


 

 
 
 

PROCEEDINGS 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
“ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 

 
 

 ภาคบรรยาย 
(Oral Presentation) 

 
 

วันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
 
 
 

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 



 

ค ำน ำ 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาส
น าเสนอผลงานทางวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และความร่วมมือจาก
สถาบันทางการศึกษาต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 3) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 5) 
สมาคมวิชาการทางวศิวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) และ 6) สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุง
เก่า” เป็นครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสมาคมวิชาชีพ
เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมอย่างต่อเนื่อง และบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมนี้ได้ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) 3 คน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจาก
หลากหลายสถาบัน เป็นผู้ทรงคุณวุฒทิี่เชี่ยวชาญ หรือเกี่ยวข้องในสาขานั้น  

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย บทความวิจัยของผู้ เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ใน ภาคบรรยาย (Oral 
Presentation) จ านวน 44 บทความ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยก
ตามกลุ่มสาขาวิชา 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มการศึกษา จ านวน 16 บทความ 2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 
10 บทความ 3) กลุ่มวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ จ านวน 2 บทความ 4) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
จ านวน 11 บทความ และ 5) กลุ่มวิจัยรับใช้สังคม จ านวน 5 บทความ 

บทความวิจัยของผู้เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ในภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ซึ่งผ่านการตรวจ
ประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 30 บทความ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทาง
วิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มการศึกษา จ านวน 13 บทความ 
2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 2 บทความ 3) กลุ่มวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ จ านวน 1 บทความ 
และ 4) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจ านวน 14 บทความ 

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

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ครั้งที่ 5 
วันที่ 15 – 16 ธันวำคม พ.ศ. 2565 

ณ มหำวิทยำลัยรำชภฏัพระนครศรอียุธยำ 
___________________________________ 

 
หน่วยงำนร่วมจัดกำรประชุมวิชำกำร 
เจ้ำภำพหลัก  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
  หน่วยงำน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 คณะครุศาสตร ์
 บัณฑิตวิทยาลัย 
เจ้ำภำพร่วม มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจำ้คุณทหำรลำดกระบงั  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั 
สมำคมวิชำกำรทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ประเทศไทย)  
สมำคมรัฐประศำสนศำสตร์แห่งประเทศไทย 
 

ประธำนกรรมกำร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์  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 
ผู้ช่วยศาสตราจารยย์ุพิน พวกยะ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารยน์รินทร์ อุ่นแก้ว    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย 
อาจารย ์ดร.สุดารัตน์ เกลี้ยงสะอาด  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าดี   คณบดีคณะครศุาสตร ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
อาจารยป์ระพันธ์ แสงทองดี    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 



 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม    ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล   ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
นางลักขณา เตชวงษ์     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน    ผู้อ านวยการกองกลาง 
 

คณะกรรมกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติฝ่ำยต่ำงๆ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1355/2565  
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5  
 

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 
นางสาวสุจิตรา งามบุญปลอด   กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา วงษ์หา    กรรมการและเลขานุการ  
นางวรรณิศา นัยชิต    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธกิำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เนาว์วัน 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจค า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ นุชสุข 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วกระจาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าด ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา หอมหวล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ ์วิริยะนานนท ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธ ีโกสิทธิ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงจิตต ์ไต่แสง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวินท์ ศาสนพิทกัษ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกานต์ ขาวส าล ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรภัทร นิยมชัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์ นานรัมย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา ค าคม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เพชรคงทอง 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.คเณศ พุกกะพันธุ์ 
อาจารย์ ดร.กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง 
อาจารย์ ดร.จินดาวรรณ จันทมาศ 
อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า 
อาจารย์ ดร.ญาณิศา เผื่อนเพาะ 
อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช 
อาจารย์ ดร.ธานี  ชูก าเนิด 
อาจารย์ ดร.นรเศรษฐ ์เตชะ 
อาจารย์ ดร.พัชราภร พูลบุญ 
อาจารย์ ดร.พิชิต โชดก 
อาจารย์ ดร.พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล 
อาจารย์ ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช 
อาจารย์ ดร.ภูษณิศา สุวรรณศิลป์ 
อาจารย์ ดร.ฤดี เสริมชยุต 
อาจารย์ ดร.วรปภา มหาส าราญ 
อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริด ารง 
อาจารย์ ดร.วีรพล น้อยคล้าย 
อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ 
อาจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ 
อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย 
อาจารย์ ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย ์
อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย 
อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรสีังข์งาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธกิำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก) 
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก  นัยจรญั  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ ์มิ่งศิริธรรม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสถียร เหลืองอลงกต มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  ตระกูลฮั่น  มหาวิทยาลัยรงัสิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดาบเพชร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิน่สกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  ฉันทนารุ่งภักดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา เสือเอ่ียม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชัย กุลตวนิช  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยการ คีรีรัตน ์  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตร ี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู บุญลิขิตศริ ิ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกลู  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์



 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศร ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กุอุทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณนภา โพธิ์ผล ิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศรส ใจจิตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อณจ ชัยมณ ี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สมาธ ิ  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา อ.สุวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐพล อนต๊ะเสนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร  มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ ์มิตสานนท ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.กฤษณะ ช่องศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
ดร.ชยาภรณ์ เคารพไทย    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดร.ชูเกียรติ เช้ือไม้      มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ดร.นรินธน์ นนทมาลย ์    มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิ
ดร.ปรเมศร์ กลิ่นหอม    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ดร.ผกาพรรณ วะนานาม    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ดร.พนิดา พานิชวัฒนา    มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดร.พันทิพา อมรฤทธิ ์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ดร.รุ่งโรจน์  สงสระบุญ    มหาวิทยาลัยสยาม 
ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ดร.อธิกมาส มากจุ้ย    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภำคโปสเตอร์ (Session Chair) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตร ี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 
 

คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภำคบรรยำย (Session Chair) 
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ ์มิ่งศิริธรรม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ครั้งที่ 5 
วันที่ 15 – 16 ธันวำคม พ.ศ. 2565 

ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
................................................................................................. 

 

วันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
08.00 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 - 9.30 น.  พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ครั้งที่ 5 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ ์ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานการจัดประชุมวิชาการ 

รองศาตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ  

09.30 – 11.00 น.  กำรบรรยำยพิเศษ  
หัวข้อ “กำรพัฒนำงำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”    

   โดย รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล  
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

11.00 – 12.00 น.  น าเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น.  ห้องกำรบรรยำยพิเศษ ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ 

หัวข้อ “ผ้าลายจุฬาพัสตร์ กระบวนการสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”  

   โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม 
      ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

13.00 – 16.00 น.  น าเสนอผลงานวิจัย 
ภาคโปสเตอร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ภาคบรรยาย ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

 
วันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น.   น าเสนอผลงานวิจัย 

ภาคโปสเตอร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ภาคบรรยาย ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 



 

กำรพัฒนำงำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 

รองศำสตรำจำรย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
กรรมการสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

การพัฒนาประเทศนั้นท าได้หลายรูปแบบหลายด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจถือเป็นอีกด้านหนึ่งที่ส าคัญอย่างมาก โดย
งานวิจัยหลาย ๆ ด้านสามารถน ามาเพิ่มผลิตสินค้าหรือช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ หรือที่เรารู้จักกันในรูปแบบของการต่อ
ยอดงานวิจัย นอกจากนี้สินค้าหรือบริการต่าง ๆ แม้เป็นรายการเดียวแต่ก็เป็นการต่อยอดจากงานวิจัยหลาย ๆ ด้านได้เช่นกัน 

 หากย้อนกลับไปมองการพัฒนาประเทศของญี่ปุ่น เกาหลี จะพบว่าการพัฒนาต่าง ๆ จะท าอย่างเป็นระบบ ทั้งต้นน้ า 
กลางน้ า ปลายน้ า ญี่ปุ่นจะพัฒนาของออกไปขาย เน้นการใช้งานเน้นสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อให้เศรษฐกิจพัฒนาไป สินค้า
อุปโภคบริโภคคือปลายน้ า โดยเมื่อปลายน้ าเดินได้ระดับหนึ่งแล้วก็กลับพัฒนาต้นน้ าซึ่งคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เมื่อต้นน้ า
นี้พัฒนาไปก็สามารถท าปลายน้ าต่อไปดีได้อีก การพัฒนาลักษณะนี้เป็นรูปแบบหนึ่งที่ท าให้เกิดความยั่งยืนเพราะเป็นการ
พัฒนาบนเทคโนโลยีและพื้นความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาเอง หากมองประเทศเราก็สามารถน าตัวอย่างนี้มาพัฒนาประเทศได้เช่นกัน 
โดยการน างานวิจัยมาช่วย 

 เทคโนโลยีหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ดูทันสมัยหลายอย่างสามารถท าได้เร็ว หรือเป็นการพัฒนานวัตกรรมระยะสั้น ๆ แต่จะดีไม่
น้อยถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นบนความรู้ของเราเองดังนั้นงานวิจัยจึงต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ออกมาให้ได้ งานวิจัยจะต้องสร้าง
นวัตกรรมออกมาให้ได้ แต่ถ้าหากมองงานวิจัยอาจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ งานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ 
งานวิจัยพื้นฐาน เป็นการท าวิจัยเพื่อให้เข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือขยายความรู้ออกไปโดยอาจยังไม่สนใจว่าจะมีการประยุกต์ใช้
หรือไม่ก็ได้ ส่วนงานวิจัยประยุกต์มักจะเริ่มต้นด้วยปัญหา แล้วหาวิธีการแก้ โดยเน้นการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งเป็นส าคัญ 

 โลกในยุคปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปเร็วมาก ไม่ว่าจะเป็น deep technology  
Biotechnology Blockchain หรือ Quantum Technology ที่จะท าให้โลกเปลี่ยนไปอย่างมากมายก็ยังต้องการงานวิจัยอีก
หลายเรื่องมาช่วย หากเรามามองการพัฒนาประเทศอย่างยังยืน เรื่องของเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ แม้ว่าเราจะพัฒนา
เทคโนโลยีออกมาได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีโดยใช้งานวิจัยประยุกต์ แต่หากให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนนั้นเราต้องยืนบน
พื้นฐานความรู้ของเราเองซึ่งก็เกิดจากงานวิจัยพ้ืนฐานนั้นเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผ้ำลำยจุฬำพสัตร์ : กระบวนกำรสร้ำงสรรค์จำกทุนทำงวัฒนธรรม 

เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

 
อำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งำม 
ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 วัดย่านอ่างทอง หรือวัดจุฬาโลก เป็นศาสนสถานที่มีความโดดเด่นในอ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณค่า
ในทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม รวมไปถึงภูมิปัญญา “ผ้าลายอย่าง” ที่มีเอกลักษณ์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมโดยน าเอกลักษณ์ของลวดลายผ้าลายอย่างมาฟื้นฟูและยกระดับให้เป็นผ้าลาย
ที่มีความร่วมสมัยและแสดงถึงเอกลักษณ์ของวัดย่านอ่างทองได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภูมิปัญญาผ้าลายอย่างของ
วัดย่านอ่างทอง อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะทุนทางวัฒนธรรม 2) เพื่อพัฒนาเป็นผ้าลายจุฬาพัสตร์ตาม
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน มีวิธีการด าเนินการศึกษาคือ ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาผ้าลายอย่างวัดย่านอ่ างทอง ฐานะทุนทาง
วัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และทฤษฎีกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) ระยะที่ 2 การพัฒนาผ้าลายจุฬาพัสตร์เพื่อออกแบบเป็นผ้าลายร่วมสมัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผล
การศึกษาพบว่า 1) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษาและรับรู้ภูมิปัญญาร่วมกันในทุกขั้นตอน 2) ลวดลายที่
ปรากฏบนผ้าลายอย่างภายในวัดย่านอ่างทองมี “ลายดอกกุดั่นก้านแย่ง” เป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าลายอย่างของ
วัดย่านอ่างทอง 3) โครงสร้างสีเป็นสีแดงเข้มเป็นหลัก และมีสีเขียวเข้ม สีเหลือง และเส้นลายสีขาว 4) การพัฒนาผ้าลายจุฬา
พัสตร์ประกอบด้วยการคัดลอกลายผ้าแบบสมบูรณ์ ออกแบบลวดลายในส่วนที่ขาดหายเพิ่มเติม ใช้ระบบการพิมพ์ดิจิทัลลง
บนผ้าสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติสามารถรองรับสีได้ดี ยับยากและรักษาการคงรูปของจีบผ้าได้ดี ส่วนการใช้แนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์คือ การน าผ้าลายอย่างมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยยังคงคุณค่าทางความงาม คติความเชื่อ และผสานกับระบบการผลิต
สมัยใหม่น าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สนองตอบความต้องการของตลาดควบคู่กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบญั 
บทควำมวิจัยภำคบรรยำย 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
บทควำม 

กลุ่มกำรศึกษำ (ED)  หน้ำ 

1 ED101 การพัฒนาการศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง 
ศาสตร์พระราชา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ศตวรรษที ่21: ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก 
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วางพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ 
ขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรม (กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 

1 

    วาสนา สังข์พุ่ม  ดิเรก สุขสุนัย  อริสรา จลุกิจวัฒน์ และ ดวงใจ รุ่งเรือง  

2 ED102 การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 

13 

    สิอร หาสาสนศ์รี และ เย็นใจ สุวานิช  

3 ED103 สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านออกเขียนได้ในห้องเรียนเมตาเวิร์ส 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

25 

    พรรณปพร ปันสี  วิรัญญา ดาวเงิน  และ พิมพ์ชนก สุวรรณศร ี  

4 ED104 การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษาและสุข
ศึกษาส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา  

33 

    สรัญญา เนตรธานนท ์ ธิดารัตน์ พุฒศิริ  วโรดม ลดาวรรษ์ และ จันตรี ลดาวรรษ์  

5 ED105 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดเชิงค านวณ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิง
ค านวณ 

41 

    พรรษกฤช ปารีสร้อย และ พชัรพล เถาธรรมพิทักษ ์  

6 ED106 สื่อการสอน วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า เรื่องการเขียนโปรแกรมรหัสค าสั่งใน
โปรแกรมเมเบิล้คอนโทรลเลอร์ โดยใช้โปรแกรม Fx-Training PLC ในรูปแบบ
ออนไลน์ 

50 

    สุรสิทธิ์ แสนทอน  มานะ ทะนะอน และ ปฏิพล บุญมาก  

7 ED107 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการของสังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา: บทส ารวจความต้องการเบื้องต้น 

56 

    อัครวินท ศาสนพิทักษ  นฤมล อนุสนธิ์พัฒน  นพดล ปรางคทอง   
และ วรางคณา ปญญาม ี

 

8 ED108 การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู 68 

    พินิจนันท์ เนื่องจากอวน  

 
 



 

สำรบญั 
บทควำมวิจัยภำคบรรยำย 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
บทควำม 

กลุ่มกำรศึกษำ (ED)  หน้ำ 

9 ED109 ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทย 76 

    รุ่งทิวา สุภานันท ์ และ วริสรา จุ้ยดอนกลอย  

10 ED110 การพัฒนาทักษะด้านการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ในยุคปกตใิหม่ส าหรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 

83 

    ศิริพล แสนบญุส่ง และ จ าลอง ศรีสง่า  

11 ED111 การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนของครูระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก 

92 

    หทัยรัตน์ พานทอง  วรรณ์ดี แสงประทีปทอง และ ศศิธร กาญจนสุวรรณ  

12 ED112 การพัฒนาสมรรถนะครูและศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณของครู
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 

103 

    นงเยาว์ ในอรุณ และ สวิตา อยู่สุขข ี  

13 ED113 การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างสรรค์นวตักรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ
ส าหรับครูในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

111 

    ยุพิน พวกยะ และ ศิริพล แสนบุญส่ง  

14 ED114 ผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการเขียนโปรแกรม ส าหรับการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ ตามรูปแบบ ADDIE 

119 

    กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง  และ สุวนิตย์ รุ่งราตรี  

15 ED118 สื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 129 

    วิลาวัลย์ ผาด่าน  เสกษฎาวุฒิ ศรีโสดา และ ศิริกรณ์ กันขัติ์  

16 ED119 สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ์การใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแกป้ัญหาส าหรับ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผ่านระบบจักรวาลนฤมิต 

139 

   ธเนศ มนต์น้อย  ถาวรีย์ ทิวงศ์ และ พิมพ์ชนก สุวรรณศร ี  

 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบญั 
บทควำมวิจัยภำคบรรยำย 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
บทควำม 

กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (HS) หน้ำ 

1 HS201 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกซื้อขนมไทยของนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย  
เขตจังหวัดปทุมธาน ี

150 

    ศิริณญา เพชรจันทร และ ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป ์  

2 HS202 ปัจจัยที่ส่งผลตอ่องค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุร ี 161 
    บรรพต กิติสุนทร  และ อาจารีย์ บุญเกิด   

3 HS203 การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้มีสมรรถนะสูง 167 

    บุญไท เจริญผล  สุธ ีโกสิทธิ ์ ทัศนี สุทธิวงศ ์ และ พันธรตัน์ ศรีสุวรรณ  

4 HS204 ทัศนคติของผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาปริญญาตรีต่อการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

