โครงการขนส่งระบบรางในเมืองใหญ่ และ โครงการ
รถไฟรางคู่ เป็นต้น 
 การยกระดับระบบการขนส่งทางรางในปัจจุบันต้องอาศัยการ
น าเข้าเทคโนโลยีของต่างชาติทั้งหมด ท้ังน้ีรวมไปถึงองค์ความรู้ของ
ระบบรางด้วยเช่นกัน ในการพัฒนาระบบรางอย่างจริงจังใน
ประเทศไทยน้ันยังขาดแคลนบุคลากรด้านระบบราง และเทคโนโลยี
ในมิติต่าง ๆ อย่างมาก ดังน้ันการพัฒนาบุคลากรจ าเป็นอย่างย่ิง
จะต้องบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้แก่บุคลากรด้านระบบรางที่มีความต้องการมากในการ
พัฒนาด้านระบบรางในอนาคต 
 การศึกษาด้านรางเป็นส่วนส าคัญต่อการสร้างทางของรถไฟ ซึ่ง
รางจะถูกวางบนหมอนคอนกรีตท าหน้าที่รองรับล้อรถไฟทั้งขณะ
จอดน่ิงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ซึ่งรางจะท าหน้าที่รองรับ
น้ าหนักของรถไฟทั้งหมด และถ่ายน้ าหนักลงไปยังหมอนและบัล
ลาสต์ต่อไป การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงและการกระจายตัวของ
แรงบนรางรถไฟน้ันมีความซับซ้อนอย่างมาก ท าให้ความสามารถใน
การวิเคราะห์การรับแรงของรางรถไฟได้ยาก ปัจจุบันได้มีการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมของการ

รับแรงต่างได้ง่ายข้ึน ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดข้ึนและ
น าไปพัฒนาด้านรางได้ถูกต้องและเหมาะสมมากย่ิงข้ึน แต่เน่ืองจาก
โปรแกรมวิเคราะห์ที่ใช่กันอยู่เป็นโปรมแกรมเฉพาะด้านมีราคาสูง
และต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมในการ
ปฏิบัติงานเท่าน้ัน ท าให้ผู้ที่ให้ความสนใจด้านการพัฒนาระบบราง
ไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้น้ีได้ ดังน้ันงานวิจัยน้ีได้ท าการศึกษา
การใช้งาน ฟังชั่นซิมมูเลชั่น (Simulation) ในโปรแกรมโซลิดเวิร์ค 
(Solidwork) เพ่ือวิเคราะห์แรงกระท าที่เกิดข้ึนในต าแหน่งต่าง ๆ 
บนรางรถรถไฟ 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
2.1 ทฤษฎีราง
 รางรถไฟ (Rail) คือส่วนที่มีความส าคัญระบบขนส่งทางรางท า
หน้าท่ีประคองการเคลื่อนที่ของรถไฟและเป็นส่วนที่รองรับน้ าหนัก
ของรถไฟ รางรถไฟจะถูกยึดติดกับหมอนรองด้วยแคลมป์ยึดโดยมี
แผ่นรองราง (Rail pad) แสดงในรูปที่ 1 

รูปที่ 1 การยึดรางรถไฟกับหมอนรองรางด้วยแคลมป์ยึดบนแผ่น
เหล็ก [2] 
จากรูปที่ 1 รางรถไฟที่ถูกยึดติดกับหมอนรองรางโดยที่หมอนจะถูก
วางอยู่บนบัลลาสต์ (Ballast) ท าหน้าที่รองรับหมอนรองรางรถไฟ
และยังท าหน้าที่ดูดซับแรงสั่นสะเทือนของการวิงของรถไฟ ซึ่งบัล
ลาสต์ (Ballast) ท าจากหินโดยมีความหนาของชั้น 25-30 ซ.ม.มี
ความลาดชันด้านข้าง 1/5 [2] ชั้นบัลลาสต์จะถูกว่างอยู่ส่วนบนของ
ชั้นซับบัลลาสต์ (Sub-ballast) และดินฐานราก (Subgrade) ภาพ
หน้าตัดของทางรถไฟแสดงในรูปที่ 2 

รูปที่ 2 ภาพหน้าตัดของทางรถไฟประเภทบัลลาสต์ (Ballast)  [3] 
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 รางรถไฟชนิด UIC 54 ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน (carbon 
steel) มาตราฐานยูโรเปียน EN 13674-1 มีส่วนประกอบของ
โครเมียม แมงกานีส มีสมบัติแรงดึงสูงสุด (Ultimate tensile 
strength (UTS)) 680-830 N/mm2 มีค่าการยืดตัว (Elongation) 
14% โดยมีน้ าหนัก 54.44 kg. ต่อความยาว 1 m. [4] รูปที่  3 
แสดงหน้าตัดของรางรถไฟชนิด UIC 54  

รูปที่ 3 ภาพหน้าตัดของรางรถไฟประเภท UIC 54 [5] 

 การรับแรงของรางรถไฟเกิดจาก น้ าหนักแกน (axle weight) 
หรือ โหลดเพลา (axle load) สามารถอธิบายโดย โหลดคงที่ 
(static load: Q) ซึ่งจะถูกถ่ายโอนทีละส่วนโดยแต่ละเพลาของ
ยานพาหนะและโดยทั่วไปของรถไฟ ผ่านล้อไปจนถึงราง ภาระของ
เพลาจัดอยู่ในประเภท น้ าหนักบรรทุกตามลักษณะเฉพาะ  เมื่อ
พิจารณาถึงการโหลดที่สมมาตรของชิ้นส่วนยานยนต์ต่าง ๆ โหลด
เพลาจะรับน้ าหนักได้มากแสดงถึงผลหารของน้ าหนักรถทั้งหมดหาร
ด้วยจ านวนรวมของเพลา  ในกรณีของรถที่มีหัวโบกี้ 2 เพลา [4] 
สมการทางคณิตศาสตร์ต่อไปน้ี 

'
.

4 2

M M
Q m g

 
= + + 
 

       (1) 

เมื่อ 
Q =  แรงในแนวแกน 

M = น้ าหนักตัวรถ 
'M = น้ าหนักโบกี้ 

m = น้ าหนักของชุดล้อรถไฟหน่ึงชุด 
g = แรงโน้มถ่วง 

ภาระของเพลาเกี่ยวข้องโดยตรงหรือทางอ้อมในสมการเชิ ง
วิเคราะห์ ของแรงกระท าบนพ้ืนผิวสัมผัสของรางล้อ-ราง และส่งผล
ต่อพฤติกรรมของทั้งการกลิ้งของล้อ โดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรับการ
ว่ิงบนรางโดยยานพาหนะที่มีน้ าหนักมาก ท าให้เกิดการเพ่ิมข้ึน
จ านวน และขนาดของข้อบกพร่องของแทร็ก ตลอดจนความล้าของ
โครงสร้างส่วนบนของวัสดุแทร็ก น าไปสู่ความต้องการและต้นทุนใน
การบ ารุงรักษาแทร็กเพ่ิมข้ึน ลักษณะของแรงและทิศทางของแรง
แสดงในรูปที่ 4 

รูปที่ 4 ทิศทางของแรงที่กระท าโดยตรงกับแทร็ก [4] 

2.2 บทความวิจัย 
 Yongming Liu และคณะ ได้เสนอแบบจ าลองการท านายการ
เริ่มต้นความล้าจากรอบสูงแบบหลายแกนส าหรับล้อราง ความ
เสียหายจากความล้าทั่วไป วิธีการวิเคราะห์ส าหรับส่วนประกอบ
ทางกลที่ซับซ้อนได้รับการพัฒนา และน าไปใช้กับปัญหาความล้า
หน้าสัมผัสล้อ/ราง แบบจ าลองไฟไนต์อิลิเมนต์ (Finite Element) 
อีลาส โตพลาส ติก  (Elasto-plastic) ใช้ส าหรับการ วิเคราะห์
ความเครียด เทคนิคการสร้างแบบจ าลองย่อยจะใช้เพ่ือให้ได้ทั้ง
ประสิทธิภาพในการค านวณและความแม่นย า จากน้ันจะประเมิน
ความเสียหายจากความล้าในล้อเป็นตัวเลข  โดยใช้ประวั ติ
ความเครียดระหว่างการหมุนวงล้อหน่ึงครั้ง ผลของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางล้อ โหลดแนวต้ัง ความแข็งของวัสดุ และคุณสมบัติความ
ล้าของวัสดุต่ออายุการเริ่มแตกร้าวเมื่อยล้าจะถูกตรวจสอบโดยใช้
แบบที่เสนอ [1,6]  
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รูปที่ 5 การสร้างแบบจ าลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของหน้าสัมผัสล้อ/
ราง [1,6] 

B. Jagadeep และคณะ ได้อธิบายการวิเคราะห์โดยละเอียด
ของความสัมพันธ์ของล้อ/ราง ของล้อรถราง เป้าหมายหลักคือเพ่ือ
ก าหนดความเค้นสัมผัสเน่ืองจากการโหลดทางกลภายใต้สภาวะ
คงที่ ความสามารถในการท านายความเครียด มีประโยชน์ในการ
ประเมินความสามารถของล้อในการท างานอย่างปลอดภัย ภายใต้
การบริการที่คาดไว้และมีประโยชน์ส าหรับการคาดการณ์การสึก
หรอ และความเค้นในล้อ/ราง  มีความส าคัญ เน่ืองจากเป็น
ตัวก าหนดความสามารถในการบรรทุก และความล้มเหลวในการ
ท างาน การวิเคราะห์ความเครียดสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ วิธีการ
ทดลอง และโดยใช้เครื่องมืออย่าง Boundary Element Method, 
ไฟไนต์อิลิเมนต์ (Finite Element) วิธีการ ฯลฯ ในปัจจุบันการ
วิเคราะห์ความเครียดของ ล้อ/ราง ด าเนินการด้วย ไฟไนต์อิลิเมนต์ 
(Finite Element) [7] 

รูปที่  6 การวิเคราะห์ความเครียดด้วยไฟไนต์อิลิ เมนต์ (Finite 
Element) [7] 
 Amberbir Wondimu ศึกษารอยต่อราง โดยทั่ วไป ถือ ว่า
รอยต่อรางเป็นส่วนที่อ่อนแอที่สุดแห่งหน่ึงของรางรถไฟ โครงสร้าง
พ้ืนฐานมีข้อบกพร่องและความล้มเหลวจ านวนหน่ึงรอบข้อต่อ
ปลายรางรวมถึงรอยแตกของรูโบลต์ พบว่ามีการแตกร้าวหรือการ
แยกรางของส่ วนหั ว สลั ก เกลี ยวหั กห รือขาดหายไป  และ
ข้อบกพร่องของข้อต่อของข้อต่อได้รับการตรวจพบว่าเริ่มท างานที่
รอยต่อรางและบริเวณโดยรอบข้อต่อเหล่าน้ี การเริ่มต้นและการ

ขยายข้อบกพร่องเหล่าน้ีคือ สาเหตุหลักมาจากความไม่ต่อเน่ืองของ
สมบัติทางเรขาคณิตและทางกลในบริเวณรอยต่อราง งานวิจัย
ศึกษาผลกระทบของสภาวะการรองรับ ความเร็วของล้อ และ
ต าแหน่งการบรรทุกบนการเคลื่อนตัวในแนวต้ังที่ปลายราง การ
กระจายความเค้นที่รูโบลต์และบริเวณเน้ือด้านบนภายใต้สถิต และ
เงื่อนไขการโหลดแบบไดนามิกโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite 
Element) ผลเบื้องต้นของโหลดสถิตพบว่าเมื่อต าแหน่งการโหลด
แตกต่างกันไป การตอบสนองของข้อต่อปลายรางจะแตกต่างกัน 
การกระจัดในแนวต้ังของรางและความเค้นบนเน้ือรางส่วนบนและ
ความเค้นบนรูสลักก็แตกต่างกันไป ผลเบื้องต้นจากการโหลดแบบ
ไดนามิกบ่งชี้ว่าแรงสัมผัสที่ส่วนต่อประสานของรางล้อจะไม่เปลี่ยน
แบบโมโนโทนด้วยความเร็วของรถไฟที่ เปลี่ยนไป และความเค้นที่
ค านวณรอบบริเวณรูสลักมีนัยส าคัญน้อยกว่าความเค้นรอบบริเวณ
เน้ือด้านบน จึงสรุปได้ว่าศูนย์ร่วมสนับสนุนคือขอแนะน าอย่างย่ิง
เน่ืองจากมีความแข็งสูงท าให้เกิดการโก่งตัวน้อยลงและความเค้น
ของรูสลักที่เล็กลงรอบข้อต่อปลายรางสามารถลดจุดบกพร่องรอบ
ข้อต่อได้ [8] แสดงในรูปที่ 7 

รูปที่ 7 การกระจายความเค้นที่รูโบลต์โดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
(Finite Element) [8] 

3. ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยการกระจายตัวของโหลดกระท าต่อรางรถไฟชนิด

UIC 54 น้ี จะท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Solidwork 2018 ใน
ฟังชัน Simulation เพ่ือหาค่าของการกระจายแรงกระท าและค่า
การแปลรูปของรางเมื่อถูกแรงกระท าคงที่ (static load: Q) โดย
ก าหนดให้โบกี้สองเพลามีน้ าหนัก 25 ตัน น้ าหนักที่กดลงต่อล้อ 
6.25 ตัน หรือ 61,292 นิวตัน การก าหนดวัสดุรางเป็น ANSI 1045 
Steel Cold Drawn  

4. การทดลอง
การทดลองเริ่มจากการเขียนแบบ CAD 3D รางรถไฟประเภท

UIC 54 ด้วยโปรแกรม Solidwork 2018 โดยการอ้างอิงขนาดของ
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รางตามรางมาตราฐาน UIC 54 ในรูปที่ 3 ก าหนดวัสดุรางเป็น 
ANSI 1045 Steel Cold Drawn เมื่อท าการตรวจสอบน้ าหนักของ
งานด้วยโปรแกรมพบว่ามีน้ าหนัก 55.21 kg. ซึ่งมากกว่าน้ าหนัก
มาตรฐาน 1.4% จากน้ันท าการใช้ฟังชั่น Simulation เพ่ือหา
ค่าแรงกระท าบนรางต่อไป 

การใช้ฟังชั่น Simulation เริ่มด้วยการก าหนดค่าพารามิเตอร์ 
โดยเลือกไปยังโหมดการ Simulation แบบแรงกระท าคงที่ (static) 
จากน้ันท าการก าหนดค่าพารามิเตอร์ตามแถบที่แสดงข้ึนดังรูปที่ 8  

รูปที่ 8 แถบการก าหนดพารามิเตอร์ของฟังชั่น Simulation 

จากรูปที่ 8 พารามิเตอร์แรกที่ต้องก าหนดคือวัสดุ แต่เน่ืองจากได้มี
การก าหนดไว้แล้วจึงไม่ต้องก าหนดใหม่ ต่อจากน้ันท าการก าหนด 
Fixtures ให้กับชิ้นงานโดยเลือกไปยังแผ่นฐานของรางซึ่งแผ่นฐาน
ได้ถูกเขียนติดกับรางและจะวางอยู่บนหมอนคอนกรีต จากน้ันท า
การก าหนดโหลดหรือแรงกระท าของล้อรถกับราง การก าหนดจะ
พิจารณาสองจุดได้แก่ กึ่งกลางระหว่างหมอน และตรงกลางตรงกับ
หมอนรอง โดยให้โหลดกระท ากับราง 61,292 นิวตัน จากน้ันท า
การก าหนดค่า Mesh โดยค่าความระเอียดเป็นค่าที่เครื่องก าหนด
จากรูปที่ 9 คือรางรถไฟชนิด UIC 54 ที่ผ่านการก าหนด Mesh 
เพ่ือท าการ Simulation 

รูปที่ 9 รางรถไฟชนิด UIC 54 ที่ผ่านการก าหนด Mesh 

 เมื่อให้ค่าพารามิเตอร์เรียบร้อยแล้วจากน้ันจะท าการรัน (Run) 
Simulation โดยผลลัพธ์ที่มีดังหัวข้อต่อไปน้ี 

4.1 ผลการจ าลอง (Results) 
 จากผลการจ าลอง ซิมมูเลชั ่น (Simulation) รางรถไฟด้วย
โปรแกรม Solidwork 2018 ในการซ ิมม ูเลชั ่น (Simulation) 
ต าแหน่งที่ 1 บริเวณตรงกลางระหว่างหมอนรองรถไฟโดยใช้โหลด 
61,292 นิวตัน พบว่าแรงกดที่กระท าบนรางมีการกระจายตัวของ
แรงอย่างแคบ ๆ เนื่องมาจากแรงที่กระท ากับรางรถไฟ ต่ ากว่า
ความแข็งแรงที ่ร ับได้ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของรางที่
สามารถรับแรงคงที่ของรถไฟประเภทสองเพลาได้ดี จากผลการ
จ าลองแสดงในรูปที่ 10 

รูปที่  10 ผลของการความเค้นที่กระท าบนรางชนิด UIC 54 
ต าแหน่งตรงกลางระหว่างหมอนรองรางรถไฟ 

จากรูปที่ 10 ความเครียด (Stress) ที่เกิดข้ึนกับชิ้นงานสูงสุด (Max) 
1.15 x 109  N/m2 และความเครียดต่ าสุด (Min) 546 N/m2 เมื่อ
พิจารณาถึงการเปลี่ยนรูป (Displacement) เมื่อรับแรงกด พบว่ามี
ค่าการเปลี่ยนรูปสูงสุดอยู่ที่ 7.237 x 10-2 mm. โดยการเปลี่ยน
แปรงสามารถพิจารณาจาก โหนด (Node) ของการเปลี่ยนแปรง 
6,484 โหนด หรือคิดเป็นร้อยละ 72.7 ซึ่งเมื่อเปลี่ยนเทียบกับ
หน่วยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปรง 2,438 โหนด คิดเป็นร้อยละ 27.3 
โดยมีโหนดทั้งหมดบนชิ้นงาน 8,922 โหนด ดังแสดงในรูปที่ 11 

รูปที่ 11 ผลของการเปลี่ยนรูปจากโหลดกระท าบนรางชนิด UIC 
54 ต าแหน่งตรงกลางระหว่างหมอนรองรางรถไฟ 
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เมื่อให้โหลดบริเวณต าแหน่งตรงกับหมอนรองรางรถไฟ จากน้ันท า
การซิมมูเลชั่น (Simulation) เพ่ือเปรียบเทียบกับต าแหน่งตรง
กลางระหว่างหมอนรองราง ผลจากการทดลองแสดงในรูปที่ 12 

รูปที่  12 ผลของการความเค้นที่กระท าบนรางชนิด UIC 54 
ต าแหน่งตรงกับหมอนรองรางรถไฟ 

จากรูปที่ 12 ความเครียด (Stress) ที่เกิดข้ึนกับชิ้นงานสูงสุด (Max) 
1.889 x 104 N/m2 และความเครียดต่ าสุด (Min) 5.318 x 10-4 
N/m2 เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนรูป (Displacement) เมื่อรับแรง
กด พบว่ามีค่าการเปลี่ยนรูปสูงสุดอยู่ที่ 5.992 x 10-7 mm. โดย
การเปลี่ยนแปรงสามารถพิจารณาจาก โหนด (Node) ของการ
เปลี่ยนแปรง 6,144 โหนด หรือคิดเป็นร้อยละ 71.78 ซึ่ งเมื่อ
เปลี่ยนเทียบกับโหนดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปรง 2,415 โหนด คิดเป็น
ร้อยละ 28.22 โดยมีโหนดทั้งหมดบนชิ้นงาน 8,559 โหนด ดัง
แสดงในรูปที่ 13 

รูปที่ 13 ผลของการเปลี่ยนรูปจากโหลดกระท าบนรางชนิด UIC 
54 ต าแหน่งตรงกับหมอนรองรางรถไฟ 

4.2  อภิปรายผล (Discussion) 
 จากผลการทดลองให้แรงกระท าคงที่ (static load: Q) กับราง 
(Rail) สองต าแหน่งได้แก่ ตรงกลางระหว่างหมอนรองรางรถไฟ 

(ก าหนดให้เป็นต าแหน่ง A) แสดงในรูปที่ 11 และตรงกับหมอนรอง
รางรถไฟ (ก าหนดให้เป็นต าแหน่ง B) แสดงในรูปที่  13 พบว่า 
ต าแหน่ง A ของรางจะถูกกระท ามากกว่าต าแหน่ง B เน่ืองจากเป็น
ต าแหน่งที่ไม่มีส่วนหมอนมารองรับท าให้รับแรงกดโดยตรง แต่เน่ือง
ด้วยแรงที่กระท าไม่สูงมากส่งผลให้ความเครียดที่เกิดกับราง ต่ าและ
ไม่มีผลให้เกิดความเสียหายกับราง ในส่วนของการเปลี่ยนแปรงของ
รางที่ถูกแรงกระท าพบว่าในต าแหน่ง A มีค่าการเปลี่ยนแปรงรูปสูง
กว่า B ค่อนข้างมาก แต่ถ้ามองในด้านของการใช้งานของรางแล้ว 
การไม่ท าให้รางเสียรูปแต่อย่างใด  

4.3 บทสรุป (Conclusion) 
 จากการซิมมูเลชั่น (Simulation) ด้วยโปรแกรม Solidwork 
เพ่ือท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแรงกระท าคงที่ (static 
load) ที่กระท ากับ ราง (Rail) เป้าหมายหลัก คือพิจารณาความ
เค้นเน่ืองจากการโหลดทางกลภายใต้สภาวะคงที่ ความสามารถใน
การท านายความเครียด มีประโยชน์ในการประเมินความสามารถ
ของราง (Rail) ในการท างานอย่างปลอดภัย ซึ่งผลที่ได้ในต าแหน่ง 
A มี ค วาม เค รี ยด  (Stress) สู งสุ ด  1 .15  x 10 9  N/m2 และ
ความ เครี ยด (Stress) ต่ าสุ ด  546N/m2 ส่ วนต าแห น่ ง B มี
ความเครียด (Stress) สูงสุด 1.889 x 104 N/m2 และความเครียด 
(Stress) ต่ าสุด 5.318 x 10-4 N/m2 ในส่วนของการเปลี่ ยนรูป 
(Displacement) ต าแหน่ง A ค่าการเปลี่ยนรูปสูงสุดอยู่ที่ 7.237 x 
10-2 mm. และที่ต าแหน่ง B ค่าการเปลี่ยนรูปสูงสุดอยู่ที่ 5.992 x
10-7 mm. จากแรงคงที่กระท ากับรางและได้ท าการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม Solidwork น้ันสามารถสรุปได้ว่าแรงกดคงที่ 61,292
นิวตัน ไม่ส่งผลต่อความเสียหายกับรางรถไฟแต่อย่างใด ซึ่งราง
ประเภท UIC 54 สามารถรองรับการใช้งานของโบกี้ชนิดสองเพลา
น้ าหนัก 25 ตันได้

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากการใช้โปรแกรม Solidwork ท าการวิเคราะห์แรงคงที่

กระท ากับรางน้ันได้พบข้อจ ากัดของโปรแกรม เน่ืองจากโปรแกรม
ไม่สามารถวิเคราะห์วัตถุได้มากกว่าหน่ึงชิ้นเมื่อเทียบประโปรแกรม
เฉพาะ หากแต่ต้องการวิเคราะห์จะต้องประยุคใช้และท าการ
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้วิเคราะห์ ซึ่ง
โปรแกรม Solidwork น้ีจะเหมาะกับการวิเคราะห์วัตถุเพียงชิ้น
เดียวท าให้ ผล วิเค ราะห์ ได้ตรงกั นค วาม เป็ นจริ งมากที่ สุ ด 
นอกจากน้ันยังพบว่ามตัีวแปรอื่นเช่น รอยต่อของราง หรืออุณหภูมิ
ของราง จะส่งผลถึงการวิเคราะห์ด้วยโปแกรมเช่นกัน 
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การศึกษาอาการวัยหมดระดตูามธาตเุจ้าเรือนกำเนิด และอาการเทียบเคียงในคัมภีร์มหาโชตรัต
The study of menopausal symptoms among different innate body elements 

and their relative symptoms in the Maha-cho-tarat Scripture 
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บทคัดย่อ 
ธาตุเจ้าเรือนกำเนิดอาจเป็นปัจจัยหนึ่งทีท่ำให้สตรีวัยหมดระดูมีอาการและความรุนแรงแตกต่างกัน โดยในคัมภีร์การแพทย์แผนไทยไม่

มีการกล่าวไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับอาการวัยหมดระดู การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอาการวัยหมดระดูในผู้ที่มีธาตุเจ้าเรือนกำเนิด
แตกต่างกันและเทียบเคียงอาการวัยหมดระดูกับคำวินิจฉัยในคัมภีร์มหาโชตรัต  โดยศึกษาเวชระเบียนของสตรีวัยหมดระดูที่มารับการรักษาที่
คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 115 ราย สบืค้นและ
เทียบเคียงอาการดังกล่าวกับข้อมูลจากคัมภีร์มหาโชตรัต 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีอาการวัยหมดระดูมีธาตุเจ้าเรือนกำเนิดเป็นธาตุน้ำน้อยที่สุด และอาการร้อนวูบวาบ เหง่ือออกกลางคืนเป็น
อาการที่พบมากที่สุดในทุกธาตุเจ้าเรือนกำเนิด ในคัมภีร์มหาโชตรัตจะวินิจฉัยและรักษาตามโรค โดยพบอาการและลักษณะระดูที่ใกล้เคียงกับ
วัยหมดระดูในปัจจุบันบางโรค เช่น โลหิตระดูแห้งไป โลหิตระดูร้าง เป็นต้น ผลการศึกษาน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการให้การบริบาลสตรีวัย
หมดระดูที่มีธาตุเจ้าเรือนกำเนิดแตกต่างกัน และนำไปสู่การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาอาการวัยหมดระดูด้วยยาสมุนไพรในอนาคต 
คำสำคัญ: แพทย์แผนไทย, วัยทอง, วัยหมดระดู, ธาตุเจ้าเรือนกำเนิด, คัมภีร์มหาโชตรัต  

Abstract 
Innate body elements (innate Dhātu Chao Ruean, IDCR) may be one of the factors in the difference in symptoms 

and severity among menopause. Thai traditional medicine textbooks have no explicit mention of menopause. 
Therefore, the objectives of this study were to investigate the relationship between the Innate Body Elements and the 
symptoms of menopause to find a guideline to treat a woman in each Innate Body Elements. This study was a 
retrospective study. The data were collected from menopausal women who received treatment at Ayurved Clinic of 
Applied Thai Traditional Medicine, Siriraj Hospital between January 2010 and December 2019 (n = 115) by using Alteryx 
(Data Analytics Platform) and compared with the Maha-cho-tarat Scripture.  

The results of the study showed that people with menopausal symptoms had the least water element. The 
most common symptom found in all of the Innate Body Elements was hot flashes and night sweats. In the Maha-cho-
tarat Scripture, it was diagnosed and treated according to disease. Some symptoms and menstrual characteristics found 
were similar to the current menopausal symptoms such as Lohit-radu Haeng-pai, Lohit-radu Rang, etc. The results of 
this study could serve as a guideline to treat a menopausal woman in each innate body element and herbal medicine 
for menopausal symptoms treatment. 
Keywords: Thai Traditional Medicine, menopause, menopausal symptoms, Innate Body Elements, Maha-cho-tarat 
Scripture
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1. บทนำ
ในช่วงอายุ 40 ปี ผู้หญิงจะเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยหมดระดู หรือวัยทอง

เนื่องจากการทำงานของรังไข่ลดลง ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) 
ในร่างกายลดต่ำลง ส่งผลต่อระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบควบคุมหลอด
เลือด (Vasomotor) ระบบประสาท (Neuropsychiatric) ระบบ
หั วใจและหลอดเลื อด  (Cardiovascular system) และระบบ
กล้ามเนื้อและโครงกระดูก (Musculoskeletal) [1] ทำให้เกิดภาวะ
ที่ผิดปกติของร่างกายและจิตใจ เช่น อาการร้อนวูบวาบ เหง่ือออก
กลางคืน หงุดหงิดง่าย อารมณ์แปรปรวน ซึ่งในบางรายมีอาการ
ยาวนานมากกว่า 1 ปี โดยอาการที่เกิดขึ้นพบได้ตั้งแต่ก่อนหมดระดู 
ขณะที่หมดระดู หรือในบางรายพบว่ามีอาการต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะ
หมดระดูไปแล้วก็ตาม 
 การแพทย์แผนไทยไม่มีตำราที่กล่าวถงึระยะหมดระดู คนโบราณ
จะมีการกล่าวถึง “อาการเลือดจะไป ลมจะมา” ซึ่งเป็นอาการของ
ผู้หญิงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอายุสมุฏฐานจากปิตตะสมุฏฐานเป็น
วาตะสมุฏฐาน [2,3]  ในช่วงอายุประมาณ 30 ปี ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสมุฏฐานธาตุในร่างกายและแสดงออกมาเป็น
อาการต่าง ๆ ได ้การที่แต่ละบุคคลจะมีหรือไม่มีอาการ มีผลมาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก อาจรวมไปถึงอิทธิพลของธาตุ
ในร่างกายที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงอายุสมุฏฐานมากน้อยต่างกันในแต่ละราย หรือร่างกาย
สามารถปรับสมดุลของธาตุได้ดีมากน้อยต่างกัน ธาตุเจ้าเรือนกำเนิด
และปกติลักษณะของผู้ป่วยอาจมีความเกี่ยวข้องและเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้แต่ละบุคคลเกิดการเจ็บป่วยที่แตกต่างกัน หรือมีอาการบาง
อาการที่แสดงออกมาตามสมุฏฐานธาตุพิการและอาการทางตรีธาตุ
สมุฏฐานท่ีแตกต่างกันออกไป 
 การแพทย์ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้  
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการถอดรหัสทางพันธุกรรม หรือ
การแพทย์แม่นยำ (Precision medicine) เพื่อให้มีกระบวนการใน
การดูแลสุขภาพที่มีความจำเพาะกับแต่ละตัวบุคคลมากยิ่งขึ้น โดย
เป็นการประยุกต์องค์ความรู้ในเรื่องของยีน (Genes) สภาพแวดล้อม 
(Environment) และวิถีชีวิต (Lifestyle) ของผู้คน [4,5] อันนำมาสู่
การคาดคะเนสภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล เพื่อนำมาประกอบ
แนวทางในการป้องกันการเกิดโรค การส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม 
รวมถึงกระบวนการในการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยให้เป็นไปตาม
ลกัษณะพันธุกรรมและข้อมูลสุขภาพอื่น ๆ ท่ีมีความจำเพาะเจาะจง
ในแต่ละบุคคล 
 หากมองในมุมมองการแพทย์แผนไทยในคัมภีร์ประถมจินดา [3] 
ธาตุเจ้าเรือนกำเนิดเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด เป็นเหมือน

ตัวกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานต่าง ๆ ของร่างกายเบื้องต้น หาก
เปรียบเทียบกันกับแนวความคิดทางการแพทย์แผนตะวันตกนั้น
เปรียบเสมือนกับยีน ซึ่งหากมีข้อมูลที่มากเพียงพอ ความรู้เรื่องธาตุ
เจ้าเรือนกำเนิดอาจจะนำไปสู่การหาแนวทางการรักษา หรือแนวทาง
การป้องกันโรคที่จำเพาะในแต่ละบุคคลได้ และพัฒนาไปถึงการ
ระดับประชากรหมู่มาก 
 เนื่องจากอาการวัยหมดระดูไม่มีข้อมูลบันทึกไว้ในตำราทาง
การแพทย์แผนไทย จึงต้องทำการเทียบเคียงโดยเทียบจากอาการ
ของผู้ป่วยตามการแพทย์แผนตะวันตก และการสืบค้นข้อมูลจาก
ตำราทางการแพทย์แผนไทย เพื่อรวบรวมคำวินิจฉัยอาการทาง
การแพทย์แผนไทยของสตรีวัยหมดระดู ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาอาการวัยหมดระดูในผู้ที่มีธาตุเจ้าเรือนกำเนิดแตกต่างกันและ
เทียบเคียงอาการดังกล่าวกับคำวินิจฉัยในคัมภีร์มหาโชตรัต เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์แนวโน้มของการเกิดอาการและเป็นแนวทางในเวช
ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการวัยหมดระดูตามศาสตร์การแพทย์
แผนไทย และพัฒนาสู่แนวทางการให้การรักษาและป้องกันการเกิด
โรคได้ในอนาคต  

2. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลัง (Retrospective descriptive

study) จากเวชระเบียนผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกอายุรเวท 
แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2553 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  

3. วิธีการวิจัย
3.1 การคัดเลือกตัวอย่างเวชระเบียน
 ในงานวิจัยนี้  ใช้ตัวอย่างเวชระเบียนทั้ งสิ้น 115 ราย  โดย
คัดเลือกจากเวชระเบียนผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกอายุรเวท 
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในการเลือกเวชระเบียนผู้ป่วยที่จะศึกษา จะ
คัดเลือกผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป หรือได้รับการวินิจฉัย 
U52.5 สตรีวัยหมดประจำเดือน ที่มีรอบระดูหรือปริมาณระดู
ผิดปกติ โดยจะต้องมีอาการใดอาการหนึ่งจาก 11 กลุ่มอาการ ที่ระบุ
ในแบบประเมิน  Menopause Rating Scale (MRS) [6]  ได้แก่  
ร้อนวูบวาบ/เหง่ือออกกลางคืน การเต้นของหัวใจผิดปกติ มีปัญหา
ในการนอนหลับ อารมณ์ซึมเศร้า หงุดหงิด วิตกกังวล อ่อนเพลีย
(ร่างกายและจิตใจ) ปัญหาทางเพศ ปัญหาเกี่ยวกบักระเพาะปัสสาวะ 
ช่องคลอดแห้ง และความรู้สึกไม่สบายตามข้อและกล้ามเนื้อ 
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เวชระเบียนที่ไม่มีบันทึกรายละเอียดอาการที่เกี่ยวข้องในประวัติ
ปัจจุบันจะถูกคัดออก 

3.2 การสืบค้นข้อมูล 
 การหาความสัมพันธ์ของอาการวัยหมดระดู ที่ระบุใน MRS ใน
แต่ละธาตุกำเนิด จะมีการวิเคราะห์อาการและอาการทางตรีธาตุ 
(วาตะ ปิตตะ เสมหะ) ตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญ เพื่อดูรูปแบบ
การมีอาการในแต่ละธาตุกำเนิด และรวบรวมคำวินจิฉัยรหัสโรคตาม
บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10 (ICD-10) 
นำมาเปรียบเทียบกับโรคในคัมภีร์มหาโชตรัต โดยแบ่งเป็นอาการวัย
หมดระดูและลักษณะการขาดหายของระดู  โดยสืบค้นจาก
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานและคัมภีร์มหาโชตรัต เพื่อคัดเลือก
โรคในคัมภีร์มหาโชตรัตที่มีอาการและลักษณะประจำเดือนมา
เปรียบเทียบกับเวชระเบียนผู้ป่วย 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 หาความสัมพันธ์ของธาตุเจ้าเรือนกับอาการที่พบ รวบรวมคำ
วินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทยและนำไปเทียบเคียงกับคัมภีร์
มหาโชตรัต ในตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์ 
ฉบับอนุรักษ์) เล่ม 1 โดยใช้โปรแกรม Alteryx Designer (Data 
Analysis) 

4. ผลการวิจัย
4.1 ธาตุเจ้าเรือนกำเนิดที่พบอาการวัยหมดระดู
 จากจำนวนเวชระเบียนผู้ป่วย 115 ราย พบว่าผู้ที่มีธาตุเจ้าเรือน
กำเนิดธาตุน้ำ มีจำนวนน้อยที่สุด ขณะที่ธาตุอื่น ๆ มีจำนวนใกล้เคียง
กัน ดังแสดงในรูปที่ 1 

รูปที่ 1 เวชระเบียนผู้ป่วยวัยหมดระดูจำแนกตาม 
ธาตุเจ้าเรือนกำเนิด 

4.2 อาการวัยหมดระดูในแต่ละธาตุเจ้าเรือนกำเนดิ 
 จากการวิเคราะห์อาการวัยหมดระดูตาม MRS ในแต่ละธาตุเจ้า
เรือนกำเนิด พบว่า ทุกธาตุมีอาการร้อนวูบวาบและเหง่ือออก
กลางคืนมากที่สุด โดยอาการร่วมที่พบในผู้ป่วยธาตุดิน คืออาการ
ปวดเมื่อยตามข้อและกล้ามเนื้อ ธาตุลม คือ อาการนอนไม่หลับและ
ปวดเมื่อข้อและกล้ามเนื้อ และธาตุไฟ คือ อาการนอนไม่หลับ 
ในขณะทีธ่าตุน้ำไม่มีอาการร่วมที่ชัดเจน ดังแสดงในรูปที่ 2 

อาการวัยหมดระดู 
ธาตุเจ้าเรือนกำเนิด 

ดิน น้ำ ลม ไฟ 
ร้อนวูบวาบ/เหงื่อออกกลางคนื 

การเต้นของหัวใจผิดปกติ 
มีปัญหาในการนอนหลับ 

อารมณ์ซึมเศร้า 
หงุดหงิด 

วิตกกังวล 0 

อ่อนเพลีย(ร่างกายและจิตใจ) 
ปัญหาทางเพศ 

ปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะ 
ช่องคลอดแห้ง 

ความรู้สึกไมส่บายตามข้อและกลา้มเนื้อ 30 

รูปที่ 2 อาการวัยหมดประจำเดือนที่พบในเวชระเบียนผู้ป่วย 
จำแนกตามธาตุเจ้าเรือนกำเนดิ 

4.3  ผลการเทียบเคียงอาการวัยหมดระดูกับคำวินิจฉัยในคัมภีร์
มหาโชตรัต 
 จากการสืบค้นข้อมูลในคัมภีร์มหาโชตรัต พบว่ามี การระบุ

ความหมายที่ตรงกับกลุ่มอาการวัยหมดระดูจำนวน 2 อาการ ได้แก่ 

มีปัญหาในการนอนหลับ และความรู้สึกไม่สบายตามข้อและ

กล้ามเนื้อ พบว่ามีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มอาการวัยหมดระดู

ทั้งหมด 7 อาการ ได้แก่ ร้อนวูบวาบ อารมณ์ซึมเศร้า วิตกกังวล 

อ่อนเพลีย(ร่างกายและจิตใจ) ปัญหาทางเพศ ปัญหาเกี่ยวกับ

กระเพาะปัสสาวะ และช่องคลอดแห้ง และไม่พบกลุ่มอาการวัยหมด

ระดูในคัมภีร์มหาโชตรัตจำนวน 2 อาการได้แก่ การเต้นของหัวใจ

ผิดปกติ และหงุดหงิด  

 โรคในคัมภีร์มหาโชตรัตที่มีอาการและลักษณะระดูใกล้เคียงกับ

วัยหมดระดู พบว่ามีจำนวน 18 โรค จาก 28 โรค ดังแสดงในตาราง

ที่ 1 ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคำวินิจฉัยในเวชระเบียนผู้ป่วย 
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ตารางที่  1 การเทียบเคียงอาการวัยหมดระดูกั บโรคในคัมภีร์

มหาโชตรัต 

ช่ือโรคในคัมภรี์มหาโชตรัต
อาการ/ลักษณะระดูที่ใกล้เคียง
กับอาการวัยหมดระดูในปัจจุบัน 

พบ ไม่พบ 

1.โลหิตปกติโทษ/ทีอ่ันเกิดระดูโลหิตแห่งหญิง
1.1 โลหิตระดอูันบังเกิดแต่หัวใจ 

1.2 โลหิตระดูอันบังเกิดแต่ขั้วดี 

1.3 โลหิตระดูอันบังเกิดแต่ผิวเนื้อ 

1.4 โลหิตระดูอันบังเกิดแต่เส้นเอ็น 

1.5 โลหิตระดูอันบังเกิดแต่กระดูก 

2. หญิงมีระดูมาแล้วกลับแห้งไป
2.1 สตรีชาติโทษ/โลหิตระดูเป็นชาติโทษ/โลหิต
สตรีภาพอันพิการ (โลหิตระดูแห้งไป)



2.2 กษัยดานกษัยเถา
(ระดูมาแล้วแห้งไปไม่มตีามประเวณี)



3. โลหิตคลอดบุตร
3.1 โลหิตระดูขัดและคลอดบุตรโลหิตไม่ออกสิ้น
(โลหิตคลอดบุตร)



3.2 โลหิตเน่าร้าย ระดูขัดแลคลอดบุตรโลหิตตี
ขึ้นและโลหิตแห้งเข้าเป็นก้อนเป็นเถา



3.3 โลหิตเน่าอันกลัดทวาร 

3.4 โลหิตตกหมกอยู่ 

3.5 คลอดบุตรโลหิตกลับแห้งไป 

3.6 บ้าดีเดือด บ้าเพื่อโลหิต เพื่อลม 

4. มานโลหิต (เกิดจากโลหิตเน่าร้าย โลหิตตกหมกชำ้)
4.1 มานโลหิต(คำรบที่หนึ่ง) 

4.2 มานโลหิตคำรบทีส่อง 

4.2 มานโลหิตคำรบที่สาม 

5. โลหิตตกหมกขัง 

6. หญิงอยู่ไฟไม่ได้ เลือดเน่าหมกอยู่ 

7. โลหิตข้นเป็นไตอยู่ในท้อง 

8. สตรีไม่มีระดู ไม่สะดวก ไม่ปกติ
(โลหิตระดูร้าง)



9. โลหิตเน่าโลหิตร้าย 

10. ริดสีดวงมหากาฬ
10.1 ริดสีดวงมหากาฬเกิดที่คอ 

10.2 ริดสีดวงมหากาฬเกิดในอก 

10.3 ริดสีดวงมหากาฬเกิดในทวาร 

10.4 ริดสีดวงมหากาฬเกิดในลำไส้ 

11. โลหิตอันเกิดในกองธาตุทั้ง 4
11.1 โลหิตอันเกิดแต่กองอาโปธาตุ 

11.2 โลหิตอันเกิดแต่กองเตโชธาตุ 

11.3 โลหิตอันเกิดแต่กองวาโยธาตุ 

11.4 โลหิตอันเกิดแต่กองปถวีธาตุ 

พบว่า วินิจฉัยทีเ่กี่ยวข้องกบัโลหิตระดูและโลหิตทั้งหมด 7 รายการ 

โดยเป็นโรคในคัมภีร์มหาโชตรัต จำนวน 5 รายการ ได้แก่ U51 

ความผิดปกติของโลหิตระดู U51.0 โลหิตปกติโทษ U51.02 โลหิต

ระดูอันบังเกิดแต่ผิวเนื้อ  U51.3 โลหิตทุจริตโทษ  และ U51.41 

โลหิตระดูแห้งไป และไม่ใช่โรคในคำภีร์มหาโชตรัต จำนวน 2 

รายการ ได้แก่  U59.33 โลหิตพิการ และ U52.5 สตรีวัยหมด

ประจำเดือน 

5. อภิปรายผล
5.1 ธาตุเจ้าเรือนกำเนิดและอาการวัยหมดระดู
 จากผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีธาตุเจ้าเรือนกำเนิดเป็นธาตุน้ำ จะมี
อาการวัยหมดระดูน้อยที่สุด ในขณะที่ผู้ที่มีธาตุเจ้าเรือนกำเนิดธาตุ
อื่นมจีำนวนท่ีใกล้เคียงกัน หากวิเคราะห์ตามหลักการแล้ว ธรรมชาติ
ของธาตุน้ำหรือเสมหะเป็นธาตุที่หนัก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
สมุฏฐานปิตตะในมัจฉิมวัย สู่สมุฏฐานวาตะในปัจฉิมวัย ธาตุน้ำมักจะ
ถูกกระทบไม่มากนัก[7] แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าธาตุเจ้าเรือนกำเนิด
ธาตุน้ำจะมีอาการวัยหมดระดูน้อยกว่าคนธาตุเจ้าเรือนกำเนิดอื่น 
ด้วยจำนวนประชากรที่นำมาศึกษาเป็นประชากรกลุ่มเล็ก ผลที่ได้จึง
เป็นการบอกแนวโน้มการเกิดอาการวัยหมดระดูของผู้ป่วยที่มีธาตุ
เจ้าเรือนกำเนิดต่างกันเท่านั้น  และเนื่องจากเป็นการศึกษาข้อมูล
เวชระเบียนผู้ป่วยย้อนหลัง ในการสอบถามประวัติอาจจะไม่
ครอบคลุมในทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
 อาการทางตรีธาตุที่พบในผู้ป่วยวัยหมดระดู เป็นอาการทาง
ปิตตะและวาตะเป็นส่วนมาก ซึ่งตรงกับคำโบราณที่ว่า “เลือดจะไป 
ลมจะมา” เมื่อจะหมดระดูหรือระดูเริ่มมาน้อยลง คืออาการของ 
“เลือดจะไป” โดยเลือดหรือโลหิตที่ลดลงและหายไป จะมีธาตุอื่น
เข้ามาแทนที่ซึ่งคือธาตุลม หรืออาการ “ลมจะมา” ระบบการทำงาน
ทั้งวาตะและปิตตะจึงเป็นตรีธาตุที่มีอิทธิพลมากที่สุดในช่วงระยะนี้ 
จึงพบว่าอาการร้อนวูบวาบ/เหง่ือออกกลางคืน ซึ่งเป็นอาการที่
จำเพาะในผู้ป่วยวัยหมดระดู พบมากที่สุดในทุกธาตุเจ้าเรือนกำเนิด 
 เมื่อพิจารณารูปแบบอาการที่เกิดขึ้นในแต่ละธาตุนั้น ผู้ที่มีธาตุ
เจ้าเรือนกำเนิดธาตุดิน พบความรู้สึกไม่สบายของข้อและกล้ามเนื้อ
ร่วมด้วยมากที่สุด โดยกล้ามเนื้อ (นหารูและมังสัง) และข้อ (อัฏฐแิละ
อัฏฐิมินชัง) คือธาตุดิน [3] จึงอาจมีผลต่อผู้ที่มีธาตุกำเนิดเป็นธาตุดิน
ได้ ธาตุเจ้าเรือนกำเนิดธาตุลม พบรูปแบบการมีปัญหาในการนอน
หลับ และความรู้สึกไม่สบายตามข้อและกล้ามเนื้อร่วมด้วย ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นอาการทั้งทางปิตตะ-วาตะและอาการทางวาตะ โดยเมื่อธาตุ
ลมถูกกระทบมักส่งผลมาที่ธาตุไฟซึ่งเป็นธาตุความเบาและมี
คุณสมบัติอุปถัมป์ซึ่งกันและกัน [7]  ในขณะที่ธาตุเจ้าเรือนกำเนิด
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ธาตุไฟ พบการมีปัญหาในการนอนหลับร่วมด้วย ซึ่งเป็นอาการทาง
ปิตตะ-วาตะ โดยอาการทางปิตตะที่ เกิดขึ้นจะเด่นกว่าธาตุอื่น 
ในขณะที่ผู้ที่มีธาตุเจ้าเรือนกำเนิดธาตุน้ำ ไม่พบรูปแบบของอาการ 
ผู้ป่วยแต่ละรายมีอาการทีห่ลากหลาย  
 ในการศึกษาในอนาคตควรให้ผู้เช่ียวชาญประเมินทุกรายจาก
ผู้ป่วยโดยตรงหรือจากการศึกษาข้อมูลยอ้นหลังที่มีประวัติที่ครบถ้วน 
จะทำให้ข้อมูลที่ได้มีความแม่นยำมากขึ้น เนื่องจากบางรายมีอาการ
อื่น ๆ เพิ่มเติมนอกจากอาการวัยหมดระดูทั้ง 11 กลุ่มอาการ รวมถึง
สามารถที่จะประเมินลำดับการเกิดอาการ และความรุนแรงของ
อาการได้   

5.2 คำวินิจฉัยของผู้ป่วยระยะหมดระด ู
 การสืบค้นอาการที่พบในคัมภีร์มหาโชตรัตเป็นอาการที่ ไม่มี
ความจำเพาะของวัยหมดระดู คือมีการกล่าวถึงอาการนอนไม่หลับ
หรือปัญหาในการนอนหลับและความรู้สึกที่ไม่สบายตามข้อและ
กล้ามเนื้อ ส่วนอาการที่จำเพาะกับระยะหมดระดู เช่น อาการร้อน
วูบวาบ จากการสืบค้นคำว่า ร้อน พบว่ามีการกล่าวถึงตำแหน่งต่าง 
ๆ ของร่างกายที่เกิดความร้อน หรือลักษณะของอาการร้อนที่เกิดขึ้น 
เช่น ร้อนผิวเนื้อผิวหนัง ร้อนแบบสะบัดร้อนสะบัดหนาว ให้ร้อนให้
หนาว รวมถึงมีการกล่าวถึงสภาวะทางอารมณ์ต่าง ๆ ที่มีความ
ผิดปกติไป และอาการที่ เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์และระบบ
ปัสสาวะ แต่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน  
 อาการที่ไม่พบในคัมภีร์มหาโชตรัต คือ การเต้นของหัวใจที่
ผิดปกติ อาการใจสั่น ใจหวิว และอาการหงุดหงิด ซึ่งในองค์ความรู้
การแพทย์แผนไทย อาการของการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ มักพบใน
อาการไข้ เช่น ในคัมภีร์ฉันทศาสตร์ อาการของไข้ตรีโทษคือเสมหะ 
กำเดา และวาตะกำเริบ ทำให้มีอาการระส่ำระสายใจ และอาการ
ของไข้ทุวันโทษที่เกิดในฤดูฝนเมื่ออายุเข้าสามสิบถึงสี่ สิบปีจะมี
อาการระส่ำระสายในหทัย นอกจากนี้ยังมีอาการของไข้อื่น ๆ เช่น 
ใจมักกระสับกระส่าย กระสับกระส่ายในหัวใจ เป็นต้น รวมถึงใน
คัมภีร์ชวดารมีการกล่าวถึงอาการ หัวใจระส่ำระสายซบเซา ซึ่งเป็น
อาการเมื่อลมหทัยวาตะกำเริบ และเมื่อกล่าวถึงในสภาวะของ
อารมณ์ที่แปรปรวนนั้น พบคำว่า เปลี่ยนใจมันมากใจ ซึ่งมีความ
หมายถึงอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ที่มีการกล่าวถึงในมรณญาณ
สูตร คัมภีร์ฉันทศาสตร์ [3] 
 ลักษณะของระดูที่พบในคัมภีร์มหาโชตรัตจากการจำแนก
ประเภทการกล่าวถึงระดูในลักษณะต่าง ๆ ตามหัวข้อ รอบระดู 

ปริมาณของระดู ลักษณะของระดูทั้งทางกายภาพ ลักษณะเฉพาะ 
การออกของระดู และอาการก่อนมีระดู อาการที่มีความใกล้เคียงกับ
ระยะหมดระดูมักจะพบคำว่า ระดูแห้ง ระดูขัดหรือขัดระดู และระดู
เดินไม่สะดวกหรือระดูเดินไม่ปกติ 
 คำวินิจฉัยของผู้ป่วยวัยหมดระดูจากเวชระเบียนผู้ป่วย พบว่า
ประเภทของคำวินิจฉัยที่พบมากที่สุดคือ การวินิจฉัยตามธาตุ 42 
พิการ ไม่ใช่ตามคัมภีร์แพทย์แผนไทยหรือหมอสมมุติ โดยในบาง
รายได้รับการวินิจฉัยมากกว่า 1 วินิจฉัย มีการให้รหัสวินิจฉัยที่มี
ความหลากหลาย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีมากกว่า 1 อาการ ซึ่งตามองค์
ความรู้การแพทย์แผนไทย อาการของธาตุพิการสามารถวินิจฉัยเป็น
โรคได้ เช่น มีอาการเกี่ยวกับโลหิตได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคโลหิต
พิการ มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคนหารู
พิการ เป็นตน้ [8] 
 ผู้ป่วยที่รับการรักษาต่อเนื่องบางรายได้รับการวินิจฉัยที่แตกต่าง
กันในแต่ละครั้งที่มารักษา โดยการวินิจฉัยจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
อาการที่บันทึกในวันที่มาพบแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นการยืนยัน
ได้ว่าในปัจจุบันการวินิจฉัยนั้นเป็นการวินิจฉัยตามอาการมากกว่า
วินิจฉัยตามโรค คำวินิจฉัยที่เกี่ยวกับโลหิตและโลหิตระดูจากเวช
ระเบียนผู้ป่วย ส่วนมากนั้นเป็นการให้รหัส ICD-10 หัวข้อใหญ่ที่ไม่มี
ความจำเพาะเจาะจงโรค แต่เป็นการกล่าวถึงโรคหรือความผิดปกติ
โดยรวม แสดงถึงความไม่ชัดเจนของข้อมูลหรือมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอ
ในการให้รหัสวินิจฉัยที่เจาะจงหรือตรงกับโรคของผู้ป่วยหรือโรคที่
ปรากฏในคัมภีร์มหาโชตรัต 
 การให้รหัสวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับโรคโลหิตสตรีทั้ง 5 วินิจฉัย พบ
ในโรคที่มีลักษณะใกล้เคียงกับระยะหมดระดูในคัมภีร์มหาโชตรัต
ทั้งหมด แต่เนื่องจากมีการให้รหัส ICD-10 หัวข้อใหญ่ที่เป็นกลุ่มโรค 
[9] จึงไม่สามารถเปรียบเทียบโรคต่อโรคได้ ยกเว้นโลหิตระดูอัน
บังเกิดแต่ผิวเนื้อ ที่เป็นรหัสที่มีความจำเพาะเจาะจง จึงเป็นการ
เปรียบเทียบใน 2 ลักษณะ คือ กลุ่มโรคกับกลุ่มโรค และโรคกับโรค
เพือ่ให้ครอบคลุมอาการทั้งหมดที่มี
 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายได้ใน 2 กรณี คือ คนในสมัย
โบราณไม่มีอาการของวัยหมดระดูเหมือนคนในปัจจุบัน เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิต และปัจจัย
ภายนอกอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้คนในปัจจุบันมีอาการก่อนที่จะหมด
ระดู หรืออาจเป็นเพราะคนโบราณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธาตุ
และอายุสมุฏฐานทำให้ไม่มองว่าเป็นโรคหรืออาการที่จำเป็นต้องรับ
การรักษา 
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6. บทสรุป
สตรีวัยหมดระดูที่มารับการรักษาด้วยยาสมุนไพรที่ผ่านเกณฑ์

การคัดเลือก มีธาตุเจ้าเรือนกำเนิดเป็นธาตุน้ำน้อยที่สุด โดยทุกธาตุ
เจ้าเรือนกำเนิดพบอาการร้อนวูบวาบ/เหง่ืออกกลางคนื เมื่อแยกตาม
ธาตุเจ้าเรือนกำเนิด และไม่พบกลุ่มอาการที่เกี่ยวกับปัญหาทางเพศ 
รูปแบบการเกิดอาการร่วมของธาตุดิน คือ อาการปวดเมื่อยตามข้อ
และกล้ามเนื้อ ธาตุลม คืออาการนอนไม่หลับและปวดเมื่อตามข้อ
และกล้ามเนื้อ และอาการนอนไม่หลับ ธาตุไฟคืออาการนอนไม่หลับ 
และธาตุน้ำไม่พบรูปแบบท่ีชัดเจน 
 โดยพบอาการที่ใกล้เคียงอาการวัยหมดระดูทั้งหมด 9 อาการ 
ได้แก่ ร้อนวูบวาบ/เหง่ือออกกลางคืน มีปัญหาในการนอนหลับ 
อารมณ์ซึมเศร้า วิตกกังวล อ่อนเพลีย(ร่างกายและจิตใจ) ปัญหาทาง
เพศ ปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะ ช่องคลอดแห้ง และความรู้สึก
ไม่สบายตามข้อและกล้ามเนื้อ ไม่พบการกล่าวถึง 2 อาการ คือ การ
เต้นของหัวใจผิดปกติและหงุดหงิด พบลักษณะระดูที่ขาดหายไป 
จำนวน 3 ลักษณะ ได้แก่ ระดูแห้ง  ระดูขัด/ขัดระดู และระดูเดินไม่
สะดวก 
 อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้เป็นการศึกษาข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลัง 
ในจำนวนประชากรที่น้อย ทำให้ทราบถึงแนวโน้มรูปแบบการเกิด
อาการวัยหมดระดูในแต่ละธาตุเจ้าเรือน ควรศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่ม
ประชากรที่ ใหญ่ขึ้น และเก็บข้อมูลไปข้างหน้า (Prospective 
descriptive study) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกปัจจัย 
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ระบบบริหารจัดการเว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
Website Management System Development Samphao Subdistrict 

 Administration Organization 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือพัฒนาระบบจัดการเว็บไซต  2. เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบจัดการเว็บไซต 3. เพ่ือประเมินความ 

พึงพอใจของระบบจัดการเว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม ท่ีพัฒนาข้ึน  โดยใชเคร่ืองมือ ไดแก แบบสอบถามประเมินคุณภาพและ
ความพึงพอใจของ ระบบจัดการเว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม ผลการวิจัยพบวา 

1. ระบบบริหารจัดการเว็บไซต ไดนําเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรและสารสนเทศในรูปแบบออนไลน เขามาชวยเปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนาระบบ รวบรวมขอมูล และการประมวลผล ทําใหการบริหารงานสามารถลดปญหา ข้ันตอนในการทํางาน รวมไปถึงการเขาถึงขอมูลของ
ผูใชงานในองคกร ประชาชนท่ัวไป สามารถรับขาวสาร งานประชาสัมพันธ ขององคการบริหารสวนตําบลสําเภาลมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบในภาพรวมโดยกลุมผูใช พบวา ผลการประเมินคุณภาพของระบบในทุกๆ ดาน โดยผูใชงาน
ระบบ  ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.54 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.39 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบจัดการเว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม ซ่ึงดําเนินการใชงาน
ผานเทคโนโลยีเว็บ ผลการประเมินจากผูใชมีความพึงพอใจในระดับดี ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.40 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58 

โดยมีข้ันตอนการพัฒนาระบบใชหลักการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) โดยใชเคร่ืองมือ 
ในการบริหารจัดการฐานขอมูลแบบ RDBMS (Relational Database Management System) ดวยซอฟตแวร MySQL และใชภาษาสคริปต 
(Script Language) ในการพัฒนาโปรแกรมดวย PHP (Professional Home Page) ทดลองติดต้ังใชงานระบบผานเว็บไซต ประเมินคุณภาพ
โดยผูเชี่ยวชาญและประเมินความพ่ึงพอใจของผูใช เพ่ือสรุปวาระบบท่ีพัฒนาขึ้นชวยใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ : ระบบบริหารจัดการเว็บไซต การจัดการเว็บไซต เทคโนโลยีเว็บไซต 

ABSTRACT 
The research's goals are to: 1. build a website management system 2. To evaluate the effectiveness of a website 

management system 3. Evaluate the website management system's satisfaction. Samphao Lom Subdistrict Administrative 
Organization was created by evaluating the quality and satisfaction of the website management system using techniques 
such as questionnaires. Administrative Organization of Samphao Lom Subdistrict The findings revealed that 

1 .  The Website Management System ( WMS)  has made computer technology and information available to the 
public in an online format.  Come to aid with the construction of systems, data collecting, and processing.  Management 
has the ability to mitigate issues.  Working measures include allowing users in the organization access to information so 
that the general public can successfully get news and public relations from the Samphao Lom Subdistrict Administrative 
Organization. 

2 .  The results of the user group's overall system quality assessment revealed that the assessment results were 
positive. The system's overall quality, with a mean of 4.54 and a standard deviation of 0.39 for the system user. 

3 .  Evaluation of user satisfaction with the Samphao Lom Subdistrict Administrative Organization's website 
management system, which is based on web technology.  The findings of the user evaluation were satisfactory, with a 
mean of 4.40 and a standard deviation of 0.58. 