177 

    วิศรุตา ทองแกมแก้ว  ไชยา เกษารัตน์ และ อิสระ ทองสามสี  

5 HS205 การสร้างสรรค์ชุดออกก าลังกาย  “รองเง็งตันหยงบิก” 189 
    กนิษฐา กองบก  ปัทมาวัลย ์ส่งเนียม  จรรย์สมร ผลบญุ และ ฐาปนวัฒน ์สุขปาละ  

6 HS206 แนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก 201 

    ประเสริฐ โยธคิาร ์ ณัฐกานต์ รองทอง  มรกต บุญศิริชัย  วงศ์วิภา โถวสุวรรณจินดา 
และ ปรียา สมพืช 

 

7 HS207 การศึกษาแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับแสงของนายธนาฒย์ ปิติพรเทพิน 211 
    ธีรวุฒิ แก้วมาก และ จักรพงษ์ ชุมแดง  

8 HS208 รูปแบบ กลไกและแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว 

219 

    กมลวรรณ วรรณธนัง  นราธิป ปิติธนบดี  ประวิทย์ ประมาน   
ภัททิรา หอมหวล  บริบูรณ์ ชอบท าดี  ปารณีย์ ขาวเจริญ  ธานี ชูก าเนิด   
พินิจ ศรีสวัสดิ ์ อุมาภรณ์ กล้าหาญ  สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด   
วิรินดา มีบ ารุง และ เกียรติศกัดิ์ เจริญใจ 

 

9 HS209 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร “ฮาลาล” ของผู้บริโภคต าบลคลองตะเคียน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

235 

    กัมปนาท บัวเจริญ และ ฟารุก ขันราม  

10 HS210 การเปลี่ยนแปลงของลุ่มแม่น้ าน่าน : สายน้ า - เส้นทางรถไฟ - ถนน 245 

    ธีรพร พรหมมาศ และ วิลุบล กองกลิ่น  

 
 



 

สำรบญั 
บทควำมวิจัยภำคบรรยำย 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
บทควำม 

กลุ่มวิทยำกำรจัดกำรและบรหิำรธรุกิจ (MB) หน้ำ 

1 MB301 
การเลือกผู้ใหบ้ริการขนส่งพัสดุโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีการวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน
(AHP) กรณีศกึษา ร้านค้าออนไลน์เอบีซี 

256 

    กิตติชัย ประเสริฐพรศร ี พิชาพร ชินภักด์ิ และ มัณทนาภรณ์ อรุณเรือง  

2 MB302 
ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความพึงพอใจของผู้ประกันตนมาตรา 39 ในการใช้แอปพลิเคชัน 
SSO Connect 

264 

    ปาลิดา ศิลปช านาญ และ จิโรจน์ บุรณศิร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบญั 
บทควำมวิจัยภำคบรรยำย 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
บทควำม 

กลุ่มวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ST) หน้ำ 

1 ST401 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยการสอบเทียบเครื่องมือวัดใน
ห้องปฏิบัติการโดยไม่ต้องท าการทวนสอบ 

277 

    ฉลอง โสดาบัน  

2 ST402 แอปพลิเคชันการสังเกตสุขภาพส าหรับการติดตามอาการ “โรคติดเชื้ออุบัติใหม่” 288 

    ภาวรินทร์ ใหม่อ่อน และ ขรรค์ชัย ตุลละสกุล  

3 ST403 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนเช่ือมอบแห้ง 295 

    ประทุมทิพย์ สนิเปี่ยม  หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ และ ถาวร ฉิมเลี้ยง  

4 ST404 เปรียบเทียบการก าจัดเหล็กในน้ าบาดาลด้วยแมงกานีสกรนีแซนด์กับสารกรองแก้ว 303 

    อลงกต ไชยอุปละ และ ไชยพัฒน ทวีทรัพยพิทักษ  
5 ST405 การตรวจวัดและการสร้างชุดทดลองเพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

ส าหรับหาค่าความถูกต้องของปริมาณไฟฟ้าในอาคาร 
313 

    ฉลอง โสดาบัน  
6 ST406 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใชส้มุนไพรในการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่

ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ในช่วงการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

321 

    ปฏิภาณี ขันธโภค  กันติกา ปยะเลิศ  และ รินทรนภา สุวรรณธาดา  
7 ST407 เครือข่ายมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัล 329 
    พิเชฐ ศรีสังข์งาม และ พรเพชร สายหยุด  

8 ST408 ระบบตรวจวัดการเกิดจุดความร้อนจากไฟป่าแบบต้นทุนต่ าโดยใช้เทคโนโลยี LoRa 337 
    จรัญ คนแรง  มิ่งขวัญ สมพฤกษ ์ ประทีป บุญวงค ์อธิคม ศิริ และ กมล บุญล้อม  

9 ST409 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือแนะน าสมุนไพรไทย 344 
    นิศากร เถาสมบัต ิ อมลณฐั โชติกิจนุสรณ์  บุญญาพร บญุชัย   

ปรวี ทองน้อย และ วิชุณี สารสุวรรณ 
 

10 ST410 การศึกษาสมบตัิของยางธรรมชาติและยางสไตรีนบิวทาไดอีนที่ผสมกับเส้นใยกก เพื่อ
เป็นแนวทางในการผลิตวัสดุสีเขียว 

353 

    อธิวัชร์ วิริยะอมรชัย  ธารา รัตนรินทร ์ วรรณนภา พันพิลา   
อริสรา สาขาชาติ  และ ณัฐ กุลวงศว์ิทย ์

 

11 ST411 Adverse Factors Impacting on Urban Waterborne Public Transport 
during COVID - 19 Pandemic 

366 

    Nutchapongpol Kongchasing  Gritsada Sua-Iam  wanchanok Oonta-on  
Chakkarphan Sangsuwan  Buchit Maho and Tanapat Namjan 

 

 



 

สำรบญั 
บทควำมวิจัยภำคบรรยำย 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
บทควำม 

กลุ่มวิจัยรับใชส้ังคม (RS) หน้ำ 

1 RS501 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมอาหารล้านนาในการผลิตผลิตภัณฑ์ของ
ฝากของผู้ประกอบการ ในต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

373 

    นิรุตต์ิ ชัยโชค และ กสัมา กาซ้อน   

2 RS502 การสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลา 385 
    ธเนศ ยุคันตวนิชชัย  

3 RS503 แนวทางก าหนดกรอบวัฒนธรรมองค์การด้านการท างานเป็นทีมของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 

394 

    ธเนศ ยุคันตวนิชชัย  

4 RS504 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการคุณภาพวัตถุดิบอาหาร ของต ารับอาหารท้องถิ่นไทลื้อ 
ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชน  

404 

    ชุติภัสร์ เรืองวุฒิ  รักติบูล จนัทนุปาน และ ชาญณรงค์ ชยัชนะ  

5 RS505 การพัฒนาศักยภาพของประชาชนสู่การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในเขตพื้นที่ต าบลเขาน้อย อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

416 

    กัญญารัตน์ นิม่ตระกูล  มณีรัตน์ ภารนันท ์ อังคณา ลีรัตนานุกุลศิร ิ  
ขวัญชีวา ไตรพิริยะ และ จินตนา แสงด ี

 

 



 
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

“ราชภัฏกรุงเกา” คร้ังที่ 5 

 

บทความวิจัย 
 

 

ภาคบรรยาย 
(Oral Presentation) 

 

กลุมการศกึษา (ED) 
 
 
 

วันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  



 

การพัฒนาการศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับรายวิชาศึกษาทั่วไป  
เร่ือง ศาสตร์พระราชา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สูศ่ตวรรษที่ 21:  

ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วางพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ 
ขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรม (กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 

the development of sufficiency economy and General Education Subject on the 
King’s Philosophy of Rajabhat University to 21 Century: Refreshment Grassroots 
Economics for Geological Climate Changing, Forming Enterprise Owner to Drive 

Innovative Community (the case study of Dhonburi Rajabhat University 
 

 
วาสนา สังข์พุ่ม1   ดิเรก สุขสุนัย2   อริสรา จุลกิจวัฒน์3 และ ดวงใจ รุ่งเรือง4 

 
 

1, 2, 3, 4, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
1Email: wasana.s@dru.ac.th ; 2 Email: adiereksak@hotmail.com ; 3Email: arisara.j@dru.ac.th ;  