Keywords: mechanism for maintaining a website  website administration  technology for the internet 
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บทนํา 
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลมมีความตองการ

ท่ีจะแกไขปญหาดานการติดตอสื่อสารกับประชาชนในตําบลสําเภาลม
และประชาชนท่ัวไป เพ่ือท่ีนําเสนอขอมูลท่ีจําเปนมีและประโยชนจาก
หนวยงานราชการใหแกชุมชนและสังคมท่ัวไป ซ่ึงทางองคการบริหาร
สวนตําบลสําเภาลม ไดรวบรวมขอมูล ในรูปแบบเอกสารทางราชการ ซ่ึง
มีหลายหนวยงาน ทําใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการหลายดาน 
ปญหาท่ีสําคัญไดแก การสืบคนขอมูล ขาวสารในการประชาสัมพันธ
ตางๆ งานยุทธศาสตรและแผนงานตางๆ ปจจุบันทางรัฐบาลให
ความสําคัญงานดาน การสงเสริมความโปรงใสของหนวยงานราชการ 
เพ่ือใหประชาชนม่ันใจในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ 

จากความสําคัญและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดพัฒนาระบบ
จัดการเว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลมเพ่ือเปนชองทางใน
การติดตอสื่อสารระหวางองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม กับ
ประชาชนในตําบลสํ าเภาลมและประชาชนท่ัวไป โดยมีการ
ประชาสัมพันธตางๆ เชน ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวสาร  ยุทธศาสตรแผนงาน 
งาน ITA เพ่ือชวยลดเวลาและข้ันตอนการปฏิบัติงาน สงผลใหการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานในทุกๆ ดาน ยังสามารถสราง
มิติใหม และ อัตลักษณขององคกรใหดีย่ิงข้ึน โดยการใหบริการผาน
เว็บไซตมีความสามารถในการจัดการ ขอความ รูปภาพ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบไฟล PDF การจัดทํากราฟรวมไปถึงระบบ
จัดการขอมูลบุคลลากร รวมถึงยังสามารถนําขอมูลเก็บรวบรวมไวใน
ระบบ เพ่ือไมใหเกิดการสูญหาย อีกท้ังยังสามารถใหบริการสืบคนเพ่ือ
นําสารสนเทศใชใหเกิดประโยชนได 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบจัดการเว็บไซต องคการบริหารสวน
ตําบลสําเภาลม 

2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบจัดการเว็บไซต
องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอ
ระบบจัดการเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 

ขอบเขตการวิจัย 
1. การดําเนินการวิจัยระบบบริหารจัดการเว็บไซต

องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม เปนการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต ใชในการบริหาร จัดการเว็บไซต องคการบริหารสวนตําบล
สําเภาลม ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีท่ีนํามาใช และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับระบบบริหารจัดการเว็บไซต องคการบริหาร
สวนตําบลสําเภาลม 

   1.2 สอบถามศึกษาความตองการของผูท่ีเกี่ยวของกับ
พัฒนาระบบ 

   1.3 กลุมเปาหมาย บุคลากรท่ีมีสวนเกี่ยวของกับระบบ
จัดการเว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  จํานวน 15 คน 

ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบดวย ผูใชงานระบบ จํานวน 
3 คน ผูดูแลระบบ จํานวน 1 คน และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 

2. ตัวแปรตนและตัวแปรตาม
2.1 ตัวแปรตน ไดแก การพัฒนาระบบระบบจัดการ

เว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
 2.2 ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพของระบบท่ีพัฒนาข้ึน 

ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ จัดการเว็บไซตองคการบริหาร
สวนตําบลสําเภาลม   

3. เนื้อหาในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยเนื้อหา
การวิจัย ดังตอไปนี้ 

 3.1 การศึกษาวิเคราะหและออกแบบซอฟตแวร
ประยุกต ซ่ึงทําหนาท่ีเปนระบบบริหารจัดการเว็บไซต องคการ
บริหารสวนตําบลสําเภาลม ในรูปแบบเว็บไซต โดยใชแนวทาง การ
พัฒนาระบบแบบ System Development Life Cycle Method 
: SDLC เพ่ือใหมีความสามารถ ดังตอไปนี้ 

        3.1.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความ
ชัดเจน ถูกตอง และเปนไปไดอยางครบถวนตามความตองการของ
ผูใชงาน โดยใชวงจรการพัฒนาระบบ SDLC [1] คือ 

- การวิเคราะหความตองการระบบเพ่ือทํา
ความเขาใจการดําเนินงานระบบฟอรืมกระดาษ วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล รูปแบบรายงานท่ีใชงานและขอมูลท่ีตองการเพ่ิมเติมจาก
ผูใชงานท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 

- ออกแบบระบบ โดยการสร างหน าจอ
แบบจําลองการทํางานเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวาง
ผูใชงานกับผูพัฒนาระบบ 

- พัฒนาระบบ โดยนําการออกแบบท่ีไดจัดทํา
ไวพัฒนาเปนระบบ 

- การนําไปใชงาน ทําการทดสอบระบบ ติดตั้ง
ระบบ อบรมแนะนําการใชงาน และประเมินประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบ และประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน 

        3.1.2 อิทธิพลของการรับรูคุณภาพเว็บไซตที่มี
ตอความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น และความ ภักดีตอเว็บไซต “วง
ใน” ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การจัดการ ระบบจัดการหนาบ าน (Front End) และระบบ
จัดการหลังบาน (Back End) ใชในควบคุมการทํางานและการจัดการ
ระบบ ไดแก การเพ่ิม การแกไข  การลบ การคนหาขอมูลแบบมีเงื่อนไข 
รวมถึงการแสดงผลท้ังหมดของเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบล
สําเภาลม ภูษณิศา ศิริศันสนียกุล [2] 

      3.1.3 การศึกษาเว็บไซตโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการ
ออกแบบ ระบบจัดการหนาบาน (Front End) ประเวช ทองใบ [3] 

   3.2 พัฒนาซอฟตแวรและฐานขอมูลท่ีไดวิเคราะหและ
ออกแบบไว โดยใชเทคโนโลยีในการพัฒนา เปนซอฟตแวรประเภท
เปดเผยรหัส (Open Source) ซ่ึงประกอบดวย 

        3.2.1 เครื่องแมขาย (Server) ติดตั้ งซอฟตแวร 
ระบบปฏิบัติการเครือขายดวยซอฟตแวร Microsoft Windows พรอม
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ติดต้ังซอฟตแวรระบบบริการเว็บไซต (Web Server) ดวย Apache 
ติดต้ังระบบบริหารจัดการฐานขอมูล ดวยซอฟตแวร MySQL [4] และ
ติดต้ังภาษาสคริปดวยภาษา PHP HTML5 Java Script 

         3.2.2 เครื่องลูกขาย (Client) ติดตั้งโปรแกรม 
สําหรับใชบริการเว็บไซต (Web Browser) เชน Google Chrome 
สําหรับการแสดงผลเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 

        3.2.3 ดําเนินการติดตั้งและทดลองใชงานจริงเพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ท่ีพัฒนาข้ึนโดยผูเชี่ยวชาญ ประเมิน
คุณภาพหรือความพึงพอใจท่ีตอการใชระบบโดยผูมีสวนเกี่ยวของและ
ทําการเผยแพรระบบเพ่ือใชงานในองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
คือ บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  

        3.2.4 ระยะเวลาการวิจัย ระยะเวลาชวงเวลาท่ีใช
ในการศึกษาวิจัยต้ังแต เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 ถ ึง เด ือน 
พฤษภาคม พ.ศ.2563 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ ผู วิจัยไดศึกษาการวิจัยระบบบริหาร

จัดการเว็บไซต  องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม ผู วิจัย
ดําเนินการ เปน 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ และไดทําการศึกษา
แบบเจาะลึก เพ่ือใหไดคําตอบสําหรับผูวิจัยและบุคลากรไดรับทราบ 
เกี่ยวกับโครงสราง ขอบขายเนื้อหาสารสนเทศ การดําเนินการตาม
กระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพรวมถึง
การมีสวนรวมในระบบบริหารจัดการเว็บไซต องคการบริหารสวน
ตําบลสําเภาลม มีกระบวนการพัฒนาดังนี้ 

1. ผู ว ิจ ัยไดศ ึกษาขอมูล และรวบรวมขอมูลตางๆ
ท่ีเกี่ยวของซ่ึงประกอบไปดวย 

- การศึกษาจากเอกสารตางๆ ที ่ทางหนวยงานได
จัดเตรียมไวให และขอเอกสารเพิ่มเติมในสวนที่ขาดและจําเปน
ตอการดําเนินงานวิจัย 

- กลุมผูใหขอมูล จากกลุมเปาหมาย ไดแก คณะผูบริหาร
สํานักงานปลัด สวนการคลังกองชาง และ สมาชิกสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลสําเภาลม 

- เก็บรวบรวมขอมูล ผู ว ิจ ัยไดไดส ัมภาษณโดยใช
วิธีการจดบันทึก การสัมภาษณและถายภาพ 

- การศึกษาแผนภาพกระแสขอมูล  (Data Flow
Diagram : DFD) การอธิบายการประมวลผล (Process Description)
เพ่ือแสดงใหเห็นข้ันตอนการทํางานของระบบเว็บไซตองคการ
บริหารสวนตําบลสําเภาลม  

2. การออกแบบโปรแกรม ผู วิจัยไดมีการใชการเขียน
แผนผัง (Flowchart) ชวยในการแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการทํางาน 
ของโปรแกรมโดยรวม ทําใหผูวิจัยสามารถพัฒนางานการทํางาน แบบมี
ขั้นตอน มีความถูกตอง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการงานอีกดวย 

3. การเขียนโปรแกรม ผูพัฒนาใชเคร่ืองมือชวยในการ
พัฒนาโปรแกรมซ่ึงไดแก ใชโปรแกรม visio การเขียนแผนผัง 
(Flowchart)  Sublime Text เปนเคร่ืองมือชวยในการพัฒนา

ชุดคําสั่ง ภาษา PHP [5]  ไดสะดวก รองรับ การพัฒนา และ
เครื่องมือท่ีใชในการจัดการฐานขอมูล คือ phpMyadmin ในการ
จัดการฐานขอมูล MySQL [6] 

4. ในข้ันตอนการใชงานระบบงานจริง ไดทําการอัพโหลด
ชุดคําสั่งและฐานขอมูลของระบบท้ังหมดเพ่ือติดตั้งเผยแพร โดยใช
โปรแกรม FileZilla ในการอัพโหลดชุดคําสั่ง แสดงผลหนาจอผาน
เว็บเบราวเซอร Google Chrome เปนเคร่ืองมือในการแสดงผล 
หลั งจากนั้น  ทําการทดสอบและทดลองเผยแพร เ ว็บไซต  
http://www.samphaolom.go.th 

ระยะท่ี 2 การประเมินคุณภาพและการประเมินความพึง
พอใจ ระบบจัดการเว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม การ
วิจัยดําเนินการข้ันตอนการประเมินคุณภาพระบบท่ีพัฒนาข้ึน
สําหรับการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการประเมินผลไวดังนี้ 

1. ขอบเขตของการประเมินคุณภาพของระบบท่ีพัฒนา ทํา
การประเมินองคประกอบของสารสนเทศ 5 ดาน คือ ดานการจัดการ
สารสนเทศ ดานการพัฒนางานสารสนเทศ ดานการนําไปใช การบริหาร
จัดการ การวางแผน ดานเนื้อหาและคุณภาพ โดยผูเชี่ยวชาญ ดานการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ และปริมาณความพึงพอใจของระบบโดยผูใช 

2. วิธีการประเมิน จะดําเนินตามกิจกรรม ดังนี้
ใหกลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยในคร้ังนี้ ซ่ึงประกอบ

ไปดวย คณะผูบริหาร สํานักงานปลัด สวนการคลัง กองชาง และ 
สมาชิก สภาองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม ประเมินดานความ
พึงพอใจ ของระบบ จํานวน 19 คน ประเมินดานคุณภาพของระบบท่ี
พัฒนาขึ้น จํานวน 3 คน ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   2.1 ประเมินดานความพึงพอใจของระบบ 
        2.1.1 สํานักงานปลัด สวนการคลัง กองชาง จํานวน 

11 คน เลือกแบบเจาะจง เพ่ือทดลองใชและตอบแบบประเมินคุณภาพ
ระบบท่ีพัฒนาขึ้น 

        2.1.2 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลสําเภาลม ประเมินคุณภาพเนื้อหา บทความ  ขาว งานกิจกรรม
ของระบบจัดการเว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 

   2.2 ประเมินดานคุณภาพของระบบผู เชี่ยวชาญดาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสบการณในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบงานท่ี
พัฒนาขึ้นเปนผูประเมินดานคุณภาพ ของระบบ จํานวน  3 คน 

3. การวิเคราะหผลและการใหระดับคะแนนในการพิจารณา
ระดับคุณภาพมีขั้นตอนดังนี้ 

 3.1 การวิเคราะหผลขอมูล จะดําเนินหลังจากผูวิจัย ได
จัดเก็บแบบสอบถาม แลวจึงดําเนินการรวบรวมขอมูลท่ีไดจาก
แบบสอบถามมาคํานวณและวิเคราะหผล 

   3.2 ขอมูลท่ีจากแบบสอบถามประเมินคุณภาพของ
ระบบปลายเปด โดยการแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญนั้น ผูวิจัย 
จะดําเนินการรวบรวมวิเคราะหและสรุปแนวทาง ดําเนินการแกไข 
ปรับปรุงใหถูกตองสมบูรณย่ิงขึ้น 

   3.3 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามเลือกตอบจะนํามา 
วิเคราะหเกี่ยวกับระดับคุณภาพและความพึงพอใจในดานตางๆ 

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

214
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคโปสเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



ในการใชระบบสารสนเทศ เพ่ือนําเสนอขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
หาคาเฉลี่ยเลขคณิต และนําเสนอตารางประกอบความเรียง โดย
กําหนดวิธีแปลความหมายตามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
ตามท่ีผูตอบแบบสอบถามประมาณคาไว กําหนดเกณฑการใหคะแนน 
และความหายดังนี้ 

1 หมายถึง ไมสามารถนําไปใชได 
2 หมายถึง ควรปรับปรุง 
3 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
4 หมายถึง มีคุณภาพดี 
5 หมายถึง   มีคุณภาพดีมาก 

กําหนดเกณฑการใหคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.5 คะแนน ขึ้นไป
ถือวาระบบท่ีพัฒนาขึ้นมาใหมนั้น มีคุณภาพเปนท่ีพอใจของผูใชระบบ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

บุคลากรภายในองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
เครื่องมือการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัยไดแก 
1. แบบสอบถามประเมินคุณภาพระบบบริหารจัดการ

เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
2. ประเมินความความพึงพอใจ ของระบบบริหารจัดการ

เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. รวบรวมขอมูลจากวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ในแต
ละกิจกรรมท่ีดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไปแลว 

2. จัดหมวดหมูขอมูล ตามลกัษณะประเภทของขอมูล คือ
2.1 ขอมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล

โดยการใชแบบประเมินระบบบริหารจัดการเว็บไซต องคการ
บริหารสวนตําบลสําเภาลม 

   2.2 วิเคราะหเชื่อมโยงในแตละกลุมขอมูล และกําหนด 
วิธีการวิเคราะหขอมูล ดวยวิธีการท่ีเหมาะสมกับขอมูลแตละชนิด 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยการเชื่อมโยงกับ
ความมุงหมายของการวิจัยเปนสําคัญ โดยแบงการวิเคราะหตาม
ลักษณะของขอมูล ออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากแบบประเมินการ
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
โดยการพิจารณาระดับผลงานตามเกณฑการหาคาเฉลี่ย นําขอมูล
มาวิเคราะหและสรุปผล 

2. การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของผู
ประเมิน เกี่ยวกับคุณภาพของระบบ โดยการประเมินคุณภาพของ
ระบบนั้นจะประเมินโดยกลุมผูใชงานระบบตามลักษณะ การมีสวน
เกี่ยวของกับระบบงานท่ีพัฒนาข้ึน แบบประเมินแบงหัวขอการ
ประเมินออกเปน 5 ดานหลัก มีรายละเอียดดังนี้ 

   2.1 การประเมินดานความสามารถของระบบตรงตอความ
ตองการของผู ใช  Functional Requirement Test เปนการประเมิน
ความสามารถของระบบ วาตรงตามความตองการของผูใชมากนอยเพียงใด 

   2.2 ดานผลลัพธท่ีไดจากระบบ Functional Test เปนการ
ประเมินความสามารถของระบบวาสามารถทํางานตามหนาท่ี ท่ีมีอยู
ไดมากนอยเพียงใด 

   2.3 การประเมินระบบดาน Usability Test เปนการประเมิน
ลักษณะการใชงานของระบบวามีความงายตอการใชงานมากนอยเพียงใด 

   2.4 การประมวลผลของระบบดาน Performance Test 
เปนการทดสอบโปรแกรมในดานประสิทธิภาพตามท่ีตองการวามีมาก
นอยเพียงใด 

   2.5 การตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูล Security Test 
เปนการทดสอบระบบในดานความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล
ของผูใชระบบวามีมากนอยเพียงใด 

การตอบแบบประเมินขอความกรุณาใหทานทําเคร่ืองหมาย 
X ลงในชองใบแบบประเมิน แตละดาน มีมาตราสวนประเมินคา 
5 ระดับ แตละระดับกําหนดคาความหมายของคุณภาพไว ดังนี้ 

1 หมายถึง ไมสามารถนําไปใชได 
2 หมายถึง ควรปรับปรุง 
3 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
4 หมายถึง มีคุณภาพดี 
5 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง ระบบจัดการเว็บไซตองคการบริหารสวน

ตําบลสําเภาลม ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามข้ันตอนตางๆ รวมท้ัง 
การประเมินคุณภาพของระบบท่ีพัฒนา โดยผูเชี่ยวชาญและความ
พึงพอใจโดยกลุมผูใช มีผล การศึกษารายละเอียดตามลําดับดังตอไปนี้  

1. ผลการพัฒนาระบบ ผลระบบบริหารจัดการเว็บไซต
องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  แบงไดเปน 2 สวน คือ ผลการ
ออกแบบฐานขอมูล (Database Design) และผลการออกแบบ ขอมูล
นําเขาและผลลัพธ (Input and Output Design) 

   1 . 1  ผลการออกแบบฐานข อม ูล  (Database 
Design) การออกแบบฐานขอมูลของระบบจัดการเว็บไซตองคการ 
บริหารสวนตําบลสําเภาลม ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและออกแบบ 
เพ่ือสรางตารางจัดเก็บขอมูล (Table) ไวในฐานขอมูล (Database) 
ของระบบงานท่ีพัฒนาข้ึนรวมท้ังหมด  9 ตาราง ไดแก 
ตารางท่ี 1 อธิบายความหมายของขอมูลแตละตารางในฐานขอมูล 
ตารางท่ี 2 โครงสรางขอมูลรายละเอียดผูใชระบบ (account) 
ตารางท่ี 3 โครงสรางขอมูลรายละเอียดอัลบั้มรูป (album) 
ตารางท่ี 4 โครงสรางขอมูลรายละเอียดอัลบั้มรูป(album_detail) 
ตารางท่ี 5 โครงสรางขอมูลรายละเอียดขอมูลคําตอบ (answer) 
ตารางท่ี 6 โครงสรางขอมูลรายละเอียดขอมูลเนื้อหา (content) 
ตารางท่ี 7 โครงสรางขอมูลรายละเอียดขอมูลชนิดเนื้อหา 
(content_type) 
ตารางท่ี 8 โครงสรางขอมูลรายละเอียดขอมูลโลโกรูปภาพ 
(logoimages) 
ตารางท่ี 9 โครงสรางขอมูลรายละเอียดขอมูลคําถาม (question) 
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รายละเอียดตารางขอนําเสนอเพียงตารางที่ 1 อธิบาย
ความหมายของขอมูลแตละตารางในฐานขอมูลเทานั้น 

ตารางที่ 1 อธิบายความหมายของขอมูลแตละตารางในฐานขอมูล 

ลําดับ ชื่อตาราง ขอมูล 
1 account ขอมูลรายละเอียดผูใชระบบ 
2 album ขอมูลอัลบั้มรูป 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

album_detail 
answer 
content 
content_type 
logoimages 
question 
statistics 

ขอมูลรายละเอียดอัลบั้มรูป 
ขอมูลคําตอบ 
ขอมูลเนื้อหา 
ขอมูลชนิดของเนื้อหา 
ขอมูลโลโกรูปภาพ 
ขอมูลคําถาม 
ขอมูลสถิติ 

ฐานขอมูลของระบบจัดการเว็บไซต องคการบริหารสวน
ตําบลสําเภาลม ไดทําการแปลงผังแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล 
(Entity Relationship Diagram) ใหอยูในรูปของ Relation Schema 
จึงทําใหเห็นโครงสรางของ ฐานขอมูลในแตละ Entity วาประกอบดวย 
Attribute ใดบาง โดยสามารถแสดงรายละเอียดของ Attribute            
ในแตละตาราง (Relation)การกําหนดคียหลัก (Primary Key: PK) และ
การกําหนดคียนอก (Foreign Key: FK) ของแตละตาราง  

   2.1 การออกแบบขอมูลนําเขาและรูปแบบการรับขอมูล 
(Input Design) การยกตัวอยางการออกแบบขอมูลนําเขาและรูปแบบ
การรับขอมูล ณ ท่ีนี้ เปนเพียงบางสวนเทานั้น เนื่องจากรูปแบบของ
รายงานสารสนเทศมีความเปนมาตรฐานเดียวกัน   ดังรูปตอไปนี้ 

ภาพที่ 1 การออกแบบขอมูลนําเขาของขอมูลระบบจัดการเว็บไซต 
องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 

แสดงหนาจอออกแบบขอมูลนําเขาของขอมูลระบบจัดการ 
เว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม เปนการนําเขามูลตางๆ 
เพ่ือเก็บเปนแหลงขอมูล ประกอบดวย ขอมูลสวนตัว ขอมูลผูใช
ระบบจัดการรูปหนาแรก ขอมูลขาว 

หนาจอการออกแบบรูปแบบฟอรมแสดงการรับขอมูล
ขาวประชาสัมพันธ เพ่ือใชในการเขาถึงขอมูลของผูใชระบบในการ
เพ่ิม หัวขอ รายละเอียด และใชในการแนบไฟลท่ีตองบการของ
ขอมูลจัดซ้ือจัดจาง 

ตารางที่  2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดย
ผูเชี่ยวชาญดานตรงตอความตองการของผูใช (Function Requirement 
Test) 

รายการประเมิน �̅�𝑥 S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
1. ความถูกตองของระบบในการ

นําเสนอขอมูล
2. ความถูกตองของระบบในการ
   สืบคนขอมูล 
3. ความสามารถของระบบในการ
    เชื่อมโยงขอมูล 
4. ความสามารถของระบบ 
   เร่ืองระยะเวลาการตอบสนอง 
5. ความสามารถของระบบท่ี 
   ทํางานอัตโนมัติ 

4.67 

4.67 

4.33 

4.33 

4.33 

0.47 

0.47 

0.47 

0.47 

0.47 

ด ี

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

6. ความสามารถของระบบใน
การจัดการฐานขอมูล

4.33 0.47 ดี 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.44 0.47 ด ี

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการประเมินคุณภาพดาน
ตรงตอความตองการของผูใชโดย ผูเชี่ยวชาญไดคาเฉลี่ยเทากับ 
4.44 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 ดังนั้นสรุปไดวาผล
การประเมินคุณภาพท่ีมีตอระบบอยูในระดับดี 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ 
ดานตรงตอความตองการของผูใช (Function Requirement Test) 

รายการประเมิน �̅�𝑥 S.D.
ระดับ

คุณภาพ 
1. ความถูกตองของระบบในการ
แสดงผลขอมูล
2. ความถูกตองของระบบในการสืบคน
ขอมูล 
3. ความถูกตองของระบบในการ
ปรับปรุงแกไขขอมูล 
4.ความถูกตองของระบบในการจัดเก็บ
ขอมูล 
5.ความถูกตองของระบบในการอกรายงาน
6.ความถูกตองในการทํางานของระบบ
ในภาพรวม

4.67 

4.33 

4.67 

4.67 

4.33 

4.33 

0.47 

0.47 

0.47 

0.47 

0.47 

0.47 

ด ี

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.50 0.47 ด ี
จากตารางท่ี 3 พบวา ผลการประเมินคุณภาพดานผลลัพธ

ท่ีไดจากระบบโดยผูเชี่ยวชาญ ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 ดังนั้นสรุปไดวาผลการประเมิน
คุณภาพท่ีมีตอระบบอยูในระดับดี 
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ตารางที่  4 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู เชี่ยวชาญ       
ดานการใชงานของระบบ (Usability test)

รายการประเมิน �̅�𝑥 S.D.
ระดับ

คุณภาพ 
1. ความงายในการใชงานระบบ
2. ความชัดเจนของขอมูลท่ีแสดงผล
3. ความเหมาะสมของการใชสีโดย
ภาพรวม
4.ความเหมาะสมของขอมูลท่ีนําเสนอ
5.ปุมและคําอธิบายมีความงายตอ
ความเขาใจ

5.00 
5.00 

4.00 

4.67 
4.00 

0.00 
0.00 

0.82 

0.47 
0.82 

ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 

ดี 
ดี 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.53 0.42 ด ี
จากตารางท่ี 4 พบวา ผลการประเมินคุณภาพดาน

ผลลัพธท่ีไดจากระบบโดยผูเชี่ยวชาญ ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.53  
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42 ดังนั้นสรุปไดวาผลการ
ประเมินคุณภาพท่ีมีตอระบบอยูในระดับดี 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ  
การประมวลผลของระบบดาน (Performance Test)

รายการประเมิน �̅�𝑥 S.D.
ระดับ

คุณภาพ 
1. ความเร็วในการทํางานของ
โปรแกรมในภาพรวม
2. ความเร็วในการประมวลผล
ดานการคนหา 
3. ความเร็วในการนําเสนอขอมูล
4.ความเร็วในการแสดงผลจาก
การเชื่อมโยง
5.ความเร็วในการบันทึก แกไข
ลบ รายการขอมูล

4.67 

4.33 

5.00 

4.33 

4.33 

0.47 

0.47 

0.00 

0.47 

0.47 

ด ี

ดี 

ดีมาก 

ดี 

ด ี
คาเฉลี่ยโดยรวม 4.53 0.38 ด ี
จากตารางท่ี 5 พบวา ผลการประเมินคุณภาพดาน

ผลลัพธท่ีไดจากระบบโดยผูเชี่ยวชาญ ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.38 ดังนั้นสรุปไดวาผลการ
ประเมินคุณภาพท่ีมีตอระบบอยูในระดับดี 

ตารางท่ี 6 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู เชี่ยวชาญ        
การตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูล (Security Test)

รายการประเมิน �̅�𝑥 S.D.
ระดับ

คุณภาพ 
1. การกาํหนดสิทธิ์ผูใชระบบ
2. ดานผลลัพธท่ีไดจากระบบ
3. ดานการใชงานของระบบ
4.ดานการประมวลผลของระบบ

3.67 
4.67 
5.00 
5.00 
5.00 

0.47 
0.47 
0.00 
0.00 
0.00 

ปาน
กลาง 

ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 

รายการประเมิน �̅�𝑥 S.D.
ระดับ

คุณภาพ 
5.ดานการตรวจสอบขอผิดพลาด 
ของขอมูลท่ีปอนขอมูล 

ดีมาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.67 0.19 ด ี
จากตารางท่ี 6 พบวา ผลการประเมินคุณภาพดาน

ผลลัพธท่ีไดจากระบบโดยผูเชี่ยวชาญ ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.19 ดังนั้นสรุปไดวาผลการ
ประเมินคุณภาพท่ีมีตอระบบอยูในระดับดี 

ตารางที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ  การ
ตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูล (Security Test)

รายการประเมิน �̅�𝑥 S.D.
ระดับ

คุณภาพ 
1. ดานตรงตอความตองการของผูใช
2. ดานผลลัพธท่ีไดจากระบบ
3. ดานการใชงานของระบบ
4.ดานการประมวลผลของระบบ
5.ดานการตรวจสอบ
ขอผิดพลาดของขอมูลท่ีปอน

4.44 
4.50 
4.53 
4.53 
4.67 

0.47 
9.00 
0.42 
0.38 
0.19 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.54 2.09 ด ี
จากตารางท่ี 7 ผลการประเมินคุณภาพระบบ ท้ัง 5 ดาน 

ในภาพรวม พบวา ผลการประเมินคุณภาพของระบบในทุกๆ 
ดาน    โดยผูเชี่ยวชาญ ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.39 ดังนั้นสามารถสรุปผลการประเมินไดวาระบบท่ี
พัฒนาข้ึน มีคุณภาพอยูในระดับดี สามารถนําไปใชในการบริหาร
จัดการเว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลมได 

   3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบผลการ ประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชระบบ ซ่ึงเปนกลุมผูใชท่ีเกี่ยวของกับระบบและ
ผูบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 19 คน มี
รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม และสรุปผลการประเมิน
ความพ่ึงพอใจของระบบ ดังตารางท่ี 17และ 18 ตามลําดับตอไปนี้ 

ตารางที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ ผานการ
ตอบแบบสอบถามออนไลน

รายการประเมิน �̅�𝑥 S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
1.ความสะดวกในการใชงานเว็บไซต 
2.ความรวดเร็วในการทํางาน
ของเว็บไซต
3. สามารถเรียนรูการใชงาน
ระบบไดงาย 
4.การจัดวางองคประกอบตาง ๆ 
ของเว็บไซตดูงายและชัดเจน 

4.32 
4.26 

4.21 

4.32 

4.58 

0.57 
0.64 

0.61 

0.57 

0.49 

ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

ดี 
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รายการประเมิน �̅�𝑥 S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
5.ความเหมาะสมของการ
เชื่อมโยง (Link) หนาเว็บตาง ๆ
ในเว็บไซต
6.ความเหมาะสมในการทํางาน
ของระบบโดยรวม

4.47 0.60 ดี 

7.ความถูกตองของการคนหา คํานวณ
ผลลัพธ สมบูรณครบถวน
8.ความเหมาะสมดานการรักษา
ความปลอดภัยในการใชงานระบบ 
9.สามารถตรวจสอบความถูกตองการ
ทํางานของระบบไดตลอดเวลา 
10. มีความถูกตองในการบันทึก
แกไข หรือยกเลิก 
11.แสดงความผิดพลาดใหเห็นอยาง
ชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการแกไข 
12.ระบบสามารถแยกประเภทรายการ 
สารสนเทศตาง ๆ  ไดอยางชัดเจน 
13.การออกแบบภาพกราฟฟกมีความ 
ชัดเจนและเหมาะสม 
14.ความชัดเจนของขนาดและสี
ตัวอักษรท่ีแสดงในหนาเว็บไซต 
15.ในระบบหรือเว็บไซตมีวิธีการทํางาน
และสวนในการทํางานอยางเหมาะสม 
16.มีท่ีอยูสําหรับติดตอผูดูแลระบบ
อยางชัดเจน 
17.มีคูมืออธิบายการใชงาน ซ่ึงสามารถ 
เรียนรูและทําความเขาใจไดงาย 
18.มีระบบปองกันความผิดพลาดท่ีเกิด
จากผูใช 

4.26 

4.58 

4.32 

4.32 

4.32 

4.63 

4.42 

4.63 

4.37 

4.37 

4.37 

4.42 

0.64 

0.67 

0.57 

0.57 

0.57 

0.48 

0.49 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.59 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.40 0.58 ด ี
จากตารางท่ี 8 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจจาก

ผูตอบแบบสอบถามในแตละดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีกวาทุกขอ (มี
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.2 – 4.7 ) แสดงใหเห็นวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนสราง
ความพึงพอใจตอผูใช สามารถนําไปใชในการบริหารจัดการระบบ
จัดการเว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลมได 

สรุปผลผลการวิจัย 
การพัฒนาระบบจัดการเว็บไซต องคการบริหารสวน

ตําบล สําเภาลม ผู วิจัยไดดําเนินการพัฒนาตามข้ันตอน และ
กระบวนการ ของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle Method :  SDLC)  ต้ั งแต การศึ กษา รูปแบบการ
ดําเนินงานของระบบเดิม ศึกษาปญหาและความตองการของ
ระบบ ทําการวิเคราะห และออกแบบ การพัฒนาโปรแกรมและ