4Email: duangjai.r@dru.ac.th  

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป และ ศึกษาแนวทางการยกระดับเป็นรายวิชา แนวทางการใช้เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก และแนวทางการใช้เพื่อขับเคลื่อนชุมชุมนวัตกรรม กลุ่มตัวอย่างคือ อาจารย์จำนวน 83 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย  เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัยพบว่าประเด็นท่ีอาจารย์สว่นมากใช้ในการจัดการเรยีนรู ้คือ การมีส่วนร่วม ความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจต่อกัน การจะทำ
อะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ การทำตามลำดับขั้น โดยมีการบูรณาการไว้เนื้อหาไว้รายวิชาศึกษาทั่วไป และมีการนำไปพัฒนาใน
ด้านหลักสูตร ด้านการจัดทำคำอธิบายรายวิชา ด้านวิธีการสอน ด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมาก โดยอาจารย์มีความเห็นว่า
อาจไม่จำเป็นต้องยกระดับเป็นรายวิชาใหม่ แนวทางนำไปเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรม ทำได้โดย
ให้ประชาชนพึ่งตนเอง มีหลักในการใช้ชีวิต เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น ให้เกิด
ตลาดการค้าขายอันเป็นธุรกิจในชุมชน  
 

 คำสำคัญ: ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะในศตวรรษท่ี 21 รายวิชาศึกษาทั่วไป เศรษฐกิจฐานราก 
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Abstract 
The purposes of this research were to study the status of using sufficiency economy, the King’s 

philosophy, and 21Century skills in General Education (GE) learning management, and find out strategies to raise 
up to GE newly subjects,  to use for grassroots economy, and to drive innovative community. The 83 samples 
were GE subject lecturers of Dhonburi Rajabhat University, selected by simple random sampling. Data was 
collected by online questionnaire, and was analyzed by mean, standard deviation, and content analysis. The 
results found that  issues of the king’s philosophy were used most in GE learning management were 
corroboration, honesty, sincerity, studying systematic of data, and working step by step. They were integrated  in 
contents of GE, and were used in high level in curriculum, course description, teaching method, measurement 
and evaluation, so they were not necessary to raise up to GE new subject. The strategies for using to promote 
grassroots economy, and to drive innovative community were to do by own self, having principle of life, study 
from practice, improving newly products from local resources, start up newly markets that had been community 
business.        

            
Keywords: the King’s philosophy, sufficiency economy, 21Century Skills, General education (GE), Grassroots     
               economy 
 

บทนำ 
 

 สถานการณ์การดำเนินชีวิตปัจจุบันคนจำเป็นที่จะต้องปรับตวั ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุขของประเทศ  คนจึงต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวด้วยการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อหาทางอยู่
กับภาวะการณ์นั้นๆ ให้ได้ แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ปรับตัวไม่ทัน โดยเฉพาะเยาวชนจะให้ความสำคัญกับวัตถุนิยม ความฟุ้งเฟ้อ มี
ความต้องการที่ไม่รู้จักพอ ใช้จ่ายเกินความจำเป็น ดังงานวิจัยของ จิดาภา สุวรรณ [1] พบว่าเยาวชนจำนวนมากที่มีการจับจ่ายใช้สอย
ฟุ่มเฟือยและมีค่านิยมในการบริโภคที่ไม่เหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป [2] ที่พบว่า คนส่วนใหญ่มีการใช้
จ่ายเงินไปกับความฟุ่มเฟือย ซื้อตามกระแสนิยมมากจนเกินตัว 

 หากย้อนกลับไปในอดีต วิกฤตการณ์ใหญ่ที่มีผลกระทบสูงกับประเทศคือยุคเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปี พ.ศ.2540 แต่ประเทศ
ไทยก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ดังกล่าวมาได้ โดยแนวคิดหนึ่งที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาคือ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ที่ยึด
แนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกัน  (ธันยชนก ปะวะละ, นริศรา คำสิงห์, อมร โททำ และ ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ [3])  

นอกจากแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้ว ในเรื่องศาสตร์พระราชาก็มีความน่าสนใจยิ่ง เพราะเป็น องค์ความรู้บน
หลักการพื้นฐาน ของ การมีเหตุมีผล มีการศึกษาวิจัย มีการทดลอง และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และความต้องการของชุมชนในแต่ละพื้นท่ี ด้วยหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งศาสตร์พระราชามี 23 ประเด็น
สำคัญ คือ  1) จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 2) ระเบิดจากภายใน 3) แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 4) ทำตามลำดับขั้น 5) ภูมิสังคม 
ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 6) ทำงานแบบองค์รวม 7) ไม่ติดตำรา ประหยัด 8) ทำให้ง่าย 9) การมีส่วนร่วม 10) ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 
11) บริการที่จุดเดียว 12) ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 13) ใช้อธรรมปราบอธรรม 14) ปลูกป่าในใจคน 15) ขาดทุนคือกำไร 16) การ
พึ่งตนเอง 17) พออยู่พอกิน 18) เศรษฐกิจพอเพียง 19) ความซื่อสัตย์สุจริต 20) จริงใจต่อกัน 21) ทำงานอย่างมีความสุข 22) ความ
เพียร และ 23) รู้ รัก สามัคคี (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2550, อ้างถึงใน 
ชวาลา ไชยฤทธิ ์[4])  

ในการจัดการเรียนรู้นั้น นอกจากด้านองค์ความรู้ด้านวิชาที่มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับตัวของนักศึกษาแล้วยัง
ต้องสร้างคุณลักษณะสำคัญให้เกิดขึ้นด้วย โดยเฉพาะ คุณลักษณะลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษ ที่ 21 ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็น
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อยา่งยิ่งต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษใหม่จะช่วยเตรียมคนไปเผชิญการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคนจะตอ้งมีทักษะที่สูงในการเรียนรู้และปรับตัว 
โดยสทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ช้ันอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิต คือ 3R x 7C โดย 3R 
ประกอบด้วย  (R)eading (อ่านออก) (W)Riting (เขียนได้)  และ (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) 7C ประกอบด้วย Critical thinking & 
problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity & innovation (ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์  และนวัตกรรม ) Cross-cultural understanding (ทักษะด้ านความเข้ าใจต่ างวัฒนธรรมต่ างกระบวนทัศน์ ) 
Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ) Communications, 
information & media literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing & ICT literacy  (ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) (บันเย็น 
เพ็งกระจ่าง[5])          

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ศาสตร์พระราชา และคุณลักษณะลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษ ที่ 21 จึงได้นำมาใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปโดยหวังใหน้ักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนไทยที่ควรรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้และแก้ไขปัญหาทั้งตนเองและชุมชน
อย่างยั่งยืน และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจึงมุ่งที่จะให้คนและชุมชนในท้องถิ่นนำไป
เพื่อใช้พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพราะเศรษฐกิจฐานราก คือ ฐานของประเทศ ถ้าฐานแข็งแรงจะรองรับประเทศท้ังหมดให้มั่นคง  และ
จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบใช้ขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรม โดยการมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็น สุข ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง เป็นรูปธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประเวศ วะสี, 2558 อ้างถึงใน สำนักงานศูนย์วิจัยและให้
คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[6])  

เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงและพัฒนา ในการนำ ศาสตร์พระราชา ปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง และ 
คุณลักษณะคนที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ที่อาจารย์ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะได้ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพการนำไปจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดผลดียิ่งขึ้นไป และได้ควร
ศึกษาแนวทางที่จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการใช้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรม  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) ศึกษาสภาพการนำหลักศาสตร์พระราชาฯ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป และในการจัดการด้านหลักสูตร ด้านการจัดทำ
คำอธิบายรายวิชาที่สอดคล้องกับศาสตร์พระราชา การวิธีการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อและอุปกรณ์ และ
ด้านการวัดและประเมินผล 

2) ศึกษาแนวทางเพื่อยกระดับเรื่อง ศาสตร์พระราชาฯ เป็นรายวิชาใหม่ และ แนวทางการใช้ศาสตร์พระราชาฯ ในการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  และการเป็นผู้ประกอบการขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรม 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของประชากร คือ อาจารย์ที่สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปในปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 

106 คน ขอบเขตของเนื้อหาที่ศึกษาคือ การนำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การบูรณาการศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้วิชา
การศึกษาทั่วไป การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  การดำเนินการในด้านหลักสูตร ด้านการจัดทำคำอธิบายรายวิชา  ด้าน
วิธีการสอน  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อและอุปกรณ์และด้านการวัดและประเมินผล แนวทางการยกระดับเป็น
รายวิชาใหม่ แนวทางการนำไปใช้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และ แนวทางการนำไปใช้เพื่อให้ผู้ประกอบการขับเคลื่อนชุมขน
นวัตกรรม ขอบเขตของระยะเวลาที่ศึกษาคือ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
1. การกำหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ อาจารย์ที่สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปในปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 106 คน 

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 85 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling ) 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์แบบมาตรประมาณาค่าและแบบตรวจสอบรายาการตาม
ขอบข่ายของเนื้อหาสาระที่ศึกษา  ตรวจสอบค่าความตรงเชิงเนื้อหาด้วยดัชนี IOC มีค่าระหว่าง 0.8-1.0 และมีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ 
เท่ากับ 0.90 