ทดสอบระบบ รวมไปถึงการติดต้ังเพ่ือการใชงานจริงและติดตาม
การทํางาน โดยการประเมิน คุณภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ
และการประเมินความพ่ึงพอใจของระบบโดยผูใชระบบ จน
สามารถสรางเปนระบบใหมไดตามวัตถุประสงคท่ีวางไว โดย
ผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญนํามาอภิปราย ผลดังนี ้

1. ระบบบริหารจัดการเว็บไซต องคการบริหารสวน
ตําบลสําเภาลม ดําเนินการศึกษาโดยใช แนวความคิด การพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle Method : SDLC) 
พัฒนาเปนซอฟตแวรประยุกตบนเว็บไซต  (Web Application) 
โดยใชเทคโนโลยีซอฟแวรเปดรหัส (Open Source) ซอฟแวร
ระบบบริหารจัดการฐานขอมูล MySQL ซอฟแวรระบบบริการ
เว็บไซต Apache และโปรแกรมภาษาสคริปสําหรับการพัฒนา 
HTML5  PHP และ Java Script โดยระบบท่ีพัฒนาข้ึน ชวยทําให
ลดปญหาและข้ันตอนการทํางานตางๆ ใหใชงานงายและยังชวยใน
การประชาสัมพันธ ใหเปนท่ีรูจักใหกับสังคม อีกท้ังชวยในการ
ตรวจสอบความโปรงใส ของการทํางานองคการบริหารสวนตําบล
สําเภาลม โดยระบบใหมท่ีไดพัฒนาข้ึนนี้ มีความสามารถท่ีสําคัญ 
สรุปดังนี้ 

   1.1 ระบบสามารถจัดการขอมูลหนาบาน (Front 
End) ใชในการแสดงขอมูลรายละเอียดหนาเว็บสําหรับผูเขาใชงาน
หนาเว็บไซต ประกอบไปดวย ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวกับ องคการ
บริหารสวนตําบลสําเภาลม ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลขาวสาร 
บุคลากร งานยุทธศาสตรและงาน ITA 

   1.2 ระบบสามารถจัดการขอมูลหลังบาน (Back End) 
ใชในควบคุมการทํางานและการจัดการระบบท้ังหมดของเว็บไซต 
องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม ไดแก การเพ่ิม การแกไข การ
ลบ การคนหาขอมูลแบบมีเงื่อนไขประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐาน 
ขอ มูลส วน ตัว  ขอ มูลผู ใช ระบบ จัดการ รูปหนาแรก ข าว
ประชาสัมพันธ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป แผน
แมบทสารสนเทศ การสงเสริมความโปรงใส การดําเนินการเพ่ือ
ปองกันการทุจริต ขอมูลกิจกรรม ขอมูลสถิติและกราฟ 

2. ผลการทดลองติดต้ังระบบจัดการเว็บไซตท่ีพัฒนาขึ้น
ดําเนินการประเมินคุณภาพ ของระบบโดยผูเชี่ยวชาญพบวา ผล
การประเมินคุณภาพของระบบ ท่ีพัฒนาข้ึนท้ัง 5 ดาน ไดคาเฉลี่ย
เทากับ 4.45 และไดสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน เทากับ 0.39 ดังนั้น
สรุปผลการประเมินไดวา ระบบจัดการเว็บไซตท่ีพัฒนาข้ึน มี
คุณภาพ อยูในระบบดี โดยผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสรุปไดวาระบบ
ท่ีพัฒนา ข้ึนสามารถนํามาใชงานไดจริง และผลการประเมินความ
พึงพอใจโดยผู ท่ีเกี่ยวของกับระบบอยูในระดับดี จึงสรุปไดวา 
สามารถนําระบบท่ีพัฒนาขึ้นไปใชงานในการบริหารจัดการเว็บไซต
องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลมได 

3. คุณภาพของระบบ ผลการติดต้ังและทดลองใชงาน
เพ่ือทดสอบความสามารถของระบบใหม ท่ีพัฒนาข้ึน พรอม
ดําเนินการหาคุณภาพและความพึงพอใจของผูใชทีมีตอระบบ 
พบวา ระบบสามารถทํางานไดจริงและคุณภาพโดยรวมอยูใน
เกณฑดี (คาเฉลี่ยเทากับ 4.40) ท้ังนี้อาจเนื่องจากการพัฒนาระบบ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ครั้งนี้ ไดดําเนินการออกแบบและพัฒนาระบบอยางเปนขั้นตอนใน
เชิงระบบ โดยใชกระบวนการท่ีเรียกวา วงจรพัฒนาระบบ หรือ 
SDLC ดําเนินการต้ังแตข้ันตอนการศึกษา เอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ การศึกษาระบบงานเดิม การวิเคราะหระบบงานเดิม 
การออกแบบระบบงานและฐานขอมูลใหม การพัฒนาโปรแกรม 
การทดสอบ และการติดต้ัง 

อภิปรายผล 
คุณภาพของระบบ ผลการติดต้ังและทดลองใชงานเพ่ือ

ทดสอบความสามารถของระบบใหมท่ีพัฒนาข้ึน พรอมดําเนินการ
หาคุณภาพและความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอระบบ พบวา ระบบ
สามารถทํางานไดจริงและคุณภาพโดยรวมอยูในเกณฑดี ท้ังจาก
การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ  เนื่องจากการพัฒนาระบบในคร้ังนี้ 
ไดดําเนินการออกแบบและพัฒนา  อยางเปนข้ันตอนในเชิงระบบ
โดยใชกระบวนการท่ีเรียกวา วงจรพัฒนา ระบบ หรือ SDLC 
ดําเนินการต้ังแตข้ันตอนการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
การศึกษาระบบงานเดิม การวิเคราะหระบบงานเดิม การออกแบบ
ระบบงานและฐานขอมูลใหม การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบ
และการติดต้ัง 

ความพึงพอใจผูใช ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชท่ีมีตอการใชงานเผยแพรผานในรูปแบบซอฟแวรประยุกตบน
เว็บไซต (Web Application) ผลการประเมินจากผูใชมีความ พึง
พอใจ ตอระบบในระดับดี ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากระบบจัดการ
เว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลมท่ีพัฒนาข้ึน ผูใช
สามารถเปดหรือเขาถึงผานเครือขายอินเทอรเน็ต อยางสะดวก 
พรอมใชงานตลอดเวลา ไมมีขอจํากัดดานระยะทาง เวลา สถานท่ี 
จึงทําใหผูใชสามารถคนหา และทําการอัพโหลด ดาวนโหลดขอมูล
เอกสารรวมถึงขาวสาร เผยแพรขอมูลของ องคการบริหารสวน
ตําบลสําเภาลม ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ดวยความสามารถของ
ระบบท่ีใหผลลัพธไดตรงตามความตองการของผูใช  จึงทําให
ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอระบบท่ีพัฒนาขึ้นอยูในระดับดี  

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
จากการพัฒนาระบบจัดการเว็บไซตองคการบริหารสวน

ตําบล สําเภาลม ผูวิจัยขอเสนอแนะสําหรับผูท่ีตองการศึกษาการ
วิจัยในครั้งตอไป ดังนี ้

การพัฒนาระบบจัดการเว็บไซตองคการบริหารสวน
ตําบลสําเภาลมท่ีไดจากการวิจัยคร้ังนี้ ควรมีการพัฒนาใหเปน
ซอฟตแวรท่ีเผยแพรแบบไมมีคาใชจายในลักษณะซอฟตแวร
เปดเผย รหัส (Open Source) เพ่ือใหผูสนใจสามารถรวมพัฒนา
ตอยอดความสามารถอ่ืนๆ ของระบบใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้  สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความ

ชวยเหลือเปนอยางดีย่ิงจาก องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
นําโดยทีมผูบริหาร นายชาญชัย ถารีพันธ นายกองคการบริหาร
สวนตําบล นายโอภาส  บุญญฤทธ์ิ และนายสุรเดช มูฮําหมัดอาลี 
รองนายก นายนรินทร ดีเจริญิ เลขานุการ ไดกรุณาใหคําแนะนํา 
ปรึกษา นางซาราห วิเศษศักด์ิ ปลัด อบต. สําเภาลม และนางวรุณี 
ทรัพยเย็น นักวิชาการศึกษา ชวยประสานงานในการทําวิจัยในครั้ง
นี้ รวมถึงบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม ท่ีใหความ
รวมมือ ในการใหขอมูลตางๆ ภายในองคกร จนสําเร็จเรียบรอย
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ เปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี ้
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การดูดซับ Cr(VI) โดยใชไ้คโตซานเชื่อมขวางด้วยกลูตารัลดีไฮดเ์รซนิ 
Adsorption of Chromium (VI) by Chitosan Cross-linked with Glutaraldehyde 

Resin 

เกตน์ณนิภา วันชัย1 และ จิรัฎฐ์รังสี จั่นศรี1

1สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เตรียมไคโตซานเรซินและไคโตซานเชื่อมขวางด้วยกลูตารัลดีไฮด์เรซิน เมื่อตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทราน

ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FTIR) พบพันธะอิมีน (C=N) ในโครงสร้างของไคโตซานเช่ือมขวางเรซินที่เกิดจากปฏิกิริยา Schiff’s base 
แสดงให้เห็นว่ามีการเช่ือมขวางระหว่างกลูตารัลดีไฮด์กับไคโตซาน ไคโตซานเช่ือมขวางเรซินได้ถูกน ามาศึกษาประสิทธิภาพของการดูดซับ 
Cr(VI) โดยท าการทดลองแบบกะ พบว่าการเช่ือมขวางไคโตซานด้วยกลูตารัลดีไฮด์ช่วยเพิ่มความประสิทธิภาพในการดูดซับ Cr(VI) โดยสามารถ
ดูดซับ Cr(VI) ได้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 100 ในสารละลายที ่พีเอชเท่ากับ 2.0 ใช้ระยะเวลาในการดูดซับ 160 นาที ส าหรับการศึกษาพฤติกรรม
การดูดซับ Cr(VI) บนไคโตซานเช่ือมขวางเรซิน พบว่า ไอโซเทอร์มของการดูดซับสอดคล้องกับสมการแลงเมียร์มากกว่าสมการฟรุนดลิช โดยมี
ความสามารถในการดูดซับ Cr(VI) มากที่สุดเท่ากับ 34.13 มิลลิกรัมต่อกรัม นอกจากน้ีไคโตซานเชื่อมขวางเรซินยังสามารถน ากลับมาใช้ซ้ าไดถ้งึ 
3 รอบการใช้งาน  

ค าส าคัญ: ไคโตซานเชื่อมขวางเรซิน, กลูตารัลดีไฮด์, การดูดซับ, Cr(VI), สมการแลงเมียร์ 

Abstract 
In this research, chitosan resin and chitosan cross-linked with glutaraldehyde resin were prepared. The Fourier 

transform infrared (FTIR) results of chitosan cross-linked resin indicated the presence of imine bonds (C=N) due to the 
cross-linking between chitosan and glutaraldehyde through Schiff’ base reaction. The adsorption of Cr(VI) by chitosan 
cross-linked with glutaraldehyde resin was studied in a batch adsorption system. The results showed that chitosan 
cross-linked with glutaraldehyde increased the efficiency of Cr(VI) adsorption. The adsorption efficiency of Cr(VI) was 
100% at pH 2.0 within 160 min. The adsorption isotherm could be well interpreted by Langmuir model. The maximum 
adsorption capacity of chitosan cross-linked with glutaraldehyde resin was found to be 34.13 mg g-1. In addition, the 
chitosan cross-linked resin can be reused up to 3 cycles.  

Keywords: Chitosan cross-linked resin, Glutaraldehyde, Adsorption, Chromium (VI), Langmuir Isotherm 
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1. บทน า
ในปัจจุบันโครเมียม (Cr) และสารประกอบของโครเมียมได้เข้า

มามีบทบาทส าคัญในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรม
ชุบโลหะ อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ แบตเตอรี่ ฟอกหนัง
สัตว์ ย้อมผ้า และอื่นๆ รูปแบบของโครเมียมที่พบในธรรมชาติมี 
2 ชนิด คือ Cr(III) และ Cr(VI) โดยระดับความเป็นพิษของ Cr(VI) 
จะมากกว่า Cr(III) เนื่องจาก Cr(VI) เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ 
ระบบประสาท ตับ ไต เป็นสารก่อมะเร็ง ท าให้เกิดการกลายพันธุ์
ในสิ่งมีชีวิต มีความคงทนในธรรมชาติและมีแนวโน้มที่จะสะสมใน
ห่วงโซ่อาหาร Cr(VI) ที่ ใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม
โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปไอออนลบคือ CrO4

2- หรือ HCrO4
- ที่สามารถ

ซึมผ่านเข้าสู่เซลล์เมมเบรนของสิ่งมีชีวิตได้ [1] ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องก าจัด Cr(VI) ที่ปนเปื้อนในน้ าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่ง
น้ าธรรมชาติ ส าหรับวิธีการก าจัดโครเมียม Cr(III) และ Cr(VI) ที่ปน
มากับน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ การ
ตกตะกอนทางเคมี [2] การแลกเปลี่ยนไอออน [3] การใช้วิธีรีเวอร์
สออสโมซีส [4] การใช้วิธีทางไฟฟ้า [5] อย่างไรก็ตามวิธีการก าจัด
โครเมียมเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูงและมีความยุ่งยาก ในปัจจุบัน
กระบวนการดูดซับโดยใช้วัสดุดูดซับหลากหลายชนิดถูกน ามาใช้ใน
การก าจัดโครเมียมดังกล่าว เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการก าจัดที่
ดี ราคาถูก น ามาใช้ซ้ าได้และสามารถน าโครเมียมกลับมาใช้ใหม่ได้ 
วัสดุดูดซับที่นิยมใช้ได้แก่ ถ่านกัมมันต์  [6] วัสดุ เหลือทิ้งทาง
การเกษตร [7] หินแร่หลากหลายชนิด [8-9] และ ไคโตซานใน
รูปแบบต่างๆ [10-11] เป็นต้น 
 ในงานวิจัยนี้สนใจวัสดุดูดซับชนิดไคโตซาน เนื่องจากเป็นพอลิ
เมอร์ธรรมชาติที่พบมากในกระดองของสัตว์ทะเล เช่น กระดองปู 
เปลือกกุ้งและแกนปลาหมึก [10] ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง ไคโตซานมี
หมู่ไฮดรอกซิล (-OH) และหมู่อะมิโน (-NH2) ที่สามารถสร้างพันธะ
กับไอออนของโลหะได้ Rojas และคณะ [12] ได้อธิบายถึงการดูด
ซับโลหะหนักของไคโตซานว่า กรณีถ้าโลหะหนักมีประจุเป็นบวกจะ
ดูดซับด้วยพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ และพันธะโคเวเลนต์ ส่วน
โลหะหนักที่มีประจุเป็นลบจะดูดด้วยแรงทางไฟฟ้าสถิต ไคโตซาน
จึงเป็นที่นิยมในการน าไปใช้ดูดซับโลหะชนิดต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ข้อเสียของไคโตซานคือ มีความต้านทานในสภาวะ
กรดต่ าท าให้สลายตัวได้ง่ายเมื่อใช้งานในสภาวะกรด การท าให้    
ไคโตซานมีความคงทนสามารถท าได้โดยการเช่ือมขวางไคโตซาน
ด้วยหมู่อัลดีไฮด์ หมู่กรด และอีพอกซีกับหมู่อะมิโนในโครงสร้าง
ของไคโตซาน กลูตารัลดีไฮด์เป็นสารที่ท าหน้าที่เป็นตัวเช่ือมขวาง
ตัวหนึ่งที่นิยมน ามาใช้เช่ือมขวางกับไคโตซานในการท าฟิล์มที่
สามารถย่อยสลายได้ เนื่องจากช่วยเพิม่ค่าความแข็งแรงของแรงดึง 
(tensile strength) ทนต่อกรดเบส และสามารถใช้งานได้ที่
อุณหภูมิสงู [13-15]  
 ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงสนใจเตรียมไคโตซานที่เช่ือมขวางด้วย 
กลูตารัลดีไฮด์ในรูปแบบของเรซิน เพื่อท าให้เรซินมีความแข็งแรง 
ทนต่อการใช้งานในสภาวะกรด สามารถแยกออกจากสารละลายได้

ง่ายหลังการดูดซับ และน ากลับมาใช้ซ้ าได้ โดยศึกษาประสิทธิภาพ
การดูดซับ Cr(VI) ของไคโตซานเช่ือมขวางเรซินในสารละลาย 
Cr(VI) ในการทดลองแบบกะ (batch) ที่พีเอชต่างๆ ศึกษาไอโซ   
เทอร์มจากการดูดซับแบบแลงเมียร์และฟรุนดลิช และศึกษาการน า
ไคโตซานเชื่อมขวางเรซินกลับมาใช้ซ้ า  

2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมวัสดุดูดซับ

ไคโตซานเชื่อมขวางด้วยกลูตารัลดีไฮด์ เตรียมโดยช่ังไคโตซาน 
2 กรัม ละลายในกรดแอซิติกเข้มข้นร้อยละ 2 โดยปริมาตร 100 
มิลลิลิตร กวนสารละลายเป็นเวลา 12 ช่ัวโมง จากนั้นหยด
สารละลายไคโตซานไปลงในสารละลายโซเดียมไตโพลีฟอสเฟต
เข้มข้นร้อยละ 5 โดยน้ าหนักต่อปริมาตร โดยใช้เข็มฉีดยาที่มีขนาด
ของปลายเข็มเบอร์ 14 แช่ทิ้ งไว้ 12 ช่ัวโมง น าเม็ดไคโตซาน       
มาล้างด้วยน้ ากลั่นจนมีสภาพเป็นกลาง จากนั้นน าไคโตซานเรซินที่
เตรียมได้ไปท าปฏิกิริยากับสารละลายกลูตารัลดีไฮด์ที่ความเข้มข้น
ร้อยละ 2.5 โดยน้ าหนัก แช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นล้าง
ด้วยน้ ากลั่นหลายๆ ครั้งและน าไปตากให้แห้งที่อุณหภูมิห้องจะได้
ไคโตซานเชื่อมขวางด้วยกลูตารัลดีไฮล์เรซิน ส าหรับไคโตซานเรซิน
ท าเช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องท าปฏิกิริยากับกลูตารัลดีไฮด์ ตรวจสอบ
หมู่ฟังก์ชันของไคโตซานเรซินและไคโตซานเช่ือมขวางเรซินด้วย
เทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FTIR) 

2.2 การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับ Cr(VI) ของไคโตซาน
เชื่อมขวางเรซิน 

น าไคโตซานเช่ือมขวางด้วยกลูตารัลดีไฮด์เรซิน 1.0 กรัม ใส่ลง
ในสารละลาย Cr(VI) โดยใช้โพแทสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7) 
เข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 100 มิลลลิิตร ปรับพีเอชของ
สารละลายให้มีค่าเท่ากับ 1 2 3 4 5 และ 6 ตามล าดับ ด้วย
สารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1 โมลต่อลิตร และสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 1 โมลต่อลิตร น าไปเขย่าที่ความเร็ว 
120 รอบต่อนาที เป็นเวลา 180 นาที ท าการทดลองซ้ าโดยเปลี่ยน
ความเข้มข้นของสารละลาย Cr(VI) เป็น 10 20 30 และ 40 
มิลลิกรัมต่อลิตร เก็บตัวอย่างครั้งละ 5 มิลลิลิตร เป็นเวลา 180 
น าที  วิ เค ร าะห์ ห าป ริ ม าณ Cr(VI) โด ย ใ ช้ ส ารล ะ ล าย 1,5-
Diphenylcabazibe น าไปวัดค่าดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี-วิสิ
เบิลส เปกโตรโฟโตมิ เตอร์ที่ ความยาวคลื่น  540 นาโนเมตร 
ตามล าดับ วิเคราะห์เข้มข้นของ Cr(VI) ที่เวลาต่างๆ ด้วยการสร้าง
กราฟมาตรฐานระหว่างค่าการดูดกลืนแสงกับความเข้มข้นของ 
Cr(VI) ความสามารถในการดูดซับ Cr(VI) ค านวณได้จาก 

เมื่อ  C0 = ความเข้มข้นเริ่มต้นของ Cr(VI) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
  Ct = ความเข้มข้นของ Cr(VI) ทีเ่วลาต่างๆ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
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2.3 ศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับ 
 ส าหรับไอโซเทอร์มของการดูดซับ Cr(VI) ของไคโตซานเช่ือม
ขวางเรซินน าข้อมูลจากการทดลองที่ 2.2 มาค านวณและเขียน
กราฟแสดงไอโซเทอร์มแบบแลงเมียร์ (Langmuir Isotherm) หรือ
ไอโซเทอร์มแบบฟรุนดลิช (Freundlich Isotherm) โดยทุกการ
ทดลองท าซ้ า 2 ครั้ง 

2.4 การน าวัสดุดูดซับกลับมาใช้ซ  า 
 ไคโตซานเช่ือมขวางเรซินที่ใช้แล้วจะถูกน าไปล้างด้วยด้วย
สารละลายกรดไนตริกความเข้มข้น 0.2 โมลต่อลิตร เพื่อก าจัด
โครเมียม (VI) ออก ล้างด้วยน้ ากลั่นจนน้ าล้างมีสภาพเป็นกลางท า
ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นน ามา 1 กรัม เติมลงในสารละลาย 
โพเทสซียมไดโครเมตความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตรจ านวน 100 
มิลลิลิตร ปรับพีเอชของสารละลายให้เท่ากับ 2 น าไปเขย่าเป็นเวลา 
180 นาที  วิ เคราะห์หาปริมาณ Cr(VI) โดยใช้สารละลาย1,5-
Diphenylcabazibe โดยน าไปวัดค่าดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี-วิสิ
เบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น 540  นาโนเมตร  

3. ผลการและอภิปรายผลการทดลอง
3.1 ผลการตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค FTIR

ไคโตซานเรซินที่เตรียมได้มีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีขาว ส่วน   
ไคโตซานเรซินเชื่อมขวางด้วยกลูตารัลดีไฮด์มีลักษณะเป็นเม็ดกลม 
สีเหลืองอ่อนเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.1 เซนติเมตร ผลการ
ตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันด้วย FTIR เพื่อยืนยันโครงสร้างและการสร้าง
พันธะกันระหว่างไคโตซานและกลูตารัลดีไฮด์ แสดงดังรูปที ่1 

รูปที่ 1 แสดง FTIR สเปกตราของ (ก) ไคโตซานเรซิน และ (ข) 
ไคโตซานเชื่อมขวางด้วยกลูตารัลดีไฮด์เรซิน 

 จาก FTIR สเปกตราของไคโตซานเรซินและไคโตซานเช่ือม
ขวางเรซิน พบพีคลักษณะกว้างที่เกิดจากการซ้อนทับกันของ N-H 
และ O-H ที่เลขคลื่นประมาณ 3300 cm-1 พบพีคที่เลขคลื่น 1592 
1150 และ 1061 cm-1 ที่แสดงการสั่นของพันธะ N-H ใน NH2 
C-H และ C-O และพบพีคกว้างที่เลขคลื่น 1000 ถึง 1151 cm-1 ที่
เป็นของ C-O-C และ C-O ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างหลักของ

ไคโตซาน แต่ในสเปกตราของไคโตซานเช่ือมขวางเรซินจะพบที่เลข
คลื่น 1547 cm-1 ซึ่งเป็นการสั่นของ amine (II) และที่ 1634 cm-1 
เป็นของ C=N ในโครงสร้างของไคโตซานเชื่อมขวางเรซินที่เกิดจาก
ปฏิกิริยา Schiff’s base ที่เกิดจากการเช่ือมขวางระหว่างกลูตารัล
ดไีฮด์กับไคโตซานที่ต าแหน่ง -NH2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลูตารัลดีไฮด์
ได้เข้าไปเช่ือมขวางกับไคโตซาน ผลการทดลองที่ได้เหมือนกับ Li 
และคณะ [16 ] และ Yeng และคณะ [15] ที่เตรียมฟิล์มไคโตซาน
เชื่อมขวางด้วยกลูตารัลดีไฮด์ ส าหรับกลไกการเช่ือมขวางแสดงดัง
รูปที่ 2 

รูปที่ 2 แสดงการเช่ือมขวางไคโตซานด้วยกลตูารลัดไีฮด์ [14] 

3.2 การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับ Cr(VI) ของไคโตซาน
เชื่อมขวางเรซิน 
 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับ Cr(VI) ของไคโต
ซานเรซินและไคโตซานเช่ือมขวางด้วยกลูตารัลดีไฮด์เรซินแสดง   
ดงัรูปท่ี 3  

รูปที่ 3 ความสามารถในการดูดซับ Cr(VI) ของ (ก) ไคโตซานเรซิน 
และ (ข) ไคโตซานเชื่อมขวางเรซิน: เรซิน 1.0 กรัม ในสารละลาย 
Cr(VI) เข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ทีพ่ีเอชเท่ากับ 2  

(ก) 

(ข) 

(ก) 

(ข) 
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 พบว่าไคโตซานเรซินมีประสิทธิภาพในการดูดซับ Cr(VI) ได้
เพียงร้อยละ 49.2 ในขณะทีไ่คโตซานเช่ือมขวางกลูตารัลดีไฮด์เรซิน
มีอัตราการดูดซับที่เร็วกว่าและสามารถดูดซับ Cr(VI) ได้ร้อยละ 
100 ที่ระยะเวลา 160 นาที ซึ่งเป็นระยะเวลาที่การดูดซับเข้าสู่
สภาวะสมดุล จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการเช่ือมขวางไคโต
ซานด้วยกลูตารัลดีไฮด์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับ Cr(VI) 
เนื่องจากกลูตารัลดีไฮด์ท าให้พื้นท่ีผิวของไคโตซานมีประจุเป็นบวก
และมีพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้น [15, 17] ดังรูปที่ 2 ท าให้สามารถดูดซับ 
Cr(VI) ที่ปกติมักจะอยู่ในรูปไอออนลบได้ดีท าให้ประสิทธิภาพการ
ดูดซับ Cr(VI) สูงกว่าไคโตซานเรซินท่ีไม่มีการเชื่อมขวาง ส าหรับผล
ของพีเอชที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับ Cr(VI) แสดงดังรูปที ่4 

รูปที่ 4 แสดงผลของพีเอชที่มีต่อการดูดซับ Cr(VI) ของไคโตซาน
เชื่อมขวางเรซินจ านวน 1.0 กรัม ในสารละลาย Cr(VI) เข้มข้น 50 
มิลลิกรัมต่อลิตร ทีพ่ีเอช 2 และระยะเวลาในการดูดซับ 180 นาที 

 เนื่องจากความเป็นกรดเบสของสารละลายจะส่งผลต่อประจุบน
พื้นที่ผิวของตัวดูดซับและ Cr(VI) ในสารละลาย  [18] โดยใน
สารละลายพีเอชเท่ากับ 1 Cr(VI) จะอยู่ ในรูปของกรดโครมิก 
(H2CrO4) พี เอชเท่ากับ 2 ถึง 7 จะอยู่ ในรูปไฮโดรเจนโครเมต
ไอออน (HCrO4

-) ในขณะที่สารละลายพีเอชมากกว่า 7 Cr(VI) จะ
อยู่ในรูปโครเมตไอออน (CrO4

2-) [19] จากผลการทดลองพบว่า 
ไคโตซานเชื่อมขวางเรซินสามารถดูดซับ Cr(VI) ได้มากที่สุดที่พีเอช
เท่ากับ 2 เป็นผลมาจากที่พี เอช 2 Cr(VI) อยู่ ในรูป HCrO4

- ที่
สามารถดูดซับด้วยแรงดึงดูดทางไฟฟ้ากับผิวประจุบวกบนผิวของ 
ไคโตซานเชื่อมขวางเรซิน (รูปที่ 2) ได้ดีที่สุด ถ้าพีเอชต่ ากว่า 2 จะ
ท า ให้  Cr(VI) อยู่ ใน รูป  H2CrO4 เพิ่ ม ขึ้ น และ เมื่ อ พี เอชของ
สารละลายมากกว่า 7 จะส่งผลต่อประจุบนผิวของไคโตซานเช่ือม
ขวางเรซินเป็นลบมากขึ้นส่งผลท าให้ความสามารถในการดูดซับ 
Cr(VI) ลดลง ดังนั้นสารละลายที่พีเอชเท่ากับ 2 จึงเหมาะสมในการ
ดูดซับ Cr(VI) ของไคโตซานเชื่อมขวางเรซิน 

3.2 ไอโซเทอร์มของการดูดซับ 
 ไอโซเทอร์มของการดูดซับใช้ส าหรับอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มข้นที่สมดุลกับปริมาณตัวดูดซับที่มีการดูดซับ   
ไอโซเทอร์มที่ศึกษาได้แก่ สมการการดูดซับแบบแลงเมียร์ และ

สมการการดูดซับแบบฟรุนดลิช สมการการดูดซับแบบแลงเมียร์
แสดงดังสมการที่ (2) [20]   

0 L e

L ee

q K C
q (2)1 + K C=

จัดรูปสมการที่ (2) ให้เป็นสมการเส้นตรงจะได้ดังสมการที่ (3) 

 น าข้อมูลจากการดูดซับ Cr(VI) ที่ความเข้มข้น 10 20 30 40 
และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร มาหาค่า Ce จากการสร้างกราฟระหว่าง
เวลาในการดูดซับกับความเข้มข้นของ Cr(VI) ที่เวลาต่างๆ และ 
ค านวณหาค่า qe จากสมการที่ (4)   

เมื่อ  qe คือ จ านวน Cr(VI) ทีถู่กดูดซับต่อน้ าหนักของไคโตซาน 
       ทีส่ภาวะสมดุล โดย 

 W  คือ น้ าหนักของไคโตซานเรซิน (กรัม) 
V  คือ ปริมาตรของสารละลาย Cr(VI) (มิลลิลิตร) 

q0  คือ การดูดซับสูงสุดที่เกิดขึ้นแบบช้ันเดียว (มิลลิกรัม 

        ต่อกรัม) 
 Ce คือ ความเข้มข้นของ Cr(VI) ทีส่ภาวะสมดลุ (มิลลิกรัม 

       ตอ่กรัม  
  KL คือ ค่าคงทีแ่ลงเมียร์ (ลิตรต่อมิลลิกรัม) 

 เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 1/qe กับ 1/Ce จะได้
กราฟเส้นตรง โดยค่า q0 หาได้จากจุดตัดแกน y (1/q0) และค่า KL 
หาได้จากความชันของเส้นตรง (1/KLq0) สมการการดูดซับแบบ 
แลงเมียร์มีสมมุติฐานว่าโมเลกุลของตัวถูกดูดซับจะเกิดการดูดซับ
บนผิวในต าแหน่งที่แน่นอน แต่ละโมเลกุลของตัวดูดซับเกิดบนผิว
แบบช้ันเดียว ปัจจัยส าคัญอีกอย่างหนึ่งในกรณีใช้สมการการดูดซับ
แบบแลงเมียร์ คือตัวแปรที่สภาวะสมดุล (Separation factor of 
equilibrium parameter, RL) ซึ่งเป็นค่าที่บอกลักษณะของไอโซ
เทอร์มว่าสอดคล้องกับการดูดซับแบบแลงเมียร์หรือไม่โดย RL 
ค านวณได้จากสมการที่ (5) [21] 