  
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาสภาพการนำหลักศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า 

1.1 ประเด็นที่อาจารย์จำนวนมาก (มากว่า ร้อยละ 90) นำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คือการมีส่วนร่วม ความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจต่อกัน การจะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้
เป็นระบบ การทำตามลำดับขั้น การยึดประโยชน์ส่วนรวม การพึ่งตนเอง และความรู้ รัก สามัคคี   
 
ตารางที่ 1 การปฏิบัติการสอนของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการนำประเด็นเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน

รายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ (n=83) 
 

ที ่ รายการ ปฏิบัต ิ
(ร้อยละ) 

ไม่ปฏิบัติ 
(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
(ร้อยละ) 

1 กิจกรรมเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 50.6 20.5 28.9 

2 การจะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 92.8 2.4 4.8 

3 การระเบิดจากภายใน 47.0 19.3 33.7 

4 การแก้ปัญหาจากจุดเล็ก 85.5 4.8 9.6 

5 การทำตามลำดับขั้น 92.8 2.4 4.8 

6 ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 41.0 25.3 33.7 

7 ทำงานแบบองค์รวม 81.9 2.4 15.7 

8 ไม่ติดตำรา 78.3 2.4 19.3 

9 ประหยัด 88.0 9.6 2.4 

10 ทำให้ง่าย 88.0 7.2 4.8 
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ที ่ รายการ ปฏิบัต ิ
(ร้อยละ) 

ไม่ปฏิบัติ 
(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
(ร้อยละ) 

11 มีส่วนร่วม 95.2 4.8 0.0 

12 ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 92.8 4.8 2.4 

13 ทำงานท่ีจุดเดียว 21.7 42.2 38.1 

14 ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 51.8 10.8 37.3 

15 ใช้อธรรมปราบอธรรม 33.7 30.1 36.1 

16 ปลูกป่าในใจคน 48.2 19.3 32.5 

17 ขาดทุนคือกำไร 42.2 26.5 31.3 

18 พึ่งตนเอง 90.4 7.2 2.4 

19 พออยู่พอกิน 80.7 9.6 9.6 

20 เศรษฐกิจพอเพียง 73.5 12.0 14.5 

21 ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 95.2 4.8 0.0 

22 ทำงานอย่างมีความสุข 88.0 2.4 9.6 

23 ความเพียร 88.0 4.8 7.2 

24 รู้ รัก สามัคคี 92.8 2.4 4.8 

            

1.2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่อาจารย์นำไปไปบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาศึกษาทั่วไป เรียงลำดับจากมากสุดไปน้อยสุด
คือ 1) ความมีเหตุผล 2) ความรู้ (ความรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 3) คุณธรรม (ซื่อสตัย์ สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน) 4) สร้าง
ภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 5) พอประมาณ ส่วนรายการที่มีอาจารยจ์ำนวนน้อยที่สุดนำไปปฏิบัตคิือ การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อมูลดงั
ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2  การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาเนื้อหาในรายวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (n=83) 

 

ที ่ รายการ ปฏิบัต ิ
(ร้อยละ) 

ไม่ปฏิบัติ 
(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
(ร้อยละ) 

1 การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 69.9 9.6 20.5 

2 พอประมาณ 81.9 7.2 10.8 
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ที ่ รายการ ปฏิบัต ิ
(ร้อยละ) 

ไม่ปฏิบัติ 
(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
(ร้อยละ) 

3 ความมีเหตุผล 97.6 2.4 0.0 

4 สร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 89.2 2.4 8.4 

5 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวัง) 95.2 4.8 0.0 

6 คุณธรรม (ซื่อสตัย์ สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน) 92.8 2.4 4.8 

 

 
1.3 ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่อาจารย์นำไปจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม มี 2 รายการ เรียงลำดับจากมากสุดไปน้อยสุด

คือ 1) ทักษะในศตวรรษที่ 21 และ 2 )  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ส่วนประเด็นท่ีอาจารย์ไม่นำไปจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม
มี 2 ประเด็นคือ 1) ทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี และ ความเข้าใจเกี่ยวทักทักษะชีวิตและอาชีพ (ข้อมูลตามตารางที่ 3) 
 

 ตารางที่ 3  การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่นำทักษะในศตวรรษที่ 21 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ที ่ รายการ ปฏิบัต ิ
(ร้อยละ) 

ไม่ปฏิบัติ 
(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
(ร้อยละ) 

1 การเรียนการสอน/กิจกรรมทักษะในศตวรรษท่ี 21 97.6 0.00 2.4 

2 การเรียนการสอน/กิจกรรมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 91.6 2.4 6.0 

3 การเรียนการสอน/กิจกรรมทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี 0.0 95.2 4.8 

4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตและอาชีพ 0.0 95.2 4.8 

 

 
1.2 การดำเนินการเพื่อการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และการส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 ไปใช้

ในการบริหารจัดการเรียนรู้ 
1.2.1 การดำเนินการด้านหลักสูตร ภาพรวมมีการดำเนินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ มีการ

ดำเนินการ อยู่ในระดับมาก จำนวน 4 รายการได้แก่ รายการที่ 1) มีการพิจารณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 2) มีการพิจารณาทำ
ความเข้าใจคำอธิบายรายวิชา 3)  คำอธิบายรายวิชามีความสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และ 4) คำอธิบายรายวิชามีความ
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 (ข้อมูลดังตารางที่ 4)  

 

ตารางที่ 4 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดำเนินการด้านหลักสูตรในการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (n = 83) 

 

ที ่ รายการ  S.D. ระดับการดำเนินการ 

1 มีการพิจารณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 4.28 0.74 มาก 

2 มีการพิจารณาทำความเข้าใจคำอธิบายรายวิชา 4.36 0.74 มาก 
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ที ่ รายการ  S.D. ระดับการดำเนินการ 

3 คำอธิบายรายวิชามีความสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา (จำนวน 23 ข้อ) 3.42 1.08 ปานกลาง 

4 คำอธิบายรายวิชามีความสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3.90 1.07 มาก 

5 คำอธิบายรายวิชามีความสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 4.33 0.75 มาก 

 ภาพรวม 4.06 0.18 มาก 

 

 
  1.2.2 ด้านวิธีการสอนในการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมากและเมื่อ

พิจารณาแต่ละรายการแล้วอยู่ในระดับมากทุกรายการ คือ การวิเคราะห์วิธีการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา การใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการจัดการเรียนรู้ และ การออกแบบและใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย (ข้อมูลดังตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดำเนินการด้านวิธีการสอนในการพัฒนาและเสริมสร้างความรู ้

ความเข้าใจ ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และการส่งเสรมิทักษะในศตวรรษที่ 21 ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (n = 83) 

 

ที ่ รายการ  S.D. ระดับการดำเนินการ 

1 มีการวิเคราะห์วิธีการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา 4.35 0.77 มาก 

2 มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ 4.39 0.72 มาก 

3 มีการออกแบบและใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย 4.34 0.72 มาก 

 ภาพรวม  4.35 0.03 มาก 

 

 
1.2.3  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวมมีการดำเนินการยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการดำเนินระดับมากใน

ด้านเดียว คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 (ข้อมูลดังตารางที่ 6)  
 

ตารางที่ 6 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดำเนินการด้านการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนในการพัฒนาและ
เสรมิสร้างความรู ้ ความเข้าใจ ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และการส่งเสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
ไปประยุกต์ใช้ในการ จัดการเรยีนรู้ ในรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี (n = 83) 

 

ที ่ รายการ  S.D. ระดับการดำเนินการ 

1 มีการนำชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 3.11 1.27 ปานกลาง 

2 มีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 3.32 1.19 ปานกลาง 

3 มีการจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 3.12 1.30 ปานกลาง 
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ที ่ รายการ  S.D. ระดับการดำเนินการ 

4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 

3.46 1.22 ปานกลาง 

5 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.48 1.17 ปานกลาง 

6 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 3.87 0.99 มาก 

7 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจฐานราก 

3.41 1.29 ปานกลาง 

8 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.39 1.29 ปานกลาง 

9 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการ
เป็นผู้ประกอบการขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรม 

3.31 1.25 ปานกลาง 

 ภาพรวม 3.38 0.09 ปานกลาง 

 

 
1.2.4 ด้านสื่อและอุปกรณ์ ในภาพรววมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก โดยมีการดำเนินการ อยู่ในระดับมากใน 3 รายการ 

ได้แก่ ในรายการที่ 1) มีการใช้สื่อและอุปกรณ์ที่หลากหลาย 2) มีการใช้สื่อและอุปกรณ์ที่พอเพียง และ 3) มีการใช้สื่อและอุปกรณ์ที่
เหมาะสม  (ข้อมูลดังตารางที่ 7) 
 

 