L
L 0

=
1R (5)1 K C+

     ถ้า RL>1 การดูดซับไม่ดี RL=1 การดูดซับเป็นเส้นตรง 0<RL<1 
การดูดซับดีและ RL=0 การดูดซับเกิดผันกลับได้  
 สมการการดดูซับแบบฟรุนดลิช มีสมุติฐานในการดูดซับว่าพื้นที่
ผิวของตัวดูดซับไม่เป็นเนื้อเดียวกันตลอด แต่ละโมเลกุลของตัวดูด
ซับถูกดูดซับบนผิวมากกว่าหนึ่งช้ัน สมการฟรุนดลิช แสดงดัง
สมการที่ (6)  

   qe = KFCe
1/n   (6) 

e 0 L 0 e

1 1 1 1= (3)q q K q C+
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เมื่อ KF คือ ค่าคงที่ของฟรุนดลิช แสดงถึงความสามารถในการ 
ดูดซับ 

 n คือ ค่าคงที่ของฟรุนดลิชที่อธิบายถึงความเข้มข้นของ
การดูดซับ 

 เมื่อจัดสมการที่  (6) ให้อยู่ ในรูปของสมการเส้นตรงโดยใส่    
ลอกการิทึมทั้งสองข้างจะได้ดังสมการที่ (7)  

 Logqe = 1/nlogCe + logKF (7) 

 เขียนกราฟระหว่าง logqe กับ logCe จะได้กราฟเส้นตรงที่มี
ความชันเท่ากับ 1/n และมีจุดตัดแกนในแนวนอนเทา่กับ logKF 
 ค่า 1/n = 1 หมายถึง ไอโซเทอร์มของการดูดซับเป็นแบบ
เส้นตรง ถ้า 1/n > 1 แสดงว่าบริเวณพื้นที่ผิวของตัวดูดซับมี
ปริมาณมากที่จะใช้ในการดูดซับ และถ้า 1/n < 1 แสดงว่าพื้นที่ผิว
ของตัวดูดซับมีปริมาณจ ากัดที่จะใช้ในการดูดซับ [22] นอกจากนี้ 
Alkan และคณะ [23] ได้อธิบายถึงค่า 1/n ในสมการฟรุนดลิชที่
สามารถบอกถึงลักษณะการดูดซับได้ คือ เมื่อ 1/n น้อยกว่าหนึ่ง
แสดงว่าการดูดซับเป็นไอโซเทอร์มแบบแลงเมียร์ และเมื่อ 1/n 
มากกว่าหนึ่งแสดงว่าการดูดซับเกิดขึ้นร่วมกัน ไอโซเทอร์มของการ
ดูดซับแบบแลงเมียร์และแบบฟรุนดลิช แสดงดังรูปที ่5 และค่าคงที่
ของแลงเมียร์และฟรุนดลิช แสดงในตารางที่ 1 

รูปที่ 5 ไอโซเทอร์มการดูดซับ Cr(VI) ของไคโตซานเช่ือมขวางเรซิน 
(ก) แบบแลงเมียร์ และ (ข) แบบฟรุนดลิช 

ตารางที ่1 ค่าคงท่ีของไอโซเทอร์มแบบแลงเมียร์และฟรุนดลิช 

ไอโซเทอร์มแบบแลงเมียร์ ไอโซเทอร์มแบบฟรุนดลิช 
q0 KL RL R2 KF 1/n R2 

34.129 0.1179 0.8805 0.9918 4.210 0.9527 0.9666 

 จากรูปที่ 5 และตารางที่ 1 พบว่ากลไกการดูดซับ Cr(VI) บน 
ไคโตซานเช่ือมขวางเรซินมีความสอดคล้องกับสมการแลงเมียร์ 
มากกว่าสมการฟรุนดลิช เนื่องจากค่า R2 (สัมประสิทธิ์สัมพัทธ์) มี
ค่าใกล้เคียง 1 มากกว่า และ RL มีค่าน้อยกว่าหนึ่งแสดงว่าการดูด
ซับแบบแลงเมียร์เกิดขึ้นได้ดี นอกจากนีค้่า 1/n จากสมการฟรุนดิช
มคี่าน้อยกว่าหนึ่งแสดงว่าการดูดซับเป็นไอโซเทอร์มแบบแลงเมียร์ 
ผลการค านวณความสามารถในการดูดซับ Cr(VI) ที่ได้จากสมการ
แลงเมียร์จากสมการที่ (2) โดยใช้ความเข้มข้นของ Cr(VI) เริ่มต้น 
50 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเท่ากับ 4.08 มิลลิกรัมต่อกรัม ซึ่งมีค่า
ใกล้เคียงกับผลการทดลองมีค่าเท่ากับ 4.89 มิลลิกรัมต่อกรัม 
มากกว่าสมการฟรุนดลิชค านวณจากสมการที่ (6) ซึ่งมีค่า 3.94 
มิลลิกรัมต่อกรัม และมีความสามารถในการดูดซับ Cr(VI) มากที่สุด 
(q0) เท่ากับ 34.13 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยกลไกหลักในการดูดซับ 
Cr(VI) ของไคโตซานเชื่อมขวางเรซินสามารถอธิบายได้ว่าการดูดซับ
เกิดจากแรงระหว่างประจุที่ เกิดจากประจุบวกบนพื้นผิวของ       
ไคโตซานเช่ือมขวางเรซินกับ  Cr(VI) ที่อยู่ ในรูปของประจุลบ 
กระบวนการดูดซับเกิดขึ้นแบบช้ันเดียว และในขณะเดียวกัน      
ไคโตซานเช่ือมขวางเรซินยังมีกลไกการดูดซับท่ีเกิดขึ้นทางกายภาพ
ที่สามารถเกิดการดูดซับ Cr(VI) ซ้อนทับกันได้หลายช้ันร่วมด้วย
เช่นกัน 

3.3 ผลการใช้ซ  าของไคโตซานเชื่อมขวางเรซิน 
การเตรียมไคโตซานเช่ือมขวางด้วยกลูตารัลดีไฮด์ในรูปแบบ

ของเรซินเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับ Cr(VI) นั้นเพื่อให้สามารถแยก      
เรซินออกจากสารละลายได้ง่ายและเพื่อให้สะดวกต่อการน ากลับมา
ใช้ซ้ า ในงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาการใช้ซ้ าของไคโตซานเช่ือมขวาง   
เรซินโดยน ามาใช้ซ้ าจ านวน 4 ครั้ง ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 6  

รูปที่ 6 แสดงประสิทธิภาพในการใช้ซ้ าของไคโตซานเช่ือมขวาง   
เรซินในการดูดซับ Cr(VI) เข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ใช้ไคโตซาน
เช่ือมขวางเรซิน 1.0 กรัม ในสารละลายที่มีพีเอชเท่ากับ 2 และ
ระยะเวลาในการดูดซับ 160 นาที 

จากรูปที่ 6 ไคโตซานเช่ือมขวางเรซินเมื่อน ามาใช้ซ้ าพบว่า 
ประสิทธิภาพการดูดซับ Cr(VI) จะเริ่มลดลง เมื่อใช้ซ้ าครั้งที่  1 
ลดลงเหลือร้อยละ 97.9 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ลดลงเหลือร้อยละ 

(ก) 

(ข) 
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93.4 และร้อยละ 85.1 ตามล าดับ และลดลงมากขึ้นเมื่อน ามาใช้ซ้ า
ในครั้งที่ 4  เหลือเพียงร้อยละ 72.0 การที่ประสิทธิภาพในการดูด
ซับ Cr(VI) ลดลง อาจเป็นผลมาจากกระบวนการล้างเรซินก่อน
น าไปใช้ซ้ าด้วยสารละลายกรดไนตริกเพื่อก าจัด Cr(VI) อาจส่งผล
ท าให้โครงสร้างไคโตซานเกิดการสลายตัวและพันธะที่เช่ือมขวางกับ 
กลูตารัลดีไฮด์บางส่วนถูกท าลายลง ส่งผลท าให้ประสิทธิภาพในการ
ดูดซับ Cr(VI) ลดลงและเมื่อใช้ซ้ าหลายครั้งจึงท าให้ความสามารถ
ในการดูดซับ Cr(VI) ลดลงเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผลการทดลองก็
ยังแสดงให้เห็นว่าไคโตซานเช่ือมขวางเรซินสามารถน ามาใช้งานซ้ า
ได้ถึง 3 ครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไคโตซานเช่ือมขวางด้วยกลูตารัลดี-
ไฮด์ ท าให้โครงสร้างของไคโตซานมีความแข็งแรงทนทานเพิ่มขึ้น 
สามารถใช้เป็นวัสดุดูดซับที่ดีในการก าจัด Cr(VI) ออกจากน้ าทิ้งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นวัสดุจาก
ธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ ใช้งานง่ายเนื่องจากแยกออกจาก
สารละลายได้ง่ายหลังดูดซับ และประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะน า
กลับมาใช้ซ้ าได้ถึง 3 ครั้ง 

4. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองเตรียมไคโตซานเช่ือมขวางด้วยกลูตารัลดีไฮด์

เรซิน พบว่ามีประสิทธิภาพในการดูดซับ Cr(VI) สูงกว่าโคโตซาน 
เรซิน โดยสามารถดูดซับสารละลาย Cr(VI) ที่ความเข้มข้น 50 
มิลลิกรัมต่อลิตร ที่พีเอชเท่ากับ 2.0 ได้คิดเป็นร้อยละ 100 ภายใน
เวลา 160 นาที และมีกลไกการดูดซับ Cr(VI) ที่สอดคล้องกับไอโซ
เทอร์มของแลงเมียร์ โดยมีความสามารถในการดูดซับ Cr(VI) มาก
ที่สุด 34.13 มิลลิกรัมต่อกรัม ซึ่งกระบวนการดูดซับเป็นแบบแรง
ดึงดูดระหว่างประจุมากกว่าการดูดซับทางกายภาพ นอกจากนี้ 
ไคโตซานเชื่อมขวางเรซินยังสามารถน ากลบัมาใช้ซ้ าไดถ้งึ 3 ครั้ง จะ
เห็นได้ว่าไคโตซานเชื่อมขวางเรซินน าไปใช้ในการดูดซับ Cr(VI) ใน
ระบบบ าบัดได้ เป็นอย่างดี  เนื่องจากเตรียมง่าย เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ราคาถูก และสามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้หลายรอบ 
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การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากวัสดุลกิโนเซลลูโลสด้วยแบคทีเรียที่แยกได้ 
Production of Cellulase Enzymes from Lignocellulose Materials 
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บทคัดย่อ 
  วัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulose) ประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน พบในวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ซึ่งวัสดุ
เหล่านี้ถูกย่อยได้ด้วยเอนไซม์เซลลเูลส (Cellulase) ที่ผลิตได้โดยจลุนิทรีย์ เชน่ รา แบคทีเรีย เป็นต้น  แบคทีเรียสามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลส
และสามารถย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสได้  ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสด้วย
แบคทีเรียที่แยกได้ โดยทำการศึกษาการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสของเช้ือแบคทีเรียที่คัดเลือกได้ในอาหารเหลว Carboxy methyl cellulose 
(CMC) พบว่าเช้ือแบคทีเรียที่มีค่ากิจกรรมของเอนไซม์สูงที่สุดได้แก่ แบคทีเรียไอโซเลท I1-1 I1-5 และ I2-3  ตามลำดับ จากนั้นทำการผลิต
เอนไซม์เซลลูเลสโดยใช้วัสดุลิกโนเซลลูโลส (ขี้เลื่อย ฟางข้าว และผักตบชวา)  จากผลการทดลองพบว่า แบคทีเรียไอโซเลท I1-5  I2-3 และ
I1-1 ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้สูงสุดในการผลิตด้วยวัสดุขี้เลื่อย เท่ากับ 0.321  0.414 0.377 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ  จากผลการทดลอง
จะเห็นว่าขีว้ัสดุลกิโนเซลลูโลส (ฟางข้าว ขี้เลื่อย ผักตบชวา)  สามารถนำมาใช้ในการผลติเอนไซม์เซลลูเลสได้ จึงเป็นการนำวัสดุลิกโนเซลลูโลส
มาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหล่านี้
คำสำคัญ: แบคทีเรีย, เอนไซม์เซลลูเลส, วัสดุลิกโนเซลลูโลส

Abstract 

Lignocellulose material contains cellulose, hemicellulose and lignin, which found in agricultural waste. These 
materials are hydrolyzed by cellulase enzymes which producing by microorganisms such as fungi, bacteria, etc. Bacteria 
can produce cellulase enzymes and can degrade lignocellulose. Therefore, this research focused on the production of 
cellulase enzyme from lignocellulose materials by isolated bacteria. The cellulase enzyme production by selected 
bacteria in Carboxy methyl cellulose (CMC) Broth medium, it was found that the bacteria had the highest enzyme 
activity were isolates I1 -1  I1 -5  and I2 -3 , respectively. Then, cellulase enzyme was produced using lignocellulose 
materials (sawdust rice straw, water hyacinth). The result found that isolates I1-5, I2-3 and I1-1 had the highest cellulase 
enzymes in sawdust at 0 .3 2 1 0 .4 1 4 0 .3 77 Units/ml, respectively.  The results, it can be seen that lignocellulose 
materials (rice straw, sawdust, water hyacinth) can be used in the production of cellulase enzymes. Therefore, 
lignocellulose materials are utilized to add value to these materials. 
Keywords:  Bacteria, Cellulase enzyme, Lignocellulose materials 
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1. บทนำ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่ งมีผลผลิตทาง

การเกษตรที่เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามจากการขยายตัวของการ
ผลิตทางภาคการเกษตรภายในประเทศที่ส่งผลให้มีวัสดุ เหลือทิ้ง
จำนวนมาก เช่น ขี้เลื่อย ฟางข้าว มันสำปะหลัง เปลือกผลไม้และ
เปลือกไม้ เป็นต้น ซึ่งของเหลือทิ้งทางการเกษตรดังกล่าวส่วนมากมี
เซลลูโลสเป็นองค์ประกอบซึ่งเป็นวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส 
สามารถนำมาใช้ประโยชน์จากการย่อยสลายเซลลูโลสด้วยเอนไซม์ที่
ผลิตจากจุลินทรีย์เพื่อให้ไดน้้ำตาลที่สามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งตน้ใน
การผลิตแอลกอฮอล์ กรดอินทรีย์และการผลิตในอุตสาหกรรมอื่นๆ 
ได้ [1] 
 วัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulose) เป็นวัสดุที่มีอยู่
ในธรรมชาติ  ส่วนใหญ่ เป็น เศษวัสดุอินทรีย์ที่ ได้มาจากวัสดุ
หลากหลายประเภท เช่น ของเหลือใช้ทางการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตร ที่มีเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน เป็นองค์ประกอบ
ภายในโครงสร้างของผนังเซลล์พืช [2] เซลลูโลส (Cellulose) เป็น
สารประกอบอินทรีย์ที่พบมากที่สุด ส่วนใหญ่สะสมอยู่ในท่ีผนังเซลล์
ของพืช มีโครงสร้างทางเคมีซึ่งประกอบด้วยหน่วยย่อยของนํ้าตาล
กลูโคสจํานวน 1000 - 10,000 โมเลกุลต่อกันเป็นโพลีเมอร์ที่เช่ือม
กั น ด้ วยพั น ธะ เบ ต้ า  1-4 ไกล โคซิ ดิ ก  (Beta 1-4) glycosidic 
linkages) [3] ซึ่งปริมาณเซลลูโลสในวัสดุขี้เลื่อยมีปริมาณเซลลูโลส
สูง 40-45 เปอร์ เซ็นต์  [4] ผักตบชวา 43-44 เปอร์ เซ็นต์  และ 
ฟางข้าว 32-35 เปอร์เซ็นต์ [5]  ในธรรมชาติองค์ประกอบของพืช
เหล่านี้สามารถถูกย่อยสลายได้โดยอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ 
(แบคทีเรีย รา และแอคติโนมัยซีท) ที่มีความสามารถในการผลิต
เอนไซม์เซลลูเลส (cellulase) เรียกจุลินทรีย์เหล่านี้ว่า จุลินทรีย์ผลติ
เอนไซม์เซลลูเลส (Cellulase producing microorganism)  
  การใช้แบคทีเรียในการผลิตเอนไซม์เซลลลูเลสเนื่องจากมีความ
หลากหลายของชนิดแบคทีเรียและมีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
ในสภาวะที่มีออกซิเจน ควบคุมสภาวะในการผลิตได้ ตัวอย่างของ
แบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้ เช่น Cellulomonas 
sp. Bacillus sp. Pseudomonas sp. Clostridium sp. 
เป็นต้น [6] เอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์
หลายด้าน เช่น การผลิตกระดาษ สิ่งทอ เส้นใย ซักล้าง อาหารสัตว์ 
การเกษตร สิ่งแวดล้อม  
  ในประเทศไทยมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรประเภทลิกโน
เซลลูโลสเป็นปริมาณมาก  วัสดุลิกโนเซลลูโลสที่พบมาก เช่น 
ฟางข้าว ขี้เลื่อย ผักตบชวา เป็นต้น ฟางข้าว แกลบ เกษตรกรมัก
ปล่อยทิ้งให้ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ ขี้เลื่อย เป็นวัสดุเหลือทิ้ง 

จากไม้ ผักตบชวาเป็นพืชลอยน้ำที่สามารถเจริญและแพร่ขยายพันธุ์
ได้อย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศทางน้ำได้ ดังนัน้ใน
การศึกษานี้จึงเป็นการศึกษาเบื้องต้นในการนำวัสดุลิกโนเซลลูโลสมา
ใช้ในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสด้วยแบคทีเรียที่แยกได้ และเป็น
แนวทางในการเพิ่มการประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของวัสดุลิกโน
เซลลูโลสและนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อมและ
อุตสาหกรรมต่อไป 

2. วัตถุประสงค์
ศึกษาความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากวัสดุ

ลิกโนเซลลูโลสด้วยแบคทีเรียที่แยกได้ 

3. วิธีการทดลอง
3.1 การเตรียมวัตถุดิบ
วั ต ถุ ดิ บ ลิ ก โน เซ ล ลู โล ส  ฟ างข้ าว  ผั ก ต บ ชวา  ขี้ เลื่ อ ย
ฟางข้าว นำมาตัดเป็นช้ินขนาด 1-2 เซนติเมตร จากนั้นปั่นให้มี

ขนาดเล็กลง 
  ขี้เลื่อยนำมาอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง 
และปั่นให้มีขนาดเล็กลง  
  ผักตบชวา นำผักตบชวา มาตากแดด และนำมาอบให้แห้ง 
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 6 ช่ัวโมง จากนั้นนำมาตัดเป็นช้ิน
เล็กๆ และปั่นปั่นให้มขีนาดเล็กลง [7] 

3.2 เชื้อจุลินทรีย ์
  นำเช้ือแบคทีเรียที่แยกได้จากตัวอย่างดินในทุ่งนาซึ่งทำการ
ทดสอบประสิท ธิภ าพการย่ อย  Carboxy methyl cellulose 
(CMC) ของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้ด้วยวิธี Gram’s iodine test  ผล
จากการคัดเลือกแบคทีเรียที่แยกได้จำนวน 11 ไอโซเลท ดังนี้ I1-1
I1-3 I1-4 I1-5 I2-2 I2-3 I2-4 I2-13 I3-8 I3-9 และ I3-10 นำมาใช้
ในการศึกษาความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส [8]
3.3 การผลิตเอนไซม์ เซลลู เลสในอาหาร Carboxymethyl
Cellulose Broth (CMC Medium) ด้วยแบคทีเรียท่ีแยกได้

การเตรียมหัวเชื้อเร่ิมต้น 
  ทำการเตรียมหัวเช้ือท่ีใช้ในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส โดยนำเชื้อ
คัดเลือกแบคทีเรียที่แยกได้จำนวน 11 ไอโซเลท มาเลี้ยงในหลอด
ทดลองที่มีอาหารเหลว Nutrient Broth ปริมาตร  5 มิลลิลิตร 
นำไปบ่มบนเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ 120  รอบต่อนาที 
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง วัดค่าการดูดกลืน
แสงที ่600 นาโนเมตร ให้ได้ค่าดูดกลืนแสงอยู่ที่ 0.5 นำไปใช้เป็นหัว
เชื้อในการผลิตเอนไซมม์เซลลูเลส 
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  การผลิตเอนไซม์ เซลลู เลสในอาหาร Carboxymethyl 
Cellulose Broth ด้วยแบคทีเรียท่ีแยกได้ 
  โดยการเตรียมอาหารเหลว Carboxymethyl Cellulose Broth 
(CMC Broth) ที่ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Carboxymethyl Cellulose 
1 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อปริมาตร) เติมสารอาหารเพิ่มเติม ได้แก่ 
MgSO4•7H2O 0.04 ก รั ม  KH2PO4 0.1 ก รั ม  K2HPO4 0.1 ก รั ม 
NaCl 0.005 ก รั ม FeSO4•7H2O 0.00125 ก รั ม  [9] จ า ก นั้ น 
ปิเปตหัวเช้ือเริ่มต้นที่เตรียมไว้ปริมาตร 1 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อ
ปริมาตร) ลงในอาหารที่เตรียมไว้ จากนั้นนำไปบ่มบนเครื่องเขย่า
แบบควบคุมอุณหภูมิที่ 120 รอบต่อนาที  37 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตเอนไซม์หยาบ (Crude 
enzyme)  โดยการนำไปปั่นเหวี่ยงที่ 5,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 
15 นาที แล้วเก็บส่วนใสและนำไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
เพื่อนำไปวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส 
 3.4 การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสด้วย
แบคทีเรียท่ีแยกได้ 
 นำเช้ือแบคทีเรียที่คัดเลือกได้มาใช้ในการศึกษาการใช้วัสดุ 
ลิกโนเซลลูโลส ได้แก่ ขี้เลื่อย ฟางข้าว และ ผักตบชวา เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส โดยเตรียมอาหารเหลว (Submerged 
medium) โดยใช้ตัวอย่างวัสดุลิกโนเซลลูโลส 1 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนัก
ต่อปริมาตร) เติมสารอาหารเพิ่มเติม ได้แก่ MgSO4•7H2O 0.04 กรัม 
KH2PO4 0.1 ก รั ม  K2HPO4 0.1 ก รั ม  NaCl 0.005 ก รั ม
FeSO4•7H2O 0.00125 กรัม [9]  ปิเปตหัวเช้ือเริ่มต้นที่เตรียมไว้
ปริมาตร 1 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อปริมาตร) จากนั้นนำไปบ่มเลี้ยง
บน เค รื่ อ งเขย่ าแบ บ ควบ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ ที่  120 รอบ ต่ อน าที  
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิต
เอนไซม์หยาบ (Crude enzyme)  โดยการนำไปปั่นเหวี่ยงที่ 5,000 
รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที แล้วเก็บส่วนใสและนำไปเก็บไว้ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อนำไปวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์
เซลลูเลส 
         3.5 การวเิคราะหก์ิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส 
 นำส่วนใสของเอนไซม์ผสมลงในกับ CMC 1 เปอร์เซ็นต์ ใน
citrate pH 4.8 บ่ม ในอ่างควบคุมอุณ หภู มิ  (Water bath) ที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นวัดกิจกรรม
เอนไซม์ เซลลู เลสที่ เกิ ดจากน้ ำตาลรี ดิ วซ์ที่ ผลิต ได้  ด้ วยวิธี  
Dinitrosalicylic Acid Method (DNS) [10] วัดค่าดูดกลืนแสงด้วย
เครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 575 นาโนเมตร 
บันทึกผลและคำนวณค่ากิจกรรมของเอนไซม์  

3.6 การวิเคราะหข์้อมูล 
  นำข้อมูลกิจกรรมของเอนไซมม์เซลลูเลสที่ผลิตได้จากวัสดุ  
ลิ ก โน เซ ล ลู โล ส  ม าวิ เค ร าะ ห์ ค ว าม แ ป รป รวน ท าง เดี ย ว 
(One - way ANOVA) ร ะดั บ ความ เช่ื อมั น ร้ อ ยละ  95  แล ะ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

4. ผลการทดลองและวิจารณ์
4.1 เชื้อจุลินทรีย์ท่ีแยกได้
จากการศึกษาของพลอยไพลินและพรรณวิภา (2563) ทำการ

ทดสอบประสิท ธิภ าพการย่ อย  Carboxy methyl cellulose 
(CMC) พบว่า เช้ือที่ มี ค่ า  HC value สู งม ากกว่ า  5.5 จำนวน
11 ไอโซเลท ได้แก่  I1-1 I1-3 I1-4 I1-5 I2-2 I2-3 I2-4I2-13 I3-8
I3-9 และ I3-10 [8]  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิดาภา และคณะ
(2561) [11] ทำการแยกแบคทีเรียผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดิน
บริเวณรอบรากพืชและเศษวัสดุทางการเกษตร (ใบอ้อย ชานอ้อย
ฟางข้าว และทะลายปาล์มเกิดโซนใส (Hydrolytic capacity: (HC)
value  มากกว่า 3 บนอาหารแข็ง carboxy methyl cellulose
(CMC) สามารถคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการผลิ ต
เอนไซม์เซลลูเลสได้จำนวน 25 ไอโซเลท จากการทดลองเบื้องต้น
[8] ทำให้ได้เช้ือแบคทีเรียที่แยกได้และในการทดลองครั้งนี้จึงนำมา
ทำการศึกษาความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสต่อไป

 4.2 การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสในอาหาร Carboxymethyl 
Cellulose Broth ด้วยแบคทีเรียท่ีแยกได้ 
  จากศึกษาการวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส มาเลี้ยงใน
อ า ห า ร  Carboxymethyl Cellulose Broth ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
Carboxymethyl Cellulose 1 เปอร์เซ็นต์ ((น้ำหนักต่อปริมาตร) 
และวัดกิจกรรมของเอนไซม์พบว่า แบคทีเรียไอโซเลท I1-1 I1-5 
และ I2-3 มีค่ากิจกรรมเอนไซม์สูงสุดเท่ากับ 0.176 0.155  และ 
0.137 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ ดังรูปที่  1 และ จากการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่ากิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 
ดังตารางที่ 1 
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รูปที่ 1 กิจกรรมของเอนไซม์เซลลเูลสในอาหาร Carboxymethyl 
Cellulose Broth (CMC Broth) ของแบคทีเรียที่แยกได ้

ตารางที่ 1 กิจกรรมของเอนไซม์เซลลเูลสในอาหาร CMC Broth 
ของแบคทีเรียที่แยกได ้

ไอโซเลท กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส 
(ยูนิตต่อมิลลิลตร) 

I1-1 0.176a 
I1-3 0.117j 
I1-4 0.120h 
I1-5 0.155b 
I2-2 0.127d 
I2-3 0.137c 
I2-4 0.121g 
I2-13 0.125e 
I3-8 0.119i 
I3-9 0.124f 
I3-10 0.105k 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งมีความแตกตา่งกันอยา่งมี
นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 

4.3 การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากวัสดุวัสดุลิกโนเซลลูโลสด้วย
แบคทีเรียท่ีแยกได้ 
       จากการศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์โดยใช้วัสดุลิกโน
เซลลูโลสเป็นซับสเตรทในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส โดยหลังจากวัด
กิ จกรรม เอนไซม์ ของแบคที เรี ย ในอาหาร  Carboxymethyl 
Cellulose Broth (CMC Medium) จึ ง เลื อ ก แบ ค ที เรี ย ที่ มี ค่ า
กิจกรรมเอนไซม์สูงสุด ได้แก่ I1-1, I1-5 และ I2-3 มาใช้ในการผลิต
เอนไซม์ เซลลู เลส จากการทดลองพบว่าแบคที เรียไอโซเลท 
I1-5 I2-3 และ I1-1 ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้สูงสุดในอาหารที่มี 
วัสดุ ขี้ เลื่ อ ย เป็ นซับส เตรท เท่ ากับ  0.414 0 .377 และ  0.321 
ยูนิตต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ และการผลิตรองลงมาคือผักตบชวา 

และฟางข้าว ดังรูปที่ 2 ซึ่งมีผลใกล้เคียงกับการศึกษาทำการผลิต
เอนไซม์เซลลูโลสด้วยเช้ือ Bacillus amyloliquefaciens UMAS 
1002 จากวัสดุเหลือทิ้งต้นสาคู ที่อัตราความเร็วรอบ 200 รอบต่อ
นาที นาน 24 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่ามีค่า
กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสเท่ากับ 0.63 ยูนิตต่อมิลลิลิตร [12] 
จากการทดลองวัสดุเซลลูโลสที่ใช้ในการศึกษาพบว่ากิจกรรมของ
เอนไซม์ที่ผลิตได้อาจขึ้นอยู่กับปริมาณเซลลูโลสในวัสดุซึ่งขี้เลื่อยมี
ปริมาณเซลลู โลสสูงสุด  รองลงมาคือผักตบชวาและฟางข้าว 
ตามลำดับ และจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยกิจกรรมของเอนไซม์ 
เซลลูเลสผลทางสถิติพบว่าค่ากิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตได้
จากวัสดุลิกโนเซลลูโลส 3 ชนิด คือ ฟางข้าว ขี้เลื่อย และผักตบชวา 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
0.05 ดังตารางที่ 2  

รูปที่  2 กิจกรรมของเอนไซม์ เซลลู เลสในอาหารที่มีวัสดุลิกโน
เซลลูโลสเป็นซับสเตรท 
ตารางที่ 2 กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสในอาหารที่มีวัสดุลิกโน
เซลลูโลสเป็นซับสเตรท 

ไอโซเลท วัสดุลิกโนเซลลูโลส กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส 
(ยูนิตต่อมิลลิลตร) 

I1-1 ขี้เลื่อย 0.321c 
I1-1 ฟางข้าว 0.243h 
I1-1 ผักตบชวา 0.290f 
I1-5 ขี้เลื่อย 0.414a 
I1-5 ฟางข้าว 0.243h 
I1-5 ผักตบชวา 0.285g 
I2-3 ขี้เลื่อย 0.377b 
I2-3 ฟางข้าว 0.315d 
I2-3 ผักตบชวา 0.313e 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งมีความแตกตา่งกันอยา่งมี
นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
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  จากการทดลองนี้ เมื่อนำมาใช้เป็นวัสดุลิกโนเซลลูโลสในการผลิต
เอนไซม์เซลลูเลสด้วยแบคทีเรียที่แยกได้ในระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่ง
อาจจะมีกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสที่ไม่สูง ซึ่งสามารถพัฒนา
กระบวนการผลิตได้โดยศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต ขยาย
ระดับการผลิตในระดับถังหมัก เพื่อให้ได้กิจกรรมของเอนไซม์เซลลู
เลสที่สูงขึ้น และจากการใช้แบคทีเรียเป็นจุลินทรีย์ในการผลิตจะใช้
ระยะเวลาในการผลิตสั้นซึ่งเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ใน
การผลิตระดับอุตสาหกรรมต่อไปได้  และจากการทดลองนี้ยังเป็น
การนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งลดภาวะโลกร้อนจากการ
กำจัดด้วยการเผา ลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งและเพิ่มมูลค่าใช้กับวัสดุ
เหล่านี้อีกทางหนึง่ด้วย 

5. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส

ด้วยแบคทีเรียที่แยกได้ จะเห็นว่าเชื้อแบคทีเรียที่คัดเลอืกได้ สามารถ
ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสในอาหาร CMC Broth ได้ และเมื่อนำมาผลิต
เอนไซม์เซลลูเลสโดยใช้วัสดุลิกโนเซลลูโลส (ขี้เลื่อย ฟางข้าว และ 
ผักตบชวา) เป็นซับสเตรท พบว่าแบคทีเรียไอโซเลท I1-5  I2-3 และ 
I1-1 สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้ ดังนั้นจะเห็นว่าวัสดุลิกโน
เซลลูโลส สามารถนำมาใช้ในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้ จึงเป็น
การนำมาใช้ประโยชน์และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุลิกโน
เซลลูโลส 
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การยับยั้งเอ็มไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของเมล็ดงาม้อน 
 Glucosidase Inhibitory Activity of Perilla frutescens (L.) Britton 
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บทคัดย่อ 

งาม้อน ( Perilla frutescens (L.) Britton)  มักนิยมบริโภคเป็นอาหารเสริมสุขภาพ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการยับยั้งเอ็ม
ไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดจากงาม้อนด้วยตัวท าละลายต่างๆ พบว่าสารสกัดงาม้อนด้วยเมทานอลและน้ า แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งสูง
ที่สุดร้อยละ 45.54 ที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จึงท าการแยกด้วยพาร์ทิชันด้วยเฮกเซนและเอทิลแอซีเตด ตามด้วยคอลัมน์โครมา
โทรกราฟี โดยใช้ฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นตัวชี้น าการแยกสาร พบว่าส่วนที่แสดงฤทธิ์ยับยั้งสูงที่สุดคือส่วน EP 2 เมื่อวิเคราะห์ด้วยอินฟราเรดสเปก
โทรสโกปี และแก๊สโครมาโทรกราฟี และแมสสเปกโทรเมทรี พบว่าเป็น โพลิโคซานอลซึ่งเป็นของผสมของแอลกอฮอล์โซ่ตรง (C22-C30 )  โดย
แสดงฤทธิ์การยับยั้งเอ็มไซม์แอลฟากลูโคซิเดสที่ โดยมีค่า IC50 4.91 ที่ 1.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  ดังนั้นโพลิโคซานอลจากงาม้อนจึงเป็นสาร
ยับยั้ง     เอ็มไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ซึ่งมีความสัมพันธ์กันการลดระดับน้ าตาลในเลือด และเป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 
ค าส าคัญ: งาม้อน, การยับยั้งเอ็มไซม์แอลฟากลูโคซิเดส, โพลิโคซานอล, การลดระดับน้ าตาลในเลือด 
 
 

Abstract 
Perilla seed (Perilla frutescens (L.) Britton) is usually consumed as supplement food.  We are interested in the 

inhibitory against  glucosidase testing of Perilla seed extracts which various solvent. Resulting, Perilla seed water-
methanol extracts showed highest inhibition with 45.54 % at 10 mg/mL, then partitioned by hexane and ethyl acetate 
and follow by column chromatography using bioassay as guide.   Bioactive fraction EP2 is selected for further 
investigated by thin layer chromatography and later identified as policosanol which are mixture of long chain alcohols 
by infrared spectroscopy. EP2 show glucosidase inhibitory activity with IC50 4.91 at 1.0 mg/mL. Therefore, 
Policosanol from Perilla seed is identified as  glucosidase inhibitor that related with antihyperglycemic activity and 
might be alternative ways for health benefit.  
Keywords: Perilla frutescens (L.) Britton,  glucosidase inhibitory activity, Policosanol, antihyperglycemic activity 
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1. บทน า 
 งาม้ อ น  ห รื อ งาขี้ ม้ อ น  มี ชื่ อ วิ ท ย าศ าส ต ร์  Perilla 
frutescens (L.) Britton งาม้อนเป็นพืชฤดูเดียว ละจัดอยู่ในวงศ์ 
Lamiaceae เช่นเดียวกับโหระพา ในประเทศไทยพบว่างาม้อนเป็น
พืชที่เพาะปลูกมากในพื้นที่ภาคเหนือ งาม้อนมีกรดไขมันอิ่มตัวสูง ซึ่ง
ช่วยควบคุมระดับโคเลสเตอรอล ช่วยไม่ให้หลอดเลือดแข็งตัว และ
ป้องกันโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดบางชนิด นอกจากนี้ยัง
บรรเทาอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากระบบประสาท เช่น นอนไม่
หลับ อ่อนเพลีย อาการชาและปวดเมื่อยตามร่างกาย นอกจากนี้ยังมี
รายงานว่างาม้อน อุดมไปด้วยแร่ธาตุฟอสฟอรัส และแคลเซียม
มากกว่าพืชผักทั่วไปหลายเท่า มีแคลเซียม 410-485 มิลลิกรัม ต่อ 
100 กรัม  นอกจากนั้นยังอุดมด้วยวิตามินบี และมีสารเซซามอลที่
สามารถช่วยป้องกันโรคมะเร็งและมีผลการวิจัยที่สามารถลดน้ าตาล
ในเลือดได ้[1] 
การลดปริมาณน้ าตาลในเลือดเป็นทางหนึ่งที่ได้ผลดีในการรักษา
โรคเบาหวาน ซึ่งแอลฟากลูโคซิเดส เป็นเอนไซม์ที่อยู่บริเวณผนังล า
ไล้เล็ก ท าหน้าที่ย่อยแป้งและคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน้ าตาลโมเลกุล
เดี่ยว โดยการศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสาร
ที่สกัดได้จากสมุนไพร โดยใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี เพื่อติดตาม
ปฏิกิริยาไฮโดรไลซ์สารตั้งต้นไปเป็นผลิตภัณฑ์ ได้ดังสมการ  

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของสารตั้งต้น 
 
พารา-ไนโตรฟีนิล-แอลฟา-ดี-กลูโคไพราโนไซต์  (p-nitrophenyl-
α-D-glucoparanoside: PNP-G)  เป็นสารละลายที่ไม่มีสี ท าหน้าที่
เป็นซับสเตทในปฏิกิริยา  เมื่อเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจะถูกไฮโดร
ไลซ์ไปเป็น พารา-ไนโตรฟีนอล ซึ่งเป็นสารละลายที่มีสีเหลือง และมี
น้ าตาลกลูโคส ซึ่งเป็นสามารถตรวจสอบผลิภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้โดยใช้
เทคนิคยูวี-วิสเบิล สเปคโทรสโกปี ที่ความยาวคลื่น 405 nm ถ้าการ
ทดลองให้ค่าการดูดกลืนแสงน้อยแสดงว่าเอนไซม์แอลฟากลูโคซิ
เดสสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าการทดลองให้ค่า
การดูดกลืนแสงมากแสดงว่าเอนไซม์แอลฟากลูโคซิ-เดสไม่สามารถ
ท างานได้อย่างเป็นปกติ นั่นคือเอนไซม์ถูกยับยั้งการท างานด้วยสาร
สกัดที่ได้จากสมุนไพร โดยการค านวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง [2, 3] 
 
2. วิธีการวิจัย 
2.1 อุปกรณ์ และสารเคม ี
 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ส าคัญคือ เครื่องยูวีสเปกโทร
มิเตอร์แบบไมโครแพลต  เครื่องระเหยสุญญกาศแบบหมุน เครื่อง

อินฟราเรด สเปกโทรมิเตอร์ และเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี 
สารเคมีที่ใช้ในการสกัดเป็นตัวท าลายที่ผ่านการกลั่นท าให้บริสุทธิ์ 
และสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบการยับยั้งนั้นเป็นสารเคมีเกรด (AR 
Grade ของบริษัท Sigma ) ส าหรับการวิเคราะห์ ได้แก่ เอ็มไซม์
แอลฟากลูโคซิเดส ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต  (Na2HPO4) 
โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4) โซเดียมคาร์บอเนต 
(Na2CO3) พารา-ไนโตรฟินิล-แอลฟา-ดี-กลูโคไพราโนไซต์  (p-
nitrophenyl-α-D-glucoparanoside: PNP-G)  ไดเมทิลซัลฟอก
ไซต์ (DMSO) และใช้ยาลดระดับน้ าตาลในเลือด (Acarbose®) เป็น
สารมาตรฐาน 
2.2 การสกัดและแยกสาร 
 ชั่งเมล็ดงาม้อนที่บดละเอียดแล้ว 2.0 กิโลกรัม สกัดด้วยเฮกเซน 
ปริมาตร 1,500 มิลลิลิตร ด้วยวิธีการแช่สกัด เพื่อก าจัดน้ ามัน 
(defatte)  เป็นเวลา 3 วัน จ านวน 3 ครั้ง จากนั้นน ามากรองด้วย 
ทิ้งไว้ให้แห้ง น ากากที่แห้งแล้วน ามาแบ่งเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน ส่วน
แรกน ามาสกัดด้วยน้ าร้อน (W) ส่วนที่สองน ามาสกัดด้วยเมทานอล
และน้ าด้วยวิธีซอคเลต (MW) และส่วนที่สามสกัดด้วยเมทานอลโดย
การแช่ (M) ทั้งสามส่วนน าไประเหยได้สารสกัด W MW และM 
ตามล าดับ ผลการสกัดแสดงดัง ตารางที่ 1  จากนั้นน าไปทดสอบ
การยับยั้งเอมไซม์กลูโคซิเดสให้ผลการทดสอบชี้น าการสกัด พบว่า
สารสกัด MW และM ทั้งสองส่วนที่มีแสดงผลการยับยั้งสูงที่สุด น า
สารสกัด MW มาแยกด้วยวิธีพาร์ทิชันด้วยเอทิลแอซีเตดและเฮกเซน
ได้ EP1 และ HP1  และสารสกัด M มาแยกด้วยวิธีพาร์ทิชันด้วย
เอทิลแอซีเตดและเฮกเซนได้ EP2 และHP2  พบว่า EP2 แสดงการ
ยับยั้งเอมไซม์กลูโคซิเดสสูงสุดจึงท าการวิเคราะห์ด้วยทินแลร์เยอร์
โครมาโทรกราฟี โดยใช้ระบบัวท าละลายต่างๆกัน และท าการ 
visualize ด้วยสารละลาย 10 g ของ cupric sulfate ที่ละลายใน 
100 mL ของ 8% phosphoric acid   และน าไปวิเคราะห์ด้วย
อินฟราเรด สเปกโทรสโกปี  
2.3 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส จาก 
เบเกอร์ยีสต์  
 เตรียมตัวอย่างสารสกัด ซึ่งมีความเข้มข้น 10 , 1, และ 0.1 
มิลลิกรัม โดยการชั่งสารสกัดหยาบ 0.001 กรัม ละลายด้วย DMSO 
1 มิลลิลิตร จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร จากนั้นเตรียมสารสกัดความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม โดยปิเปต
สารจากความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มา 100 ไมโครลิตร 
เตรียมสารสกัดความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัม โดยปิเปตสารจากความ
เข้มข้น  1 มิ ลลิ กรัมต่ อมิ ลลิ ลิ ตร มา 100 ไม โครลิ ตรเตรียม 
Acarbose® ที่ความเข้มข้น 10 , 1, และ 0.1 เช่นเดียวกับตัวอย่าง
สารสกัด จากนั้นน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 10 นาที 
จากนั้นน าไปเติม PNP-G จ านวน 50 µL ลงในคอลัมน์ 2, 3, และ 1 
ตามล าดับ น าไปบ่มอีกครั้งที่อุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 20 นาที ท า
การหยุดปฏิกิริยาด้วย Na2CO3 จ านวน 100 µLลงในคอลัมน์ 2, 3, 
และ 1 ตามล าดับเช่นกัน จากนั้นเติมเอ็มไซม์แอลฟากลูโคซิเดส (40 
µL) ลงในคอลัมน์ที่ 1 ยกเว้นหลุม 1A แล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืน
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แสงที่ความยาวคลื่น 405 nm ด้วยเครื่อง Microplate Reader 
แล้วบันทึกผล โดยใช้  Acarbose® เป็นมาตรฐาน [4,5] 
 
3. ผลการวิจัย 
การสกัดงาม้อนที่ถูกก าจัดน้ ามัน น ามาแบ่ง 3 ส่วน ส่วนแรกน ามา
สกัดด้วยน้ าร้อน (W) ส่วนที่สองน ามาสกัดด้วยเมทานอลและน้ าด้วย
วิธีซอคเลต (MW) และส่วนที่สามสกัดด้วยเมทานอลโดยการแช่ (M) 
ผลการสกัด แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ผลการสกัดงาม้อนและผลการยับยั้งเอ็มไซม์แอลฟากลูโค
ซิเดส 
 

สารสกัด น้ าหนัก (กรัม) 
ร้อยละโดย
น้ าหนัก 

น้ ามัน 391.14 19.56 
WE 28.52 7.13 

MWE 31.63 7.91 
ME 73.74 18.43 

            NT:  Not test   
 

จากการทดสอบการยับยั้งเอ็มไซม์แอลฟากลูโคซิเดสเบื้องต้นพบว่า
สารสกัดMW ME สามารถยับยั้งเอ็มไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ร้อยละ 
18.93 และ 22.54 ที่ความเข้มข้น 10 mg/mL และน ามาแยกด้วย
วิธีพาร์ทิชันด้วยเอทิลแอซีเตดและเฮกเซนได้ EP 1 และ HP 1  และ
สารสกัด M มาแยกด้วยวิธีพาร์ทิชันด้วยเอทิลแอซีเตดและเฮกเซนได้ 
EP 2 และ HP 2  พบว่าEP 2 แสดงการยับยั้งเอมไซม์กลูโคซิเดสสูง
สุด โดยมีร้อยละการยับยั้งเท่ากับ  
 
ตารางที่ 2  ร้อยละการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัด
แต่ละส่วนที่แยกด้วยวิธีพาร์ทิชัน 

สารสกัด 
ร้อยละการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส 

ความเข้มข้น (mg/mL) 
0.1 1.0 10.0 

Oil 6.83±1.0 11.86±1.2 34.76±1.2 
EP1 15.16±1.2 22.79±1.1 49.79±2.4 
HP1 1.46±1.1 49.79±2.1 67.47±1.3 
EP2 19.18±1.3 20.05±1.5 85.58±1.8 
HP2 9.21±1.0 35.49±0.8 70.56±1.11 

Acarbose® 27.98±1.8 53.07±1.2 90.96±1.3 
Value are note as mean ± SD. 
ผลการทดสอบพบว่าสารสกัด EP 2 แสดงร้อยละการยับยั้งเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสสูงที่สุด จึงได้ท าไปหาค่า IC50 พบว่ามีค่าเท่ากับ
4.91(µg/mL)  จึงได้น าสารสกัด EP2 ท าการวิเคราะห์ด้วยทินแลร์
เยอร์โครมาโทรกราฟี ในระบบตัวท าลาย Hexane : diethyl ether 

: acetic acid ในสัดส่วนต่างๆ พบว่าอัตราส่วน 50 : 50 : 2 v/v 
แยกได้ดีที่สุด เมื่อพ่นสารละลาย 10  g ของ cupric sulfate ที่
ละลายใน 100 mL ของ 8% phosphoric acid ผลการทดสอบ
แสดงดัง รูปที่ 2    
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ผลการแยก EP2 ด้วยทินแลร์เยอร์โครมาโทรกราฟีในระบบ
ตัวท าละลายต่างๆ  
 
เมื่อน าไปค านวณหาค่า Rf พบว่ามีค่า 0.2 ในระบบตัวท าละลาย
ตามที่ เคยมีรายงาน จากนั้นน า EP 2 ไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี รูปที่ 3 แถบสเปกตรัมที่ส าคัญ ได้แก่ OH 
C-O stretching และCH stretching  และน าไปเปรียบเทียบพบว่า
เป็นของผสมโซ่ตรงของแอลกอฮอล์  นั่นก็คือสารประกอบโพลิโคซา
นอลนั่นเอง [6,7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 อินฟราเรดสเปกตรัม ของ EP2 
 
4. วิจารณ์ อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการสกัดงาม้อนด้วยวิธีต่างๆ โดยใช้ฤทธิ์การยับยั้ง
เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสชี้น า พบว่าการสกัดสารจากงาม้อนที่สกัด
น ามันออกแล้วเมื่อน าไปสกัดด้วยเมทานอล:น้ า และเมทานอล พบว่า
แสดงร้อยละการยับยั้งสูงกว่าการสกัดด้วยน้ า จึงท าการแยกโดยวิธี
พาร์ทิชันด้วยเอทิลแอซิเตดและเฮกเซน พบว่าเมื่อแยกแล้วสารแสดง
ฤทธิ์การยับยั้งเอมไซม์แอลฟากลูโคซิเดสสูงขึ้น และ EP2 แสดงการ
ยับยั้งสูงที่สุด จากนั้นท าให้บริสุทธิ์ด้วยคอลัมน์โครมาโทกราฟี และ
ทดสอบด้วยทินแลร์เยอร์โครมาโทรกราฟี พบว่า มีค่าRf เท่ากับ    

policosanol 

234

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

.....................................................................................................................................................................................................................................
ภาคโปสเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

พอลิโคซานอล ที่มีรายงานก่อนหน้านี้  [8] และยืนยันด้วยการ
วิเคราะห์ด้วยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และเมื่อทดสอบฤทธิ์การ
ยับยั้ง    เอมไซม์แอลฟากลูโคซิเดสพบว่ามีค่า IC50 4.91 ที่ 1.0 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร   
 
5. บทสรุป 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่ากากงาม้อนที่สกัดน้ ามันออก
แล้วเมื่อน ามาสกัดด้วยวิธีที่เหมาะสม พบว่าสารสกัดนั้นสามารถ
ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสได้ ดังนั้นการบริโภคกากงาม้อนที่สกัดน้ ามัน
ออกแล้ว เป็นการใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน การยับยั้งเอ็มไซม์แอลฟา
กลูโคซิเดส ควรศึกษากลไกการยับยั้งของเอ็มไซม์ดังกล่าวเพิ่มเติม
พร้อมท้ังศึกษาการลดระดับน้ าตาลในเลือดด้วยวิธีอื่นต่อไป 
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผสั ค่าความเป็นกรด-ด่าง  
และค่าส ีของกระวานในน้ำเกลือ 

Sensory, pH, and Colour Changes of Siam Cardamom in Brine 

นฤมล  อภินันท์สวัสดิ์*1 รุ่งฤทัย  จันทร์เติม2 และ อุรชา  วานิช3 

1, 2, 3หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณ ี
*1Email: narumon.a@rbru.ac.th; 2Email: mam.tae.0027@gmail.com; 3Email: uracha.w@rbru.ac.th

บทคัดย่อ 
กระวานจังหวัดจันทบุรีเป็นกระวานที่มีคุณภาพดีที่สุด มีความปลอดภัยต่อการบริโภคสามารถรับประทานได้ ไม่มีโทษแม้จะ

รับประทานในปริมาณมาก ปัจจุบันการบริโภคกระวานยังไม่เป็นที่แพร่หลายเมื่อเปรียบเทียบกับสมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจอื่น นอกจากนี้สาร
สกัดจากหน่อกระวานยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์หลายชนิด แต่เนื่องจากกระวานสดมีอายุการเก็บรักษาค่อนข้างสั้น ผู้วิจัยจึงนำกระวานมา
ยืดอายุการเก็บรักษาโดยการทำกระวานในน้ำเกลือ ซึ่งกระวานในน้ำเกลือมีลักษณะใกล้เคียงกับกระวานสด และยังเป็นเทคโนโลยีที่สามารถ
ถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัส ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าสี ของกระวานในน้ำเกลือ โดยใช้น้ำเกลือ
เข้มข้นร้อยละ 1 และกรดซิตริกเข้มข้นร้อยละ 0.1 (นน./ปริมาตร) เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 วันและศึกษาการเปลี่ยนแปลง พบว่า 
กระวานในน้ำเกลือไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านสีตลอดอายุการเก็บรักษา ค่าสีที่วัดได้คือ สี Green – Yellow Group 1C Light Greenish 
Yellow ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เก็บรักษาวันที่ 0 1 และ 7 มีค่าเท่ากับ 4 และ วันที่ 15 และ 30 มีค่าเท่ากบั 5  จากการทดสอบความชอบ
พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนเฉลี่ยความชอบโดยรวมที่อายุการเก็บรักษา 1 วันมากที่สุด คะแนนอยู่ที่ 7.97 คะแนน อยู่ในระดับชอบมาก 
กระวานในน้ำเกลือได้รับคะแนนเฉลี่ยความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ดังนั้น 
กระวานในน้ำเกลือเป็นอีกช่องทางหนึง่ที่จะช่วยกระจายสินค้าท่ีเป็นพืชสุมนไพรท้องถิ่นไปยังภูมภิาคอื่น และเป็นการเพิ่มรายได้ใหก้ับเกษตรกร
นอกจากการเก็บหน่อสดจำหน่าย 

คำสำคัญ: กระวาน, กระวานในน้ำเกลือ, การเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัส 

Abstract 
Chanthaburi has the best quality of Siam cardamom. It is safe to eat and nontoxic even consume in large 

quantities. Siam cardamom consumption is not widespread in comparison to other herbal economic crops. The extract 
of Siam cardamom has antimicrobial activity against a wide verity of microorganisms. However, fresh Siam cardamom 
has a relatively short shelf life. The researcher developed a Siam cardamom product by immersing Siam cardamom in 
brine to extend its shelf life. Siam cardamom in brine has the properties resemble as fresh Siam cardamom. In addition, 
Siam cardamom in brine technology can also be transferred to the local community. The purpose of this study was to 
investigate the sensory, evaluation, pH, and color change of Siam cardamom in brine using a 1 percent saline 
concentration and 0.1 percent citric acid (w/v) stored at room temperature. The result shown that, the colour of Siam 
cardamom in brine remained constant. The colour values measured were Green-Yellow Group 1C Light Greenish 
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Yellow. The pH of the saline samples on days 0, 1, and 7 was 4, and the change on days 15 and 30 was 5. The sensory 
evaluation testing found that the participants had the highest average sensory score in terms of overall liking of Siam 
cardamom in brine, with a shelf life of one day, with score of 7.97 points. Color, smell, taste, texture, and overall 
preference for Siam cardamom in brine were all average liking, with no statistically significant differences (p>0.05). Siam 
cardamom in brine is another way to help distribute local herbaceous products to other regions. Farmers can earn 
more money in addition to collecting fresh shoots for sale. 

Keywords: Siam cardamom, Siam cardamom in brine, Sensory changes 

1. บทนำ
กระวานเป็นพืชสมุนไพร พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ

ไทยแต่กระวานจากจันทบุรีถือว่าเป็นกระวานที่มีคุณภาพดีที่สุดใน
ประเทศไทย โดยกระวานจากจังหวัดจันทบุรีมีลำต้นและใบใหญ่
กว่า กระวานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ [1] 
เกษตรกรจันทบุรีนิยมปลูกกระวานเพื่อขายหน่อบริโภคมากขึ้น 
เป็นที่นิยมมากกว่าผลกระวาน โดยหน่ออ่อนของกระวานสามารถ
ขุดขายทุกวันได้ราคาหน่อละ 5 – 10 บาท กระวานที่ขายตาม
ตลาดจะขายเป็นหน่อเล็ก ๆ กำละ 3 หน่อ ขายปลีกในตลาดสด 
20-30 บาท สามารถใช้เป็นส่วนผสมใส่ในแกง หรือผักจิ้มได้ทั้งสุก
และดิบ จังหวัดจันทบุรี และระยอง นิยมใช้หน่ออ่อนและใบอ่อนใน
การปรุงรสแกงป่า[2] ผลกระวานส่วนมากนำไปแต่งกลิ่นอาหาร
ชนิดต่าง ๆ โดยใช้เป็นเครื่องเทศในน้ำพริกแกงเผ็ด แกงกะหรี่
มัสมั่น ใช้แต่งกลิ่นในเหล้า ในทางการยาใช้เป็นยาขับลม บำรุง
ธาตุ[3] และยังพบสารสกัดจากกระวานที่สำคัญใช้วิธีสกัดโดยกลั่น
ด้ ว ย ไ อ น้ ำ  มี ส า ร ที่ ส ำ คั ญ คื อ  Eugenol 4 1 .7 4 % ,
Benzenemethanol 3 3 .0 1 % , Trans-Anethole 1 1 .7 3 % ,

Linalool 3.25%, β-Myrcene 2.70%, Benzene,1-methyl-2-
(1-methylethyl) 1.85%, DL-Limonene 1.76%, 1,8-Cineole

0.85%, α-Caryophyllene 0.53%, 3-Octanol 0.29%, (-)-β-

Pinene 0 .2 9 % , 2 -Octanone 0 .1 8 % , α-Pinene 0 .1 3 ,

Camphene 0.12%, β-Pinene 0.10%[4] นอกจากนี้มีงานวิจัย
พบว่า สารสกัดหยาบจากหน่อกระวานที่สกัดโดยใช้เฮกเซนและ
เอทานอล 95% สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Bacillus
subtilis TISTR 1248, Staphylococcus aureus ATCC 25923,
Escherichia coli ATCC 2 5 9 2 2 ,  Klebsiella pneumoniae
TISTR 1867 และ Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
ได้ โดยสารสกัดเฮกเซนแสดงค่า MIC (Minimum Inhibitory
Concentration) แ ล ะ  MBC ( Minimum Bactericidal

Concentration) ต่ ำ สุ ด ใ น ก า ร ยั บ ยั้ ง ก า ร เ จ ริ ญ ข อ ง 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 โด ย มี ค่ า  MIC แ ล ะ 
MBC เท่ากับ 15.62 และ 31.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ 
สารสกัดเอทานอลแสดงความสามารถในการยับยั้งการเจริญของ
เช้ือ Staphylococcus aureus ATCC 25923 ได้ดีที่สุด โดยมีค่า 
MIC และ MBC เท่ากับ 31.25 และ 62.50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
ตามลำดับ[5] ในปัจจุบันการรับประทานกระวานไม่ค่อยได้รับความ
นิยมในภาคอื่นของประเทศไทย การแปรรูปกระวานมีหลากหลาย
รูปแบบเพื่อให้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น เช่น ชากระวาน และกระวาน
อบแห้ง ซึ่งการนำกระวานมาแปรรูปทำให้กระวานมีการบริโภคที่
หลากหลายขึ้น และยังเป็นการยืดอายุการเก็บรกัษากระวานใหน้าน
กว่าการเก็บผลิตภัณฑ์สด ซึ่งกระวานในน้ำเกลือเป็นการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา เป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการกระจายสินค้าท่ีเป็นพืชสุมนไพรท้องถิ่นไปยังภูมิภาค
อื่น เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร นอกจากการเก็บหน่อสด
จำหน่าย และตัวผลิตภัณฑ์ยังมีลักษณะใกล้เคียงกับการบริโภค
กระวานโดยทั่วไปทั้งด้านเนื้อสัมผัส และรสชาติ สามารถนำไป
บริโภคแนมกับน้ำพริก หรือใช้ประกอบอาหารซึ่งมีรสเค็ม และเผ็ด
ได้ดี เช่นในไก่ผัดเผ็ดกระวาน และไก่ตม้กระวาน เป็นต้น 

2. วิธีการวจิัย
2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย

(1) ขวดแก้วมีฝาปิด ขนาด 350 มิลลิลิตร (2) หม้อสแตนเลส
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 เซนติเมตร (3) เครื่องช่ังดิจิตอล 1 
ตำแหน่ง ตรา Tanita (4) เตาไฟฟ้า ตรา Homemate (5) ที่คีบ
อาหารสแตนเลส (6) มีดอเนกประสงค์ (7) เขียงพลาสติก (8) ทัพพี 
(9) ชามกระเบื้อง (10) อ่างผสมสแตนเลส (11) ลังถึง ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 29 เซนติเมตร (12) กระดาษ pH (13) Vernier
Caliper (14) RHS Large Colour Chart
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2.2 ศึกษาสูตร และกรรมวิธีการผลิตกระวานในน้ำเกลือ 
 ศึกษาสูตรการทำกระวานในน้ำเกลือโดยการดัดแปลงจาก
ผลิตภัณฑ์เห็ดตับเต่าในน้ำเกลือ[6] โดยใช้ กระวาน 500 กรัม น้ำ 
495 กรัม เกลือ 5 กรัม กรดซิตริก 0.5 กรัม 
 กรรมวิธีการผลิต คือ ลอกเปลือกต้นกระวาน คัดเลือกกระวาน
ที่มีสีอยู่ในกลุ่ม Yellow – Green Group 150D Light Yellow 
Green ขนาด เส้ นรอบวง 7  มิ ลลิ เมตร  หั่ นกระวานยาว 8 
เซนติเมตร น้ำหนัก 3 กรัมต่อช้ิน นำไปล้างน้ำให้สะอาด ผึ่งให้
สะเด็ดน้ำ จากนั้นล้างทำความสะอาดขวดโหลแก้วขนาด 350 
มิลลิลิตร และนำไปฆ่าเชื้อโดยนำไปลวกในน้ำเดือดนาน 1 นาที  ผึ่ง
ให้แห้ง ต้มสารละลายซิตริกให้เดือดลวกกระวานในสารละลายกรด
ซิตริกร้อยละ 0.1 เป็นเวลา 2 นาที จากนั้นนำไปแช่ในน้ำเย็น 1 
นาที และผึ่งให้สะเด็ดน้ำ นำกระวานที่ผ่านการลวกแล้วไปใส่ใน
ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เตรียมสารละลายเกลือความเข้มข้น
ร้อยละ 1 ปรับค่าความเป็นกรด – ด่าง ใช้กรดซิตริกร้อยละ 0.1 นำ
น้ำเกลือไปตั้งไฟให้เดือด เทสารละลายเกลือลงในขวดแก้ว 85 กรัม 
นำขวดแก้วทีบ่รรจุกระวานในน้ำเกลือไปฆ่าเชื้อโดยการนึ่งเป็นเวลา 
30 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาปิดฝาให้แน่น และหล่อในน้ำเย็น
ทันที เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิห้อง ในระยะเวลา 0 1 7 15 
และ 30 วัน 

2.4 ศึกษาลักษณะปรากฏทางกายภาพ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
และค่าสี 
 ลักษณะปรากฏทางกายภาพใช้วิธีการ สังเกต ชิมตัวอย่าง และ
บันทึกผลด้าน สีที่มองเห็นด้วยตา กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัสจาก
การสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชิม ค่าความเป็นกรด-ด่าง วัดค่าของ
น้ำเกลือโดยใช้กระดาษ pH และวัดค่าสีด้วยวิธีการเทียบสจีาก RHS 
Large Colour Chart 

2.5 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสคุณลักษณะ ด้านสี กลิ่น 
รสชาติ ความรู้สึกเย็น เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมด้วยวิธีการ
ให้คะแนนชอบแบบ 9 point hedonic scale โดยคะแนน 9 
หมายถึง ชอบมากที่สุด คะแนน 1 หมายถึง ไม่ชอบมากที่สุด ผู้
ท ดสอบ ชิม เป็ นผู้ ป ระ เมิ นที่ ผ่ านการฝึ กฝนมาระดั บ หนึ่ ง 
(laboratory panels) ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ช้ัน
ปีท่ี 3 และ 4 ที่ผ่านการเรียนและฝึกปฏิบัติในรายวิชาการประเมิน
คุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส จำนวน 30 คน การเตรียม

ตัวอย่างสำหรับการทดสอบ เตรียมตัวอย่างหั่นกระวานในน้ำเกลือ
ความยาว 4 เซนติเมตร ใส่ถ้วยพลาสติกสีขาว จำนวน 5 ตัวอย่าง  

2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดลอง
แบบสุ่ ม ในบล็ อคสมบู รณ์  RCBD (Randomized Complete 
Block Design) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ 
โด ย ใช้ วิ ธี  Least Significant Different (LSD) ที่ ร ะดั บ ความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์
3.1 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัสระหว่างการเก็บรักษาของกระวานในน้ำเกลือ

กระวานในน้ำเกลือมีมีสีเขียวอ่อนแกมเหลือง (ภาพที่ 1-
2) สีที่วัดได้จาก RHS Large Colour Chart คือ Green – Yellow
Group 1C Light Greenish Yellow มีกลิ่นของกระวานชัดเจน
เนื้อสัมผัสของกระวานในน้ำเกลือที่ 0 1 และ 7 วันมีความอ่อนนุ่ม
ลักษณะคล้ายกับเนื้อสัมผัสของกระวานปรุงสุกในอาหาร เนื่องจาก
การลวกมีผลให้เยื่อหุ้มเซลล์อ่อนตัวลง ความแข็งแรงในโครงสร้าง
ผนังเซลล์พืชลดลง ทำให้เนื้อสัมผัสของกระวานท่ีผ่านการลวกอ่อน
ตัวลง[7] ส่วนในที่ 15 และ 30 วัน เนื้อสัมผัสมีความแน่นเนื้อ
เนื่องจากความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ส่งผลต่อความแน่น
เนื้อโดยการใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เข้มข้นน้อย (1%NaCl) มีค่า
ความแน่นเนื้อสูงกว่าการใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้น
สูง (8%NaCl) [8] รสชาติที่ 0 และ 1 วัน มีรสเค็มเล็กน้อย รสชาติ
ที่ 7 15 และ 30 วัน มีรสเค็มชัดเจน ค่า pH ที่ 0 1 และ 7 วัน
เท่ากับ 4 ค่า pH ที่ 15 และ 30 วัน เท่ากับ 5 แสดงดังตารางที่ 1
และ 2 ซึ่งตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ได้ระบุไว้ว่า อาหารต้องไม่มีสี กลิ่น หรือรส
ที่ผิดจากสภาพของอาหารนั้น ต้องไม่มีวัตถุกันเสีย ในกรณีทีอ่าหาร
มีความเป็นกรดต่ำและมกีารปรบัสภาพความเปน็กรด-ด่าง ต้องมีค่า
ต่ำกว่า 4.6[9] กองอาหาร สำนักกรรมการอาหารและยา จัดทำ
หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกกรรมวิธีการผลิตอาหารฯ การฆ่าเช้ือ
ด้วยวิธีการสเตอริไลส์ ในอาหารที่ปรับสภาพกรดผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเป็นกรดต่ำจากการปรับสภาพให้มีความเป็นกรด-ด่างน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 4.6 โดยการเติมกรดหรือส่วนผสมที่มีความเป็น
กรดตามธรรมชาติ จะช่วยยับยั้งการงอกของสปอร์จุลินทรีย์ก่อโรค
ทำให้สามารถใช้อุณหภูมิฆ่าเช้ือต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียสได้[10]
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ซึ่งจากผลค่าความเป็นกรด-ด่าง ของงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าแม้ว่า
ในกระบวนการผลิตจะมีการลวกกระวานด้วยสารละลายกรดซิตริก
ที่มีความเข้มข้น 0.1% และมีการปรับความเป็นกรดด่างของ
น้ำเกลือในกระบวนการผลิตด้วยการเติมกรดซิตริก 0.1% ค่าความ
เป็นกรดด่างในของผลิตภัณฑ์ในวันที่ 0 1 และ7 นั้นไม่เกินค่า
มาตรฐาน อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตที่ใช้ในงานวิจัยสอดคล้อง
กับการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เห็ดตับเต่าบรรจุขวดแก้ว
ความเข้มข้นของน้ำเกลือ 1% กรดซิตริกความเข้มข้น 0.1% ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 6 เดือน พบว่าปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดมีค่า
ไม่เกิน 1x103 CFU/g.[6] เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับในการอายุ
การเก็บรักษาของสาหร่ายพวงองุ่นในน้ำเกลือบรรจุขวด ที่ใช้
สารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 1% กับกรดซิตริก
ความเข้มข้น 0.03% เป็นระเวลา 5 สัปดาห์ พบว่า ปริมาณ
จุลินทรีย์ทั้งหมดอยู่ในช่วง 1.08x101- 7.50x102 โคโลนี/กรัม โคลิ
ฟอร์มน้อยกว่า 3 MPN/กรัม และปริมาณยีสต์และรา น้อยกว่า 10 
est. โคโลนี/กรัม[8] 

0 1 7 15 30 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน) 

ภาพที่ 1 ลักษณะปรากฏของกระวานในน้ำเกลือในบรรจุภัณฑ์ 

 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส แสดงในตารางที่ 3 พบว่า ผู้
ทดสอบให้คะแนนความชอบด้านสอียู่ในระดับที่ชอบมากที่สุด (  = 
8.23-8.27) ด้านกลิ่นอยู่ในระดับที่ชอบมากถึงชอบมากที่สุด (  = 

8.10-8.30) ด้านรสชาติอยู่ในระดับที่ชอบมาก (  = 7.67-7.93) 
ด้านความรู้สึกเย็นอยู่ในระดับชอบมากถึงชอบมากที่สุด (  = 
7.73-8.47) ด้านเนื้อสัมผัสอยู่ในระดับที่ชอบมาก (  = 7.63-7.77) 
ด้านความแน่นเนื้ออยู่ในระดับที่ชอบมาก (  = 7.67-7.93) ด้าน
เส้น ใยอยู่ ในระดับที่ ชอบปานกลาง (  = 7.10-7.27 ) และ
ความชอบโดยรวมอยู่ในระดับที่ชอบมาก (  = 7.75-7.97) 

0  1    7 15 30 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน) 

ภาพที่ 2 ลักษณะปรากฏของช้ินกระวานในน้ำเกลือ 

 ระยะเวลาในการเก็บรักษาไม่มีผลต่อความชอบด้านสี กลิ่น 
รสชาติ เนื้อสัมผัส ความแน่นเนื้อ เส้นใย และความชอบโดยรวม 
ของกระวานในน้ำเกลือ (p>0.05) ในขณะที่ระยะเวลาในการเก็บ
รักษามีผลต่อความชอบด้านความรู้สึกเย็น (p≤0.05) ซึ่งความรู้สึก
เย็นของกระวานในน้ำเกลือเกิดจาก กระวานไทยมีรสชาติเผ็ดเย็น
เป็นรสชาติเฉพาะของกระวาน[11] และเมื่อระยะเวลาในการเก็บ
รักษาเพิ่มขึ้นผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบลดลง ในระยะการเก็บ
รักษากระวานในน้ำเกลือที่ 0 1 และ 7 วัน มีความรู้สึกเย็นชัดเจน 
และในระยะการเก็บรักษาท่ี 15 และ 30 วัน ความรู้สึกเย็นเล็กนอ้ย 

ตารางที่ 1 ลักษณะที่ปรากฏทางกายภาพของกระวานในน้ำเกลือ 
ระยะเวลา(วัน) สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส 

0 มีสีเขียวอ่อนแกมเหลือง มีกลิ่นกระวานชัดเจน เค็มเล็กน้อย มีความอ่อนนุ่ม 
1 มีสีเขียวอ่อนแกมเหลือง มีกลิ่นกระวานชัดเจน เค็มเล็กน้อย มีความอ่อนนุ่ม 
7 มีสีเขียวอ่อนแกมเหลือง มีกลิ่นกระวานชัดเจน เค็มชัดเจน มีความอ่อนนุ่ม 
15 มีสีเขียวอ่อนแกมเหลือง มีกลิ่นกระวานชัดเจน เค็มชัดเจน มีความแน่นเนือ้ 
30 มีสีเขียวอ่อนแกมเหลือง มีกลิ่นกระวานชัดเจน เค็มชัดเจน มีความแน่นเนื้อ 
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ตารางที่ 2 ลักษณะสีที่วัดได้จาก RHS Large Colour Chart และค่า pH ของกระวานในน้ำเกลือ 

ระยะเวลา(วัน) สี pH 
0 Green – Yellow Group 1C Light Greenish Yellow 4 
1 Green – Yellow Group 1C Light Greenish Yellow 4 
7 Green – Yellow Group 1C Light Greenish Yellow 4 
15 Green – Yellow Group 1C Light Greenish Yellow 5 
30 Green – Yellow Group 1C Light Greenish Yellow 5 

ตารางที่ 3 คะแนนการทดสอบคณุภาพทางประสาทสัมผัสของกระวานในน้ำเกลือ 

คุณลักษณะ 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

0 วัน 1 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 
ส ีns 8.23±0.50 8.33±0.55 8.27±0.58 8.27±0.74 8.27±0.74 
กลิ่นns 8.13±0.57 8.30±0.65 8.17±0.75 8.17±0.75 8.10±0.76 
รสชาติns 7.67±0.71 7.93±0.69 7.77±0.73 7.73±0.69 7.73±0.79 
ความรูส้ึกเย็น 7.73±1.44a 8.47±0.57b 8.17±0.70ab 8.20±0.66bc 8.00±0.74ac 
เนื้อสัมผัสns 7.77±0.63 7.77±0.86 7.63±0.81 7.87±0.78 7.70±0.79 
ความแน่นเนื้อns 7.67±0.88 7.90±0.76 7.77±0.86 7.93±0.69 7.77±0.86 
เส้นใยns 7.27±0.79 7.23±1.04 7.10±1.00 7.23±1.04 7.23±1.19 
ความชอบโดยรวมns 7.75±0.51 7.97±0.53 7.80±0.52 7.87±0.49 7.81±0.59 

ตัวอักษร (a-c) ที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) 

4. สรุป
การศึกษาเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัสของกระวานใน

น้ำเกลือระหว่างการเก็บรักษาที่ระยะเวลา 0 1 7 15 และ 30 วัน 
พบว่า ระยะเวลาการเก็บรักษากระวานในน้ำเกลือไม่มีผลต่อ
ความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความแน่นเนื้อ เส้นใย และ
ความชอบโดยรวม แต่มีผลต่อความชอบด้านความรู้สึกเย็น ยิ่ง
ระยะเวลาการเก็บนานขึ้นความรู้สึกเย็นของกระวานในน้ำเกลือจะ
ลดลง ค่าสีที่วัดได้จากแผ่นเทียบสีไม่มีการเปลี่ยนแปลง ค่าความเป็น
กรดด่างมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาที่ 15 
และ 30 วัน ดังนัน้ในการศึกษาต่อไปในอนาคตควรทำการศึกษาอายุ
การเก็บรักษาจนสิ้นสุดการเก็บรักษา รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และระยะเวลาในการปรับกรดที่ทำให้
กระวานในน้ำเกลือเข้าสู่สมดุลโดยในสภาวะปกติการปรับกรดจะใช้
เวลา 5-7 วัน[12] 

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ให้ความอนุเคราะห์
อุปกรณ์ และเครื่องมือในการวิจัย ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุนี 
ศักดาเดช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวดี ศิริอำนวยลาภ ที่ให้
คำปรึกษาและข้อเสนอแนะงานวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการจัดเก็บสารเคมีตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, 

SDS) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจและแบบทดสอบความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการจ าแนกประเภทสารเคมี การจัดเก็บสารเคมีตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS)           
กับประชากรกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเคมีช้ันปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต จ านวน 52 คน โดยเลือกวิธีแบบเจาะจง เนื่องด้วยนักศึกษาช้ันปีที่ 3 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เรียนวิชาเฉพาะด้านเคมีมากกว่านักศึกษา  
ช้ันปีอ่ืน และเป็นการเตรียมความพร้อมในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมิน
ความพึงพอใจด าเนินการโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเครื่องมือแบบทดสอบโดยการทดสอบความ
เที่ยงตรงเชิงสภาพ วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก และวิเคราะห์ค่าความยากง่ายของข้อสอบ จากการวิจัยพบว่า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรวดเร็วในการค้นหาสารเคมีก่อนกระบวนการพัฒนามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.26, 1.04, 
2.02 และหลังการพัฒนาค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00, 4.10, 4.21  2) ด้านความปลอดภัยก่อนกระบวนการพัฒนามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
1.00, 1.00 และ 1.04 และหลังการพัฒนาค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00, 4.92 , 4.83 และ 3) ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อน
กระบวนการพัฒนามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.37  และ 2.62 และหลังการพัฒนาค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 และ 4.5 ส าหรับคะแนนทดสอบ
ความรู้พื้นฐาน พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนการอบรมให้ความรู้ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 13.9 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4.27 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.33 ของคะแนนท้ังหมด และหลังอบรมให้ความรู้ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 22.0 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.65 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.33 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนการอบรม 27% จะเห็นได้ว่าคะแนนหลังการอบรมให้ความรู้พื้นฐานสูงกว่าก่อน
การอบรมให้ความรู้พื้นฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค าส าคัญ: การพัฒนา, กระบวนการ, เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี 

Abstract 
The objective of this research is to develop the chemical storage process according to the Safety data sheet (SDS), 
Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology Nakhon Pathom Rajabhat University,  by using the 
satisfaction assessment form and the basic knowledge test about chemical classification and chemical storage according 
to the Safety Data Sheet (SDS) for the sample population who are third-year chemistry students of the academic year 
2018, in Chemistry (B.Sc.) and Chemistry (B.Edu.) curriculum for 52 people by purposive sampling. Due to the third year 
students who are the sample group study about specialized chemistry course more than other year students and in 
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order to prepare the chemistry internship course. The satisfaction assessment form was analyzed by mean and 
standard deviation, and the reliability of the test instrument was examined by concurrent validity testing, reliability, 
discrimination, and difficulty analysis of the exam. From the research, it was found that the satisfaction assessment 
results for 3 parts are 1) speed part for searching chemicals before the development process had a mean score of 2.26, 
1.04  and 2.02 , and after development the mean score was 4.00 , 4.10  and 4.21 , respectively. 2) safety part before 
development process had a mean score of 1.00 , 1.00 and 1.04 , and after the mean scores was 5.00 , 4.92 and 4.83 , 
respectively. and 3) orderliness part before the development process had a mean score of 2.37 and 2.62, and after the 
development the mean score was 4 .6  and 4 .5 , respectively. For the basic knowledge score, it was found that the 
sample group received the test prior to the training and received an average score of 1 3 .9  points, the standard 
deviation of 4.27 , which was an average score of 46.33%  of the total score. After the training, the average score was 
22.0 points, the standard deviation of 3.65, the mean score of 73.33%, which increased from before the training 27%. It 
can be seen that the score after the basic knowledge training was significantly higher than before the basic knowledge 
training at the 0.05 level.  

Keywords: Development, Process, Safety data sheet (SDS) 

1. บทน า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทหลากหลาย
สาขาวิชา บางสาขาวิชานักศึกษาต้องเรียนในรายวิชาเคมีและ
ปฏิบัติการเคมี นักศึกษาจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ชนิดและประเภทของสารเคม ีความเป็นอันตรายของสารเคมี รวมถึง
ระบบการจัดเก็บสารเคมีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและ
เพื่อนร่วมงาน  
 เดิมห้องจัดเก็บสารเคมีของสาขาวิชาเคมีจัดเก็บด้วยวิธีเรียงตาม
อักษร A–Z ผู้วิจัยจึงได้พัฒนากระบวนการจัดเก็บสารเคมีโดยแยก
สารเคมีตามคุณสมบัติของสารทั้งของแข็งและของเหลวโดยอ้างอิง
จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, 
SDS) ในการจัดเก็บสารเคมีให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการ ซึ่งสามารถแยกได้ 5 ประเภทได้แก่ 1) ประเภท
สารไวไฟ (flammable) 2) ประเภทสารไวต่อปฏิกิริยาและสาร
ออกซิไดซ์ (oxidizing) 3) ประเภทสารอันตรายต่อสุขภาพ (poison)  
4) ประเภทสารกัดกร่อน (corrosive) และ 5) ประเภทไม่มีสาร
อันตรายต่อสุขภาพมาก (other)

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ
ผู้ใช้งานสารเคมีและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงได้ท าการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
สารเคมีโดยอ้างอิงการจัดแยกประเภทตามเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) เพื่อให้ผู้ใช้งานได้
ตระหนักว่าสารเคมีที่ก าลังใช้งานอยู่นั้นเป็นสารประเภทใด ควร
ระมัดระวังในระดับใดและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามวิธี
มาตรฐานรวมถึงการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการท างานในอนาคตได้ 

2. ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาข้อมูลสารเคมีแต่ละชนิดที่มีในห้องจัดเก็บสารเคมีทั้ง

ของแข็งและของเหลวเพื่อแยกประเภทความเป็นอันตรายตาม

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) 
จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการห้องจัดเก็บสารเคมี 
และท าแบบทดสอบความรู้พื้นฐานภาคทฤษฎีเพื่อวัดความรู้พื้นฐาน
เกี่ ย วกับการจ าแนกประ เภทสารเคมี  การจั ด เก็ บสารเคมี              
ตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, 
SDS) จากนั้นน าแบบส ารวจความพึงพอใจและแบบทดสอบความรู้
พื้นฐานภาคทฤษฎีที่จัดท าขึ้นทดสอบกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง             
ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเคมีช้ันปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ก่อน
พัฒนากระบวนการจัดเก็บสารเคมีตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
สารเคมี จากนั้นด าเนินการพัฒนากระบวนการแยกประเภทของ
สารเคมีตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data 
Sheet, SDS) แล้วจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จ าแนกประเภทของสารเคมี การจัดเก็บสารเคมีอ้างอิงตามเอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) ให้กับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง หลังจากอบรมให้ประชากรกลุ่มตัวอย่างท า
ส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการห้องจัดเก็บสารเคมี และท า
แบบทดสอบความรู้พื้นฐานภาคทฤษฎีวัดความรู้พื้นฐานหลังพัฒนา
กระบวนการจัดเก็บสารเคมีตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยด้วย
แบบทดสอบส ารวจความพึงพอใจและแบบทดสอบชุดเดิม จากนั้น
น าผลประเมินความพึงพอใจและแบบทดสอบเปรียบเทียบคะแนน
ก่อนและหลังการพัฒนากระบวนการจัดเก็บสารเคมีตามเอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) วิเคราะห์
และสรุปข้อมูลผลการวิจัย 

3. วัสดุ-อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ช้ันปีที่  3  
ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร   
ครุศาสตรบัณฑิต จ านวน  52 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เนื่อง
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ด้วยนักศึกษาช้ันปีที่ 3 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เรียนวิชาเฉพาะด้านเคมี
มากกว่านักศึกษาช้ันปีอื่น ๆ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรต้น 

- เพศ
- หลักสูตร

ตัวแปรตาม 
- ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการจดัเก็บสารเคมี
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการค้นหาสารเคมี
- ความรู้เกี่ยวกับเอกสารข้อมลูความปลอดภัยสารเคมี

3.3 วิธีการวิจัย 
3.3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.3.1.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องจัดเก็บ
สารเคมีก่อนและหลังการพัฒนากระบวนการจัดเก็บสารเคมี   
ตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, 
SDS) แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามเพศ สถานภาพ และช้ันปี 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องจัดเก็บ
สารเคมีแบ่งเป็น 3 ด้าน 

1) ด้านความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาสารเคมี
2) ด้านความปลอดภัย
3) ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และก าหนดคะแนนค าตอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับโดยก าหนดค่าดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง มาก 
3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง น้อย 
1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด  

3.3.1.2 แบบทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการจัดเก็บสารเคมีและ
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) 
จ านวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

นักศึกษาตอบถูกต้อง ให้ 1 คะแนน 
 นักศึกษาตอบไม่ถูกต้อง ให้ 0 คะแนน  
3.3.1.3 การสร้างเครื่องมือ 

1) ศึกษาเนื้อหา เอกสาร ต าราวิชาการและแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบทดสอบ
ความรู้พื้นฐานส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ 

2) ร่างแบบประเมินความพึงพอใจและแบบทดสอบความรู้
พื้นฐานโดยอิงข้อมูลจากเนื้อหาและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
และครอบคลุมเนื้อหา 

3) น าแบบประเมินความพึงพอใจและแบบทดสอบความรู้
พื้นฐานเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาขอค าแนะน า
จากนั้นน าแบบประเมินและแบบทดสอบความรู้ดังกล่าวใช้กับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 52 คน 

4) พัฒนากระบวนการจัดเก็บสารเคมีตามเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) ดังรูปที่ 1 

หมายเหตุ  หมายถึง นักศึกษาขอรับบริการใช้สารเคมี 
 หมายถึง ผู้ดูแล 

รูปที่ 1  การพัฒนากระบวนการจดัเก็บสารเคมีตามเอกสารข้อมูล
ความปลอดภัยสารเคม ี

3.3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 
1) วิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจโดยน าคะแนนที่

ได้ ใน แ ต่ ล ะ ด้ าน ห าค่ า เฉ ลี่ ย แ ล ะ ค่ า เบี่ ย ง เบ น ม าต ร ฐ าน              
จากนั้นก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยโดยการ
ค าน วณ ห าค วาม ก ว้ า งขอ งอั น ต รภ าค ช้ัน  จ าก สู ต ร  ดั งนี้ 
(5-1)/5 = 0.8 เมื่อได้ค่า 0.8 จากนั้นจึงล าดับความส าคัญของช่วง
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
1.0 – 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
2) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยค านวณ

อัตราส่วนร้อยละ (Percent) 

สารเคมีที่น าเข้ามาในห้องจัดเก็บสารเคม ี

ด าเนินการแยกสารเคมตีามคณุสมบัติของสารเคม ี
ตามเอกสารข้อมลูความปลอดภยัสารเคมี  

ติดรหสัจัดเก็บสารเคมีตามเอกสารข้อมูล        
ความปลอดภัยสารเคมีในแตล่ะประเภทของสารเคม ี

เก็บสารเคมีบนช้ันวางในห้องจัดเกบ็สารเคมีตามรหสั 

นักศึกษาเบิกสารเคมไีปใช้งาน 

นักศึกษาคืนสารเคม ี

ตรวจสอบ
สารเคม ี
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3) วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจแต่ละด้านโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย
( X ) และวิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3.3.1.5 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ 
 น าแบบทดสอบความรู้พื้นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 30 ข้อ
ประเมินคุณภาพโดยการค านวณความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่น            
ค่าอ านาจจ าแนก และความยากง่ายของแบบทดสอบ โดยให้
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ช้ันปีที่  4 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร           
ครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 25 คน ที่ไม่ใช่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง          
ท าแบบทดสอบ เพื่ อหาคุณ ภาพของรูปแบบการให้ ความรู้   
ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนและหลัง          
ก ารอบ รม ให้ ค วาม รู้ พื้ น ฐ าน โดยการทดสอบ ค่ าที  ( t-test                
แบบ Dependent group) ดังนี ้

1) การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงสภาพ สามารถด าเนินการโดย
ค านวณหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (correlation coefficient) 
ของเพียร์สัน (Pearson) ดังสมการ (1) 

 rXY = 

  

  

]2Y)(2Y][N2X)(2X[N

YXXYN  (1)

เมื่อ rXY   =  สัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
N     =  จ านวนผู้เรียนท่ีท าแบบทดสอบ 
X   =  ผลรวมคะแนนแบบทดสอบท่ีหาความเที่ยงตรง

เชิงสภาพ 
Y =  ผลรวมคะแนนความรู้ของผู้เรียนท่ีเป็นเกณฑ ์

หากแบบทดสอบมีค่า rxy เข้าใกล้ 1 แสดงว่าแบบทดสอบมีความ
เที่ยงตรงสูง แต่ถ้าค่า rxy มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าแบบทดสอบมีค่า
ความเที่ยงตรงต่ า 

2) การหาความเช่ือมั่นโดยวิธีของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder –
Richardson: KR) โดยใช้วิธี KR–20 ด้วยสมการที่ (2) และ (3) โดย
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ใช้ได้ควรมีความเช่ือมั่น 0.60 ข้ึนไป 
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เมื่อ rt  คือ  สัมประสิทธ์ิของความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
N คือ  จ านวนข้อของแบบทดสอบ   
P คือ  สัดส่วนของผู้เรยีนที่ท าแบบทดสอบข้อนั้นถูกกับ 

ผู้เรยีนทั้งหมด 
q คือ  สัดส่วนของผู้เรียนท่ีท าแบบทดสอบข้อนั้นผิดกับผู้เรียน

ทั้งหมด 
2
tS

คือ  ความแปรปรวนของคะแนนสอบทั้งฉบับ 
N คือ จ านวนผู้เรียน 

3) การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก การค านวณหาค่าอ านาจ
จ าแนกโดยวิธีการตรวจให้คะแนนเป็นวิธีการที่น าแบบทดสอบไป

ทดสอบกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเมื่อทดสอบแล้วเรียงคะแนน
ที่ได้จากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย นักศึกษาที่ได้คะแนน
สูงถือว่าเป็นกลุ่มเก่งและนักศึกษาที่ได้คะแนนต่ าถือว่าเป็นกลุ่มอ่อน 
เมื่อจัดเรียงล าดับคะแนนรวมของนักศึกษาทั้งหมดแล้ว หลังจากนั้น
ท าการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงจ านวน 1/3 ของนักศึกษา
ทั้งหมดและนักศึกษาที่ได้คะแนนต่ าจ านวน 1/3 ของนักศึกษา
ทั้งหมด แทนค่าในสมการที่ (4) 

 

l
N หรือ 

u
N

l
R

u
R

D


  (4) 

เมื่อ D  คือ ค่าอ านาจจ าแนก 
Ru คือ จ านวนผู้เรียนท่ีตอบในกลุ่มเก่ง 
Rl คือ จ านวนผู้เรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
N  คือ จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
Nu คือ จ านวนผู้เรียนในกลุ่มเก่ง 
Nl คือ จ านวนผู้เรียนในกลุ่มอ่อน 

ค่าอ านาจจ าแนกท่ีค านวณได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง –1 ถึง 1 โดยที ่
- ค่าอ านาจจ าแนกมีค่ามากกว่า 0.40 ถือว่าข้อค าถามข้อนั้นมี

อ านาจจ าแนกดีมาก 
- ถ้าอยู่ระหว่าง 0.30–0.39 ถือว่าข้อค าถามข้อนั้นมีอ านาจ

จ าแนกด ี
- ถ้าอยู่ระหว่าง 0.20–0.29 ถือว่าข้อค าถามข้อนั้นควรปรับปรุงใหม่
- ถ้ามีค่าต่ ากว่า 0.20 ถือว่าข้อค าถามข้อนั้นมีค่าอ านาจจ าแนก

ไม่ดีจะต้องตัดข้อสอบข้อนั้นท้ิงไป  
4) การวิเคราะห์ค่าความยากง่ายของข้อสอบ (Easiness, P)

ดังสมการที่ (5) 

N
RP

 (5) 
เมื่อ  P แทน ค่าความยากง่าย 

R แทน จ านวนนักศึกษาท่ีตอบข้อสอบข้อนั้นถูก 
N แทน จ านวนนักศึกษาท่ีตอบข้อสอบข้อนั้นท้ังหมด 

ข้อที่ได้จากการค านวณจากสูตรจะมีค่าระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 
มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

0.80 ≤P ≤ 1.00 เป็นข้อสอบที่ง่ายมาก ควรตัดทิ้งหรือ
น าไปปรับปรุง 

0.60 ≤P < 0.80 เป็นข้อสอบที่คอ่นข้างง่าย 
0.40 ≤P < 0.60 เป็นข้อสอบที่ความยากง่ายพอเหมาะ 
0.20 ≤P < 0.40 เป็นข้อสอบที่คอ่นข้างยาก 
P < 0.20 เป็นข้อสอบที่มีความยากมาก ควรตัดทิ้งหรือ

น าไปปรับปรุง 
เกณฑ์ความยากง่ายท่ียอมรับได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 [1] 
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4. ผลการวิจัย
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษา
สาขาวิชาเคมีชั้นปีท่ี 3 จ านวน 52 คน เป็นนักศึกษาเพศหญิงจ านวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 83 เป็นนักศึกษาเพศชาย จ านวน  9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เป็นนักศึกษา
สาขาวิชาเคมี (คิดเป็นร้อยละ 100) เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 จ านวน 
52 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

4.2 ข้อมูลในส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องจัดเก็บ
สารเคมี  

จากการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องจัดเก็บ
สารเคมีก่อนและหลังการพัฒนากระบวนการจัดเก็บสารเคมี        
ตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, 
SDS) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม สามารถแบ่งข้อมูลในส่วนความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการออกเป็น 3 ด้าน ดงัตารางที ่1  

4.2.1 ความ พึ งพอใจของผู้ ใช้บ ริก ารห้ องจั ด เก็บสารเคมี   
ด้านความรวดเร็วในการค้นหาสารเคมี  
 พบว่า ก่อนการพัฒนากระบวนการจัดเก็บสารเคมีตามเอกสาร
ข้ อ มู ล ค ว าม ป ล อ ด ภั ย ส าร เค มี  (Safety Data Sheet, SDS) 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านความสะดวกและรวดเร็วทั้ง 3 ข้อ 
ในระดับน้อยที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.26, 1.04, 2.02 
ตามล าดับ เมื่อพัฒนากระบวนการจัดเก็บสารเคมีตามเอกสารข้อมูล
ค วาม ป ล อด ภั ย ส าร เค มี  (Safety Data Sheet, SDS) พ บ ว่ า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านความรวดเร็วในการค้นหาสารเคมีทั้ง 
3 ข้อ ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00, 4.10, 4.21 
ตามล าดับ 