ตารางที่ 7  ค่าคะแนนเฉลี่ยและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดำเนินการด้านสื่อและอุปกรณ์ ในการพัฒนาและเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจ ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และการส่งเสรมิทักษะในศตวรรษที่21ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ในรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี (n = 83) 

 

ที ่ รายการ  S.D. ระดับการดำเนินการ 

1 มีการใช้สื่อและอุปกรณ์ที่หลากหลาย 3.77 0.98 มาก 

2 มีการใช้สื่อและอุปกรณ์ที่พอเพียง 3.71 0.96 มาก 

3 มีการใช้สื่อและอุปกรณ์ที่เหมาะสม 3.77 0.94 มาก 

4 มีการเลือกใช้สื่อในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 3.26 1.19 ปานกลาง 

 ภาพรวม 3.36 0.12 ปานกลาง 

 
1.2.5 ด้านวัดและประเมินผลในการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก 

และมีการดำเนินการในระดับมาก 3 รายการคือ วัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับกิจกรรม วัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และ 
วัดและประเมินผลการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21  (ข้อมูลดังตารางที่ 8)   
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ตารางที่ 8 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดำเนินการด้านวดัและประเมนิผลในการพัฒนาและเสรมิสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาและการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่21ไป
ประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี (n = 83) 

 

ที ่ รายการ  S.D. ระดับการดำเนินการ 

1 มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับกิจกรรม 3.89 0.97 มาก 

2 มีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 3.88 0.97 มาก 

3 มีการวัดและประเมินผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 3.36 1.25 ปานกลาง 

4 มีการวัดและประเมินผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.40 1.21 ปานกลาง 

5 มีการวัดและประเมินผลการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 3.78 0.96 มาก 

6 มีการวัดและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรยีนเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานราก 3.24 1.25 ปานกลาง 

7 มีการวัดและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรยีนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

3.35 1.24 ปานกลาง 

8 มีการวัดและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรยีนเกี่ยวกับการเปน็
ผู้ประกอบการขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรม 

3.20 1.31 ปานกลาง 

 ภาพรวม 3.51 0.15 มาก 

  
2. ผลการศึกษาแนวทางการยกระดับศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงและคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 แนว

ทางการนำไปใช้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และแนวทางการนำไปเพื่อขับเคลื่อนผู้ประกอบการให้เป็นชุมชนนวัตกรรม  
2.1 แนวทางการการยกระดบั      

 2.1.1 การยกระดับเป็นรายวิชาศกึษทั่วไปเป็นรายวิชาใหม ่
อาจารย์มีความเห็นว่าไม่จำเป็นตอ้งพัฒนาเป็นรายวิชา  ใหม่เพราะสามารถสอนสอดแทรก

เข้าไปในรายวิชาศึกษาทั่วไปท่ีมีอยู่ในหลักสตูรแล้ว  
“ไม่ควรพัฒนาเป็นรายวิชาใหม่ แต่ควรสอดแทรกเข้าไปในทุกรายวิชา เพราะหลักการดังกล่าวเป็นปรัชญาใน

การดำรงชีวิต โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง” (อาจารย์  อายุ 27 ปี) 
 

แต่อาจารย์บางส่วนก็มีความเห็นวา่สามารถยกระดับเป็นรายวิชาต่างๆ ได้  
“ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (อาจารย์ อายุ 30 ปี; อาจารย์ อายุ 45 ปี) 
“ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชิงพาณิชย์และเกษตรกรรม” (อาจารย์ อายุ 25 ปี) 
“ภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน” (อาจารย์  อายุ 24; อาจรย์ อายุ 34 ปี) 
“ความพอเพียงกับสังคมยุคใหม่” (อาจารย์ อายุ 35 ปี) 
 

     2.2.2 สำหรับแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง ได้หลายแนวทาง คือการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมสอดแทรกให้สอดคล้อง
กับศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดกิจกรรมเสริมความรู้โดยให้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจ
พอเพียง การสร้างคุณลักษณะที่ดีให้กับผู้เรียน ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้ผู้เรียนยึดหลักทำความดี การจัดกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาเข้ า

9
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

กับเนื้อหาวิชา  จัดทำสื่อเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดทำโครงการในพื้นที่ ในชุมชม เพ่ือส่งเสริมการแก้ปัญหา หรือความต้องการในชุมชน  
สนับสนุนการประยุกต์ใช้ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข สู่ลำดับขั้นตอนเศรษฐกิจแบบพอเพียง และมีการวัดผลประเมินผลตามทฤษฎีพอเพียง 

“การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมให้สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง” (อาจารย์ อายุ 30; 
อาจารย์  อายุ 45 ปี) 

“การจัดกิจกรรมที่มีการยกตัวอย่างเร่ืองรอบๆ ตัว เช่น การใช้กรณีศึกษา และการใช้โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์
จริง” (อาจารย์ อายุ 20 ปี) 

“การสร้างคุณลักษณะที่ดีให้กับผู้เรียน ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้ผู้เรียนยึดหลักทำความดี เช่น ไม่ลอกงาน ยึดความ
คิดเห็นส่วนรวม รับผิดชอบหน้าที่ตนเอง” (อาจารย์ อายุ 28 ปี)  

“การสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาที่เหมาะสมและมีความสอดคล้อง” (อาจารย์ อายุ 28 ปี) 
“จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเร่ืองดังกล่าว” (อาจารย์ อายุ 30 ปี) 
“มีการลงพื้นที่ ลงชุมชนใกล้เคียงในการจัดทำโครงการส่งเสริมการแก้ปัญหา หรือความต้องการในชุมชน” (อาจารย์ 

อายุ 20 ปี) 
“การประยุกต์ใช้ 3 ห่วง 2 เง่ือนไข สู่ลำดับขั้นตอนเศรษฐกิจแบบพอเพียง” (อาจารย์ อายุ 25 ปี) 
“วัดผลประเมินผลตามทฤษฎีพอเพียง” (อาจารย์ อายุ 32 ปี) 

    

      2.2.3 แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 
21 นั้นมีแนวทางการดำเนินงาน คือ การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริม เช่น การจัดทำโครงการการลงมือปฏิบัติจริงในพื้นท่ี การจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านต่างๆ การส่งเสริมการสร้าง การประดิษฐ์ การใช้นวัตกรรม  ให้มีการพินิจพิเคราะห์เชิงเหตุและผล 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การปรับคำอธิบายรายวิชาและสื่อ
การจัดการเรียนรู้   

“จัดกิจกรรมให้นักศึกษาทำโครงการและนำเสนอ” (อาจารย์ อาย ุ45 ปี ทา่นที ่2)  
“ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม/ชิ้นงาน/วิ่งประดิษฐ์ ในประเด็นที่ตนเองมีความสนใจและถนัด จากวัสดุ/ส่ิง

เหลือใช้ ใกล้ตัวหรือในชุมชน เพือ่นำมาแก้ไขปัญหาทีป่ระสบพบเจอในชีวิตประจำวัน” (อาจารย ์อายุ 45 ป ีท่านที ่3)    
“ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ในการศึกษา ค้นคว้า” (อาจารย์ อายุ 28 ป)ี     
“สร้างหลักคิดให้แก่ผู้เรียนด้วยหลักเหตแุห่งการก่อเกิดและผลที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ทำไมจึง

เป็นเช่นนั้น สาเหตุ ที่มา การขับเคลื่อน สิ่งที่เกิดขึ้น” (อาจารย ์อายุ 26 ป ีท่านที่ 1)  
“ปรับคำอธิบายรายวิชาและสื่อการเรียนให้มีประเด็นนี้ชัดเจน” (อาจารย์ อายุ 26 ป ีท่านที่ 2)   

 

3. ผลการศึกษาแนวทางการใช้ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง และทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กระทำได้โดยการให้คนและชุมชนพ่ึงตนเองได้ พึ่งพากันท้ังในและต่างชุมชน การส่งเสริมตลาดชุมชน การ
ทำให้ประชาชนมีหลักในการใช้ชีวิต การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การพัฒนาคนเกิดคุณลักษณะที่ดีหลายประการ ตัวอย่างเช่น การ
รู้จักคิดวิเคราะห์ มีภูมิคุ้มกันในชีวิตดี พัฒนากระบวนการคิด การมีความเข้มแข็งในองค์ความรู้ การส่งเสริมภูมิปัญญา การให้รู้จักคำ
ว่าพอ   

“การทำให้คนและชุมชนพึ่งตนเองได้ เพราะศาสตร์พระราชาเป็นแนวปฏิบัติในการพึ่งตัวเอง” (อาจารย์ อายุ 25 ปี)  
“การทำให้ประชาชนมีหลักในการใช้ชีวิต” (อาจารย์ อายุ 45 ปี) 
“ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันในชีวิตดี” (อาจารย์ อายุ 26 ปี) 
“พัฒนากระบวนการคิด” (อาจารย์ อายุ 35 ปี) 
“เมื่อคนรู้จัก “พอ” ทุกอย่างจะดี ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” (อาจารย์ อายุ 19 ปี)   
“การส่งเสริมให้ครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดี” (อาจารย์ อายุ 30 ป)ี  