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจก่อนและหลังการพัฒนากระบวนการจัดเก็บสารเคมีตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, 
SDS) ด้านความรวดเร็วในการค้นหาสารเคมี ด้านความปลอดภัย และด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ก่อนการพัฒนากระบวนการ หลังการพัฒนากระบวนการ 
( X ) (S.D.) ระดับ ( X ) (S.D.) ระดับ 

ด้านความรวดเร็วในการค้นหาสารเคมี 
1. มีรายการสารเคมีติดไว้ประจ าห้องจัดเก็บสารเคมี
2. มีสัญลักษณ์แสดงประเภทสารเคมตีามเอกสาร

ข้อมูลความปลอดภยั (SDS)
3. มีป้ายอักษรแสดงหมวดหมู่การจัดเก็บสารเคมี

ชัดเจนมีป้ายอักษรแสดงหมวดหมูก่ารจัดเก็บ
สารเคมี

2.26 
1.04 

2.02 

1.46 
0.59 

1.24 

น้อย 
น้อยที่สุด 

น้อย 

4.00 
4.10 

4.21 

2.15 
2.25 

2.29 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 

ด้านความปลอดภัย 
1. มีแฟ้มเอกสารข้อมูลความปลอดภยัไว้ประจ าห้อง

จัดเก็บสารเคมี
2. มีภาชนะรองรับขวดสารเคมีในการจัดวางสารเคมี
3. การจัดเก็บสารเคมีแยกตามกลุ่มความเป็น

อันตรายตามเอกสารข้อมลูความปลอดภัย (SDS)

1.00 

1.00 
1.04 

0.53 

0.53 
0.59 

น้อยที่สุด 

น้อยที่สุด 
น้อยที่สุด 

5.00 

4.92 
4.83 

2.67 

2.65 
2.63 

มากที่สุด 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
1. ห้องจัดเก็บสารเคมีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ในการจัดเก็บสารเคมี
2. มีชั้นจัดเก็บสารเคมีเพียงพอกับจ านวนสารเคมี

2.37 

2.62 

1.51 

1.62 

น้อยที่สุด 

น้อยที่สุด 

4.6 

4.5 

2.58 

2.47 

มากที่สุด 

มากที่สุด 
หมายเหตุ   X หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ย 

S.D. หมายถึง   สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องจัดเก็บสารเคมีด้านความ
ปลอดภัย  
 พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านความปลอดภัยทั้ง 3 ข้อใน
ระดับน้อยที่สุดโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.00, 1.00 และ 1.04 

ตามล าดับ เมื่อหลังการพัฒนากระบวนการจัดเก็บสารเคมีตาม
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) 
พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านความปลอดภัยทั้ง 3 ข้อ ใน
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ระดับมากที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00, 4.92 และ 4.83 
ตามล าดับ 

4.2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องจัดเก็บสารเคมีด้านความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 พบว่าก่อนการพัฒนากระบวนการผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ด้านความความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้ง 2 ข้อ ในระดับน้อย โดยมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.37 และ 2.62 ตามล าดับ เมื่อหลังการ
พัฒนากระบวนการจัดเก็บสารเคมีตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
สารเคมี  (Safety Data Sheet, SDS) พบว่าผู้ ใช้บริการมีความ          
พึงพอใจด้านความปลอดภัยทั้ง 2 ข้อ ในระดับมากที่สุด โดยมี        
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 และ 4.5 ตามล าดับ  

4.3 การสร้างแบบทดสอบความรู้พ้ืนฐาน 
ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบความรู้พื้นฐานจ านวน 30 ข้อ 

แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบทดสอบ        
ส่วนที่  2 ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานสารเคมี โดย         
มีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 4 ด้าน คือ 1) ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ สาร เคมี  2 ) การจ าแน กและการจั ด เก็ บ ส าร เคมี                     
3) สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี และ 4) ข้อควร
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการโดยแบบทดสอบดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กับความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานสารเคมี จากนั้นประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือโดยการค านวณความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่น
ค่าอ านาจจ าแนก ความยากง่ายและค่าดัชนีความสอดคล้อง          
ของแบบทดสอบ ผลการประเมินพบว่าค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (rxy) ที่ค านวณได้คือ 0.93 แสดงว่าแบบทดสอบ    
มีความเที่ยงตรงสูง จากการวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบนี้
พบว่ามีค่า 0.88 แสดงว่าแบบทดสอบชุดนี้มีความเช่ือมั่นสูง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริญา เกียรติบุญศรี [2] ส่วนค่าอ านาจ
จ าแนก (D) พบว่าค่าอ านาจจ าแนกที่ค านวณได้ของแบบทดสอบ        
แต่ละข้อมีค่าระหว่าง 0.3-0.88 ถือได้ว่าข้อสอบแต่ละข้อมีอ านาจ
จ าแนกอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก จากการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย
ของแบบทดสอบ (P) พบว่าแบบทดสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง
0.20-0.80 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จินตนา  ศรีสุขสวัสดิ์ [3] และวรพงษ์ กาแก้ว [4] และจากการ
วิ เค ราะห์ ค่ าดั ชนี ความสอดคล้องของแบบทดสอบ พบว่า
แบบทดสอบฉบับนี้มีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.7-1 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
(IOC มีค่า 0.5 ขึ้นไป) แสดงว่าแบบทดสอบฉบับนี้มีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์

จากการวิเคราะห์แบบทดสอบพบว่า แบบทดสอบฉบับนี้มี              
ค่าความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นสูง ในขณะที่ค่าอ านาจจ าแนก              
ค่าความยากง่าย และค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบผ่าน
เกณฑ์ทุกข้อจึงสามารถน าแบบทดสอบดังกล่าวไปใช้ทดสอบ               
กับประชากรกลุ่มตัวอย่างได้ 

4.3.1 การทดสอบทักษะของนักศึกษาด้านทฤษฎีด้วยแบบทดสอบ
ที่สร้างขึ้น 

4.3.1.1 การทดสอบทักษะความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยในการ
ใช้งานสารเคมีด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 30 ข้อ 
กับประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเคมีช้ันปีที่ 3 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจ านวน 
52 คน โดยก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจ าแนกประเภท
และการจัดเก็บสารเคมีตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี
พบว่า นักศึกษาท าแบบทดสอบได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 13.9 คะแนน         
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.27 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.33 ของ
คะแนนทั้งหมด โดยคะแนนเฉลี่ยดังกล่าวไม่ถึงร้อยละ 50 แสดงว่า
นักศึกษายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
สารเคมี  
4.3.1.2 การทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานสารเคมี
กับประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเคมีช้ันปีท่ี 3 ด้วย
แบบทดสอบความรู้ชุดเดิมโดยการหาคุณภาพของรูปแบบการให้
ความรู้เปรียบเทียบคะแนนก่อนอบรมและหลังอบรมโดยการทดสอบ
ค่าที (t- test) พบว่าหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจ าแนก
ประเภทและการจัดเก็บสารเคมีตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
สารเคมี นักศึกษาท าแบบทดสอบได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 22.0 คะแนน 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.65 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.33 ของ
คะแนนทั้งหมดซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนการอบรม 27% จะเห็นได้ว่า
คะแนนหลังการอบรมให้ความรู้พื้นฐานสูงกว่าก่อนการอบรมให้
ความรู้พื้นฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

5. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การสร้างแบบทดสอบความรู้พื้นฐาน

ด้านความปลอดภัยในการใช้งานสารเคมีและการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจ าแนกประเภทและการจัดเก็บสารเคมีตาม
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet, 
SDS) ท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกประเภท
สารเคมี การจัดเก็บสารเคมี และความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้
งานสารเคมี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22.0 เป็นร้อยละ 73.33  ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริศักดิ์ คัมภิรานนท์ [5] ที่ได้พัฒนา
โปรแกรมการจัดการสารเคมีอันตรายตามมาตรฐานการจ าแนก
ประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันท่ัวโลก โดยท า
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและฉลากสารเคมีตาม
ระบบ GHS พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นและ
วัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานในการใช้โปรแกรมดังกล่าว พบว่าทุก
คนมีความพึงพอใจโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นและรายงานเอกสารข้อมูล
ความปลอดภัยและฉลากสารเคมีในระดับมาก นอกจากนี้ ภัทรมาศ 
เทียมเงิน [6] ได้ศึกษาการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายใน
ห้องปฏิบัติการสาขาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น
ในทุกด้าน โดยด้านที่  1) การจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 ด้านท่ี 2) การจัดการของเสียใน
ห้องปฏิบัติการ นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.5 ด้านที่ 3) การ
ป้องกันอันตรายในห้องปฏิบัติการ นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
23.9 ซึ่ งแ ส ด งให้ เห็ น ว่ านั ก ศึ ก ษ ามี ค วาม เข้ า ใจ ใน ก าร ใ ช้
ห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องและปลอดภัยมากยิ่ งขึ้น  และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของธันยากานต์ ทองธีรศรีวงษ์ [7] ที่ได้พัฒนา
รูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยแยกของเสียจากห้องปฏิบัติการออกเป็น 2 ประเภทคอื 
ประเภทเครื่องแก้วแตกและภาชนะปนเปื้อนและประเภทของเสีย
สารเคมีโดยจ าแนกประเภทและระดับความเป็นอันตรายหากเป็น
ของเสียไม่อันตรายทิ้งถังขยะทั่วไป หากเป็นของเสียอันตรายให้แยก
ตามกลุ่มของเสียแล้วน าส่งบริษัทรับก าจัด จากผลการวิจัยพบว่า
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดซึ่งมีระดับสูงกว่าก่อน
การพัฒนารูปแบบการแยกประเภทและการจัดการของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังสามารถลดอุบัติ เหตุที่ เกิดขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการได้ และจากผลการวิจัยของ วันวิสาข์ สายรัมย์ [8] ที่
ได้ศึกษาการประยุกต์ระบบการจ าแนกประเภทและการติดฉลาก
สารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลกมาใช้ในการจัดการสารเคมีใน
โรงงานประกอบช้ินส่วนรถยนต์ พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่อง
การสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS หลังการ
อบรมมีค่าสูงกว่าก่อนอบรม และค่าคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตนอย่าง
ถูกต้องกับสารเคมีกลุ่มไวไฟหลังการอบรมมีค่าสูงกว่าก่อนการอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) พนักงานมีการจัดการสารเคมี
เบื้องต้น มีการจัดการสารเคมีหกรั่วไหล การจัดเก็บสารเคมี และ
สารเคมีที่เป็นของเสียได้ดีขึ้น 
 จากการวิจัยครั้งนี้ส่งผลให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้น าความรู้
ด้านการแยกประเภทและการจัดเก็บสารเคมีไปใช้ในรายวิชา
ปฏิบัติการเคมีต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังน าความรู้ที่ ได้ไป
เผยแพร่และฝึกสอนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป 

6. กิตติกรรมประกาศ
งาน วิ จั ย เรื่ อ งก ารพั ฒ น ากระบ วน การจั ด เก็ บ สาร เค มี

ตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี  (Safety Data Sheet, 
SDS) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครปฐมส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  ผู้ วิจัยต้องขอขอบคุณ 
ผศ .ดร.รุ่ งทิ วา ชิดทอง  ผศ .ดร. ธนัญ ญ า เสาวภาคย์  และ 
ดร.กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์ รวมทั้งคณาจารย์ในสาขาวิชาที่ให้ค าแนะน า
ในการด าเนินการวิจัยมาโดยตลอด และขอขอบคุณ คุณศิริญา 
เกียรติบุญศรี ที่คอยช่วยเหลือและให้ค าแนะน าในการท างานวิจัยนี้
จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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การพัฒนาศักยภาพการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

Development of the potential of using a  microscope, Program in Microbiology, 
Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University 

อรสา จั๊กจั่น1 

1สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
1Email: janeorasa@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 รวม 41 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบความรู้และทักษะก่อนและหลังการอบรม 2) คู่มือการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และ 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการประเมินคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 1) การหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบทดสอบ 2) การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงสภาพ 3) การหาค่าความเช่ือมั่น 4) การหาค่าอ านาจจ าแนก และ 5) การหาค่า
ความยากง่าย ผลการวิจัยพบว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงสามารถพัฒนาศักยภาพและทักษะในการ
ใช้งานกล้องจุลทรรศน์ให้กับกลุ่มตัวอย่างได้ โดยคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 90%  

ค าส าคัญ: การพัฒนาศักยภาพ, กล้องจุลทรรศน์, ทักษะทางห้องปฏิบัติการ 

Abstract 
The aim of this research was to develop the potential in microscope use for the students, Program in 

microbiology, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University. The sample group was 41 
samples including. The research tools consisted of 1) pre-test and post-test for microscope knowledge and skill 2) 
optical microscope manual and 3) satisfaction survey. The data were analysed by using tool evaluation included 1) 
index of item objective congruence 2) concurrent validity 3) reliability 4) discrimination and 5) difficulty. 
The results showed that microscope training workshop could develop the capacity and skill of the sample group. The 
post-test score was significantly higher than the pre-test score at 90% confidence level. 

Keywords: Potential development, Microscope, Laboratory skills 
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1. บทน า
ปัจจุบันกระบวนการพัฒนาทักษะ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

นับว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ เนื่องจากวิทยาศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ใช้ชีวิต ทั้งในด้านการด ารงชีวิต การศึกษาหาความรู้ เพื่อน าไป
ป รั บ ป รุ ง  พั ฒ น า สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ขึ้ น 
จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท าให้มนุษย์ได้คิดค้นและพัฒนา
สิ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาด เล็กที่
เรียกว่า จุลินทรีย์ น่ันคือ กล้องจุลทรรศน์ 

กล้องจุลทรรศน์ (microscope) เป็นเครื่องมือทางการศึกษา
เกี่ยวกับจุลินทรีย์ และกิจกรรมของจุลินทรีย์ในส่วนของวิทยาศาสตร์
ที่มีความส าคัญในการศึกษาทางด้านจุล ชีววิทยา เนื่องจาก 
จุลชีววิทยา (microbiology) เป็นวิชาที่ศึกษารูปร่าง โครงสร้าง 
การสืบพันธุ์  สรีรวิทยา การวิเคราะห์จ าแนก (identification) 
การแพร่กระจายในธรรมชาติของจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
จุลินทรีย์ด้วยกัน และระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ จุลินทรีย์
เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถจ าแนกจุลินทรีย์ออกเป็น 5 
กลุ่ม ได้แก่ แบคทีเรีย (bacteria), สาหร่าย (algae), ฟังไจ (fungi), 
โพรโทซัว (protozoa) และไวรัส (virus) ขนาดโดยเฉลี่ยของ
แบคทีเรียทั่วๆ ไปคือเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ไมโครเมตร และความ
ยาว 2 ไมโครเมตร พรทิพย์ กายบริบรูณ์ [1] ดังนั้นในการศึกษาจึง
จ าเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อช่วยในการมองเห็น 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน
เกี่ยวกับจุลินทรีย์ เพราะฉะนั้นการมีความรู้ และทักษะในการใช้งาน
กล้ อ งจุ ลทรรศน์ เ ป็ นอย่ า งดี จึ ง เป็ นสิ่ งที่ ส า คัญ  เ นื่ อ งจาก 
กล้องจุลทรรศน์เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนประกอบ 
ที่สลับซับซ้อนและราคาแพง จากการสังเกตนักศึกษาสาขาวิชา 
จุลชีววิทยา รวมถึงผู้มาใช้บริการกล้องจุลทรรศน์ของห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้งานกล้องจุลทรรศน์
แบบผิดวิธี อาจเกิดจากการมีพื้นฐานในการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ยัง
ไม่เพียงพอ จึงขาดความรู้ และทักษะในการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ 
เมื่อเกิดปัญหาขณะใช้งานจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 

เพื่อให้เกิดการใช้งานกล้องจุลทรรศน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้วิจัยจึงมองเห็นความส าคัญของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
งานกล้องจุลทรรศน์ให้กับนักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจ รวมถึงการ
แก้ไขปัญหา และการดูแลรักษาให้ถูกวิธี อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานในการท าปฏิบัติการให้ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย ายิ่งข้ึน 

2. ขอบเขตการวิจัย
2.1 ประชากร

นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 หมู่เรียน 
63/37 จ านวน 25 คน และนักศึกษาช้ันปีที่ 2 หมู่เรียน 62/31 
จ านวน 16 คน รวมทั้งหมด 41 คน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 

2.3 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา 
- ตัวแปรอิสระ คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานกล้อง

จุลทรรศน์แบบใช้แสง 
- ตัวแปรตาม คือ ผลการทดสอบความรู้ก่อน-หลังการอบรม
- ตัวแปรควบคุม คือ 1) เวลาที่ใช้ในการอบรม 2) เวลาที่ใช้ใน

การท าแบบทดสอบ 

3. วิธีการวิจัย
3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ 
ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูล 3 ส่วนคือ 

ส่ วนที่  1  แบบทดสอบความรู้ คว ามสามารถแบ่ ง เป็ น
แบบทดสอบก่อนอบรม และแบบทดสอบหลังอบรม โ ดยใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกัน 

ส่วนท่ี 2 คู่มือการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ 
ส่วนท่ี 3 แบบประเมินความพึงพอใจ 

3.2 การสร้างเคร่ืองมือ 
1) แบบทดสอบความรู้ความสามารถก่อนอบรม และหลังอบรม

- ก าหนดวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ
- เขียนข้อสอบ
- สร้างเกณฑ์การให้คะแนน
- ให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา ตรวจสอบ แก้ไข
- ทดลองใช้ข้อสอบ

2) คู่มือการใช้งานกล้องจุลทรรศน์
- ก าหนดขอบเขตของคู่มือ
- เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- จัดระเบียบข้อมูลและจัดท ารูปเล่ม
- ให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความครบถ้วน สมบูรณ์ของเนื้อหา
- น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

3) แบบประเมินความพึงพอใจ
- ศึกษาตัวอย่างแบบประเมิน
- ก าหนดประเด็นท่ีจะประเมิน
- ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
- ร่างแบบประเมิน
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3.3 วิธีการด าเนินการวิจัย 
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
2) พัฒนาศักยภาพในการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ โดยการ

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งจะใช้
คู่มือการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ที่ผู้ วิจัยได้จัดท าขึ้น  เนื้อหา
ประกอบด้วย (1) ส่วนประกอบต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์ 
(2) โครงสร้างโดยทั่วไปของกล้องจุลทรรศน์ (3) วิธีการใช้งานกล้อง
จุลทรรศน์ (4) การเคลื่อนย้ายกล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธี (5) การ
บ ารุงรักษากล้องจุลทรรศน์ (6) การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน
กล้องจุลทรรศน์ (7) ข้อควรระวังในการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ และ
(8) ตัวอย่างภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

3) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานกล้องจุลทรรศน์
ให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนการ
อบรมเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหน้าท่ีของส่วนประกอบต่างๆ
ของกล้องจุลทรรศน์, วิธีการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ , การ
เคลื่อนย้ายกล้องจุลทรรศน์ , และการดูแลรักษากล้อง
จุลทรรศน์ เป็นต้น 

4) ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบความรู้และทักษะอีกครั้ง
โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน 

5) ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้คู่มือ
ร่วมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ 
1) การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item-

Objective Congruence) 
2) การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงสภาพ สามารถด าเนินการ

โดยการค านวณหาค่าสั มประสิทธิ์ สหสัมพันธ์  (correlation 
coefficient) ของเพียร์สัน (Pearson)  

3) การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบด้วยวิธีของคูเดอร์-
ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson 20 : K-R20) 

4) การหาค่าอ านาจจ าแนก (D) ของแบบทดสอบ
5) การหาค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบ

4. ผลการวิจัย
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบทดสอบ

จากการท าแบบทดสอบของกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 25 คน และนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวน 16 คน รวม
ทั้ งหมด 41  คน  พบว่ าผู้ ท า แบบสอบถามทั้ งหมดคิ ด เป็ น 
ร้อยละ 90.24  

4.2 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ 
เป็นวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือก่อนน ามาใช้ทดสอบกับ

กลุ่มตัวอย่าง โดยเกณฑ์การตัดสินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คือ 
มีค่า 0.50 ข้ึนไป แสดงว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์หรือตรง

ตามเนื้อหา จึงสามารถน าข้อค าถามนั้นใช้ในขั้นตอนต่อไป ในการ
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้น
มีค่า 0.5-1.00 ซึ่งตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงสามารถน า
แบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้  

4.3 การสร้างแบบทดสอบความรู้และทักษะก่อนและหลังการ
อบรม 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบภาคทฤษฎีจ านวน 20 ข้อ จากนั้น
ประเมินคุณภาพของเครื่องมือ ผลประเมินพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (rxy) ที่ค านวณได้คือ 0.72 แสดงว่า
แบบทดสอบมีค่าความเที่ยงตรงค่อนข้างสูง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อารยา องเอี่ยม และคณะ [2] ที่พบว่า ถ้า rxy เข้าใกล้ 1 แสดง
ว่าเครื่องมือมีความเที่ยงตรงเชิงสภาพสูง หากเข้าใกล้ 0 หมายถึง 
เครื่องมือมีค่าความเที่ยงตรงเชิงสภาพหรือความเที่ยงตรงเชิง
พยากรณ์ต่ า จากการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบนี้
พบว่ามีค่า 0.6 แสดงว่าแบบทดสอบชุดนี้มีความเช่ือมั่นอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง ส่วนค่าอ านาจจ าแนก (D) พบว่าค่าอ านาจจ าแนกที่
ค านวณได้ของแบบทดสอบแต่ละข้อมีค่าอยู่ในช่วง 0.2-1.00 ดังนั้น
ข้อสอบแต่ละข้อมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้  

4.4 ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้งานกล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสง 

จากการทดสอบความรู้และทักษะในการใช้งานกล้องจุลทรรศน์
ก่อนและหลังการอบรมด้วยแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นกับนักศึกษา
ช้ันปีที่ 1 หมู่เรียน 63/37 จ านวน 25 คน และนักศึกษาช้ันปีที่ 2 
หมู่ เ รี ย น  62/ 31  จ านวน  12  คน  ส าขาวิ ช าจุ ล ชี ววิ ทย า 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
รวมทั้งหมด 37 คน ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการ
อบรม  

จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างก่อนการ
อบรมเท่ากับ 8.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน หลังจาก
ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบ
ใช้แสง พบว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.01) โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมเท่ากับ 13.16 
คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กชกร พิเดช และคณะ [3] 
ที่พบว่าการได้รับการฝึกอบรม ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มตัวอย่างสูงว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ท่ีก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  

การทดสอบ N X S.D t Sig. 

ก่อนอบรม 37 8.89 1.048 
10.622 .000*** 

หลังอบรม 37 13.16 2.167 
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4.5 ผลการประเมินคุณภาพของคู่มือก่อนการน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินคุณภาพของคู่มือเพื่อน าข้อมูล และ
ความคิดเห็นจากผู้ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคู่มือให้เหมาะสม
ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีผู้ประเมินทั้งหมด 3 คน และ

หัวข้อที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 3 ด้าน คือ 1) ด้านการออกแบบ
รูปเล่ม 2) ด้านเนื้อหาในคู่มือ และ 3) ด้านการน าคู่มือไปใช้
ประโยชน์ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคูม่ือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
( X )

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) 

ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านการออกแบบรปูเลม่คู่มือ 
1) ขนาดของเล่มคู่มือเหมาะสม กะทัดรัด 5.00 0 มากที่สุด 
2) สีและการออกแบบปกของคู่มือน่าสนใจ 4.00 0 มาก 

3) รูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย และสวยงาม 4.66 .47 มาก 

ด้านเนื้อหาในคู่มือ 
1) เนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่าย 5.0 0 มากที่สดุ 

2) เนื้อหามีความทนัสมยัต่อเหตุการณ์ 4.33 .47 มาก 

3) เนื้อหาของคู่มือตรงต่อความต้องการ 4.66 .47 มาก 

4) การจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่เข้าใจง่าย 4.66 .47 มาก 
5) การจัดเนื้อหาเป็นล าดับขั้นตอน สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกันดี

4.33 .47 มาก 

ด้านการน าคูม่ือไปใช้ประโยชน์ 
1) ความรู้จากคู่มือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนการสอนได้

5 0 มากที่สุด 

2) ความพึงพอใจของท่านโดยรวมต่อประโยชน์ที่
ได้รับจากคู่มือฉบับนี้

4.66 .47 มาก 

รวม 4.63 .28 มาก 

จากตารางผลการประเมินคุณภาพของคู่มือดังกล่าว พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจท้ัง 3 ด้านเท่ากับ 4.63 และมีความ
พึงพอใจโดยรวมต่อประโยชน์ที่ได้รับจากคู่มืออยู่ที่ระดับมาก 
จึงสามารถน าคู่มือที่สร้างขึ้นนี้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 

4.6 ผลของความพึงพอใจในการใช้คู่มือร่วมกับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้คู่มือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 
โดยมีประเด็นความพึงพอใจทั้งหมด 5 ข้อ ข้อมูลดังแสดงในตารางที่3

ตารางที่ 3 ค่าความพึงพอใจในการใช้คู่มือร่วมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
( x   )

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความพึง
พอใจ 

1) ความครบถ้วน/เพียงพอของเนื้อหาในคู่มือ 3.72 .44 มาก 
2) ขั้นตอนมีความต่อเนื่อง ชัดเจน 3.60 .48 มาก 
3) เนื้อหาของคู่มืออ่านแล้วเข้าใจง่าย 3.70 .44 มาก 
4) เนื้อหาของคู่มือตรงต่อความต้องการ 3.88 .43 มาก 
5) คู่มือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ได้จริง

3.88 .51 มาก 

รวม 3.76 .46 มาก 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผลของแบบประเมินความพึงพอใจคู่มือ
การใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงในภาพรวมอยู่ระดับพึงพอใจ
มาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.72, 3.60, 3.72, 3.88 และ 3.88 
ตามล าดับ 

5. อภิปรายผลการทดลอง
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้

งานกล้อ งจุ ลทรรศน์ ของนั กศึ กษา  ส าขาวิ ชาจุ ล ชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
และเพื่อสร้างคู่มือการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ไว้ประจ าสาขาวิชา 
จุลชีววิทยา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการอบรม 
เชิงปฏิบัติการการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ เข้าใจถึงกระบวนการใช้
งาน วิธีการแก้ปัญหา และวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้อง โดยวัดจาก
แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งคะแนนการ
ท าแบบทดสอบหลังการอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนได้รับการอบรม 
อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.01 ทั้งนี้ เนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สามารถช่วยส่งเสริมภาวะการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากการฟังและลงมือท า 
จึงท าให้กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มตัวอย่างเป็นไป
ในทิศทางที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตเกษม หล าสะอาดและ
พรพรหม พรมเมศร์ [4] ที่ได้ศึกษาผลการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมการ
ใช้ประโยชน์จากแมลง ในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า หลังจากฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมท าให้ผู้เข้าอบรม
มีความรู้เพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ .05 

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาศักยภาพการใช้งานกล้อง
จุลทรรศน์ โดยการใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับการใช้คู่มือ 
สามารถช่วยให้กลุ่ มตั วอย่ างมีความรู้  ความเข้ า ใจมากขึ้ น 
และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างใช้งานได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ปพิชญา ประภาร และคณะ [5] และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธันยากานต์ ทองธีรศรีวงษ์ [6] ที่ได้พัฒนารูปแบบการ
แยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ สาขาวิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดยมีการอบรมการแยกประเภทและการจัดการของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการให้กับนักศึกษา จากผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ซึ่งมีระดับสูงกว่าก่อนการพัฒนา
รูปแบบ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริญา เกียรติบุญศรี 
[7] ที่ได้พัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดยให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนและหลังอบรม
ด้วยสื่อวิดีโอความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ
ผลการทดลองพบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)

6. บทสรุป
6.1 เครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น

1) แบบทดสอบความรู้และทักษะก่อนและหลังการอบรม
จ านวน  20  ข้ อ  ปร ะกอบด้ วน เนื้ อห า ในส่ วนของความรู้ 
เรื่องส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ วิธีการใช้งาน การเคลื่อนย้าย 
การดูแลรักษาได้อย่างถูกวิธี และวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องขณะ 
ใช้งาน 

2) คู่มือการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
6.2 เมื่อน าแบบทดสอบมาประเมินคุณภาพโดยการค านวณความ
เที่ยงตรง ความเช่ือมั่น ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
(rxy) ที่ค านวณได้คือ 0.72 แสดงว่าแบบทดสอบชุดนี้มีค่าความ
เช่ือมั่นสูง ส่วนค่าอ านาจจ าแนก (D) ที่ค านวณได้ของแบบทดสอบ
แต่ละข้ออยู่ในช่วง 0.2-1.00 ถือได้ว่าข้อสอบแต่ละข้อมีค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ และจากการวิเคราะห์ความยากง่ายของ
แบบทดสอบ (P) พบว่ามีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.2-0.8 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ที่ก าหนด 
6.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถพัฒนาศักยภาพการในใช้งาน
กล้องจุลทรรศน์ได้ 
6.4 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้คู่มือ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จากผลการประเมินดังกล่าวคู่มือ 
ที่จัดท าข้ึนสามารถน ามาใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องในช้ันเรียนได้ ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการใช้งาน การเคลื่อนย้าย 
การดูแลรักษาได้อย่างถูกวิธี และวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องขณะใช้
งาน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีศักยภาพในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งข้ึน 

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้

1) การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ควรศึกษาความ
ต้องการของกลุ่มตัวอย่างก่อน เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการ
ที่แท้จริงในเรื่องที่ตอ้งการอบรม 

2) วิทยากรควรเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะต้อง
เน้นในเรื่องที่เป็นที่สนใจของผู้เข้ารับการอบรม 
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) พัฒนารูปแบบที่ใช้ในการอบรม เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการ
อบรมมีความสนใจและเกิดประโยชน์สูงสุด 

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการใช้งานกล้องจุลทรรศน์

สาขาวิชาจุลชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อเสนอแนะ ตรวจแก้ไข ติดตามความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานวิจัย งานวิจัยฉบับจึงนี้มีความสมบรูณ์ รวมทั้ง

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

253
.....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคโปสเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



คณาจารย์ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาที่คอยให้ค าปรึกษาและให้
ค าแนะน าเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณ นางธันยากานต์ ทองธีรศรีวงษ์ และนางศิริญา 
เกียรติบุญศรี ที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และคอยช่วยเหลือจน
งานวิจัยเรื่องนี้แล้วเสร็จ 

ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ได้ให้ความร่วมมือ 
และให้ข้อมูลในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ส าหรับเงินอุดหนุนทุนวิจัย โครงการสถาบันบูรณาการกับ
งานประจ า R to R ประจ าปีงบประมาณ 2563 ผู้วิจัยขอขอบคุณไว้ 
ณ โอกาสนี้ 
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