4. ผลการศึกษาแนวทางการใช้ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อช่วย
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรมได้ มีแนวทางโดยการนำของดีที่อยู่ในชุมชนให้มีคุณค่า ส่งเสริมการปรับปรุง
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น ทำให้เกิดองค์ความรู้ เพื่อการสร้างสร้างนวัตกรรมของอาชีพเดิม   

“นำของดีในชุมชนมาเปลี่ยนเป็นตัวเงินเพื่อเป็นรายได้ให้ท้องถิ่น โดยไม่ต้องไปเป็นแรงงานนอกพื้นที่”  (อาจารย์ อายุ 
28 ปี)  
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“…ให้ชุมชนสามารถใช้ทักษะในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น บนพื้นฐานของความพอแล้วดี” 
(อาจารย์ อายุ 24 ปี) 

“มีส่วนช่วยให้ชุมชนมีองค์ความรู้ มีความเข้มแข็งและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมของชุมชน” (อาจารย์ อายุ 45 ปี)  
“ริเริ่มส่ิงใหม่ อาชีพใหม่ จากสิ่งที่มีอยู่” (อาจารย์ อายุ 23 ปี)  
“ลำดับขั้นตอนเศรษฐกิจสู่ประยุกต์ลำดับขั้นพัฒนานวัตกรรม” (อาจารย์ อายุ 25 ป)ี  

“ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชน ตลาดออนไลน์ ด้วยผลิตภัณฑ์เกิดจากการแปรรูป ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น”  
(อาจารย์ อายุ 23 ปี)     

 

อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยที่พบว่าการนำศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสิ่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และนำไป
จัดการเรียนรู้ในด้านหลักสูตร วิธีสอน การจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ การวัดผลและประเมินผล ที่อยู่ในระดับปาน
กลางและระดับมาก นั้น แสดงให้เห็นว่าอาจารย์มีความสนใจ ตระหนักในคุณค่าในเรื่องศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการสิ่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21  และอาจารย์ส่วนหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ประราชาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการสิ่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึงอาจารย์ส่วนมากเห็นด้วยในการนำสิ่งต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต   เห็นได้จากการที่อาจารย์มีข้อเสนอแนะที่ว่าควรบูรณา
กรในรายวิชาต่างๆ นั้น ท้ังนี้เพราะเป็นเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องเชื่อมโยงได้กับเนื้อหาสาระของหลากหลายรายวิชา ในการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก กระทำได้โดยการให้คนและชุมชนพึ่งตนเองได้ พึ่งพากันทั้งในและต่างชุมชน การส่งเสริมตลาดชุมชน การทำให้ประชาชนมี
หลักในการใช้ชีวิต การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การพัฒนาคนเกิดคุณลักษณะที่ดีหลายประการ ตัวอย่างเช่น การรู้จักคิดวิเคราะห์ มี
ภูมิคุ้มกันในชีวิตดี พัฒนากระบวนการคิด การมีความเข้มแข็งในองค์ความรู้ การส่งเสริมภูมิปัญญา การให้รู้จักคำว่าพอ  ทั้งนี้เพราะทำ
ให้เกิดระบบเศรษฐกิจขึ้นในชุมชน ส่วนแนวทางเพื่อช่วยส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรมกระทำได้โดยการนำ
ของดีที่อยู่ในชุมชนให้มีคุณค่า ส่งเสริมการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น ทำให้เกิดองค์ความรู้ เพื่อการสร้างสร้าง
นวัตกรรมของอาชีพเดิม เพราะจะทำให้เกิดความแปลกใหม่ จากมีอยู่เดิมอีกมากมาย   
 
 

บทสรุป  
        ประเด็นของศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี          
ในอันดับสูงสุด 5 ลำดับแรก คือการมีส่วนร่วม ความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจต่อกัน การจะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ การ
ทำตามลำดับขั้น การยึดประโยชน์ส่วนรวม การพึ่งตนเอง และความรู้ รัก สามัคคี  โดยมีการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
หรือ จัดกิจกรรม มากที่สุด ในเรื่อง ทักษะในศตวรรษที่ 21  และ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง ศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ในด้านหลักสูตร ด้านการ
จัดทำคำอธิบายรายวิชา ด้านวิธีการสอน ด้านการวัดและประเมินผล มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และ ด้านสื่อและอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง โดยอาจไม่จำเป็นต้องยกระดับรายวิชาศึกษาทั่วไปเรื่องศาสตร์พระราชาสู่
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพราะสามารถสอนสอดแทรกเข้าไปในรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมีอยู่ในหลักสูตรแล้ว สำหรับแนวทางใน
การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาแ ละ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้หลายแนวทาง คือการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมสอดแทรก  การจัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา
เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างคุณลักษณะที่ดีให้กับผู้เรียน ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้ผู้เรียนยึดหลักทำความดี 
การจัดกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาเข้ากับเนื้อหาวิชา จัดทำสื่อเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้  การจัดทำโครงการในพื้นที่ ในชุมชม เพื่อ
ส่งเสริมการแก้ปัญหา หรือความต้องการในชุมชน  สนับสนุนการประยุกต์ใช้ 3 ห่วง 2 เง่ือนไข สู่ลำดับขั้นตอนเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
และมีการวัดผลประเมินผลตามทฤษฎีพอเพียง การจัดทำโครงการการลงมือปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะด้าน
ต่างๆ การส่งเสริมการสร้าง การประดิษฐ์ การใช้นวัตกรรม  ให้มีการพินิจพิเคราะห์เชิงเหตุและผล เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ใน
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ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การปรับคำอธิบายรายวิชาและสื่อการจัดการเรียนรู้   การใช้ศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง และทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กระทำได้โดยการให้คน
และชุมชนพึ่งตนเองได้ พึ่งพากันทั้งในและต่างชุมชน การส่งเสริมตลาดชุมชน การทำให้ประชาชนมีหลักในการใช้ชีวิต การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง การพัฒนาคนเกิดคุณลักษณะที่ดีหลายประการ ตัวอย่างเช่น การรู้จักคิดวิเคราะห์ มีภูมิคุ้มกันในชีวิตดี พัฒนา
กระบวนการคิด การมีความเข้มแข็งในองค์ความรู้ การส่งเสริมภูมิปัญญา การให้รู้จักคำว่าพอ  ส่วนแนวทางเพื่อช่วยส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรมกระทำได้โดยการนำของดีที่อยู่ในชุมชนให้มีคุณค่า ส่งเสริมการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น ทำให้เกิดองค์ความรู้ เพื่อการสร้างสร้างนวัตกรรมของอาชีพเดิม   
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การศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคตะวันออก,” วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา, 2561. 

[5] บันเย็น เพ็งกระจ่าง, “การพัฒนาครูด้านการเรยีนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ คลองหลวง สังกัด
สำนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,” การศึกษาค้นควา้อิสระ, 2561. 

[6] สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ “รายงานฉบับสมบรูณ์ การศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: Research on Opinions on 
Sustainable Grass root Economic Development Policy,” มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,  2563. 
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การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ 
อุดมศึกษา ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วง 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
A Study of Satisfaction of Elementary Education  Secondary Education and Higher 

Education on The Learning Management Model of  
Mathematics Subjects During the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชา

คณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้เรียนใน
โรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ีศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับประถมศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 31 คน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 36 คน และ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ช้ันปีที่ 1 จ านวน 28 คน โดยวิธีการเลือกแบบสุ่มในจ านวนร้อยละที่ใกล้เคียงกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้าน
อื่น ๆ โดยมีค่า IOC รายข้ออยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ที่ต่างกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา มีผลต่อผลความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ โดยความพึงพอใจผู้เรียนระดับประถมศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์แบบออนแฮนด์ภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( =3.38, S.D.=0.66) ความพึงพอใจผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์แบบ
ออนไซต์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.69, S.D.=0.27) และความพึงพอใจผู้เรียนระดับอุดมศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
รายวิชาคณิตศาสตร์แบบออนไลน์ของผู้เรียนช้ันอุดมศึกษาเมื่อพิจารณาในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามรวมทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ( =3.53, S.D.=0.60)  
 
ค าส าคัญ: คณิตศาสตร์, การจัดการเรียนรู้, ไวรัสโคโรนา 2019  
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to study the learning management model of mathematics 

subjects during the Coronavirus Disease 2019 of elementary education, secondary education and higher 
education 2) to compare Self-assessment results after learning mathematics subjects during the epidemic 
situation of coronavirus 2019 of elementary education secondary education and higher education. The sample 
was consisted of students in the school network of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat Universities who study in 
mathematics subjects during the epidemic situation of coronavirus 2019. Elementary school Grade 6, 31 students, 
representing 16.15%. Secondary school Grade 7, 36 students, representing 17.14 %. And universities year 1, 28 
students, representing 18.67 %. By the method of random selection in a similar percentage. The research 
instruments included rating-scale questionnaires asking about the satisfaction of three areas: content, learning 
achievement of learners and other. Data were analyzed by finding frequency, percentage, mean, standard 
deviation and one - way ANOVA. The results of this research were concluded as follows. Different mathematics 
learning management models during the Coronavirus disease 2019 for elementary education, secondary 
education and higher education effects to self-assessment results. 

The model of on-hand learning management of mathematics courses of primary school students when 
considering the overall satisfaction of all respondents in all aspects was at a moderate level. (  =3.38, S.D.=0.66), 
On-site mathematics learning management model of secondary school students, when considering the overall 
survey, the respondents in all aspects had a high level of satisfaction. (  =3.69, S.D.=0.27)and online 
mathematics learning management of university students, when considering the overall survey, the respondents 
in all aspects had a high level of satisfaction. (  =3.53, S.D.=0.60). 

 
Keywords: Mathematics, Learning Management, Covid-19 
 
 

1. บทน า (Introduction) 
 ปัจจุบันสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (Covid-19) มีการแพร่ระบาดอย่างหนักไป
ทั่วโลก โดยมีต้นก าเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเมื่อ พ.ศ. 2562 ตามช่ือเรียกของโรคนี้ซึ่งยังคงเห็นการแพร่ระบาดและลุกลามไปทั่ว
โลก สร้างความหวาดกลัวและส่งผลกระทบต่อสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจของประชากร เมื่อต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 มีการ
ระบาดใหญ่ (Pandemic) ซึ่งเป็นการติดเช้ือทั่วโลกอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบัน ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม พ.ศ. 2563 [3] ประเทศไทยนั้นถือได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่อนข้างหนัก มีผู้คนติดเชื้อจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก 
วัยรุ่น วัยท างาน หรือแม้แต่คนชรา และกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากอาจจะเป็นวัยท างานและโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน และ
นักศึกษา การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้เริ่มต้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 [8] 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 ท าให้การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา 
เกิดปัญหาขึ้นโดยเฉพาะในรายวิชาคณิตศาสตร์ที่จะต้องมีการเปลี่ยนวิธีการสอนในช้ันเรียนมาสู่รูปแบบการสอนแบบออนไลน์ 
(Online) หรือรูปแบบการสอนแบบออนแฮนด์ (On-hand) ซึ่งอยู่ตามความพร้อมของสถานศึกษานั้น ๆ สิ่งนี้จึงเป็นปัญหาอย่างมาก 
เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎี รวมถึงการจัดกิจรรมเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจท่ีมาก
ขึ้น ท าให้การใช้เทคโนโลยีจึงเริ่มเป็นที่นิยม ยกตัวอย่าง เช่น โปรแกรม Zoom meeting Google meet Google classroom และ
Google drive และการจัดกิจกรรมจะใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Kahoot และ Quizzz เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเรียนการ
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สอนมากขึ้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ รูปแบบออนแฮนด์ หรือรูปแบบอื่นๆ ไม่สามารถท าให้เกิดประสิทธิภาพทางการ
เรียนที่มากพอ เนื่องจากความพร้อมของอุปกรณ์ ทุนทรัพย์ของผู้เรียน ความพร้อมของตัวผู้เรียน รวมถึงการที่ครูผู้สอนไม่ สามารถสื่อ
การกับตัวผู้เรียนได้โดยตรง จึงไม่สามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างท่ัวถึง  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาค้นคว้า ส ารวจศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา และเปรียบของผลการ
ประเมินตนเองหลังการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
 

3. ขอบเขตการวิจัย (Materials)  
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา และศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองหลังการ
เรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยทั้งหมดน ามาสังเคราะห์เพื่อพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในอนาคต
ต่อไป  
3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
3.2.1 ตัวแปรต้น 
 1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
 2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
3.2.2 ตัวแปรตาม 
 ผลการประเมินตนเองหลังการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
3.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3.1 กลุ่มประชากร 
 ผู้เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาใน
โรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้เรียนในโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 31 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.15 ของผู้ทีเ่รียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนโพธ์ทอง “จินดามณี” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 ของผู้ที่ เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ และผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.67 ของผู้ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีการเลือกแบบสุ่มในจ านวน
ร้อยละที่ใกล้เคียงกัน 
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3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
     การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระยะเวลา 4 เดือน ในปีการศึกษา 2564 ตั้งแต ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
     ผู้วิจัยได้ท ากรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาโดยเสนอว่า ตัวแปรอิสระต่างๆ ที่มีแนวโน้มส่งผลต่อผลการประเมินตนเองหลังการ
เรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดผล
การประเมินดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมเป็นกรอบแนวคิดในการท าการวิจัยในครั้งน้ี ได้ดังนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ 

อุดมศึกษา ที่มีต่อรูปแบบการจดัการเรยีนรู้รายวิชาคณติศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

 
5. วิธีการวิจัย (Methods) 
 ในการวิจัย เรื่อง การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ผู้วิจัยมีวิธีการวิจัยตามขั้นตอนดังน้ี  
5.1 ศึกษาข้อมูลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
     ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลรูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ตามประเด็นดังนี ้
 5.1.1 ศึกษาหลักสูตรของแต่ละสถานศึกษา 
 5.1.2 เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสถานศึกษา 
 5.1.3 วิเคราะห์ความแตกต่างและปัญหาของการจัดการเรียนการสอน 
5.2 ออกแบบแบบประเมินตนเองหลังการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา พร้อมวิเคราะหค์่า IOC  
 5.2.1 ออกแบบแบบประเมินตนเองหลังการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ด้านอื่น ๆ 
 5.2.2 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 5.2.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์ IOC และปรับปรุงแก้ไข โดยมีค่า IOC รายข้ออยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 ค านวณได้มีค่ามากกวา่ 0.5 ถือวา่ใช้ได ้
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1) เพศ  
 2) ระดับที่ท าการศึกษา 
ปัจจัยอื่นๆ 
 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

 
ผลความพึงพอใจของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ 
อุดมศึกษา ที่มีต่อรูปแบบการจดัการเรยีนรู้
รายวิชาคณติศาสตร์ในช่วง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
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5.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
     ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
5.4 ส ารวจผลความพึงพอใจ 
     ผู้วิจัยส ารวจผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนายก) จ านวน 31 คน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธ์ทอง “จินดามณี” จ านวน 36 คน และ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 51 คน  
5.5 รวบรวมข้อมูล 
     ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพงึพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายโดยการเก็บแบบสอบถาม 
5.6 วิเคราะหข์้อมูล 
 5.6.1  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ในรูปแจกแจงความถี่ และร้อยละและน าผลการวิเคราะห์เป็น
ตารางประกอบการบรรยาย 
 5.6.2  ตอนที่ 2 ข้อมูลผลการประเมินตนเองหลังการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) แทนด้วย  เมื่อค านวณจากข้อมูลตัวอย่าง การค านวณหาได้จากผลรวมของข้อมูลทุกค่า
แล้วหารด้วยข้อมูลทั้งหมด การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเมื่อข้อมูลไม่ได้มีการแจกแจงค่าเฉลี่ยส าหรับข้อมูลประชากรเขียนแทนด้วย 

   

 เมื่อ  แทน ค่าเฉลี่ยของประชากร 
   แทน ผลรวมข้อมูลทุกค่าของประชากร 

   แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมดของประชากร 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร ดังนี ้

   

 เมื่อ  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

   แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

   แทน จ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 

6. ผลการวิจัย (Results) 
 6.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 6.1.1 รูปแบบออนไลน์ (Online) 
 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์การเรียนการสอนแบบออนไลน์ คือ นวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่เป็นอยู่เดิม
เป็นการเรียนที่ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต ดาวเทียมดังนั้นจึงหมายรวมถึงการเรียนทางไกล 
การเรียนผ่านเว็บ ห้องเรียนเสมือนจริง ซึ่งมีจุดเช่ือมโยงคือเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ 
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 6.1.2 รูปแบบออนแฮนด์ (On-hand) 
 การด าเนินการแบบออนแฮนด์ เป็นการให้แบบฝึกหัด ให้การบ้านไปท าที่บ้าน อาจใช้ร่วมกับรูปแบบอื่น ๆ ตามบริบทของท้องถิ่น 
ในกรณีที่นักเรียนมีทรัพยากรไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบแรก ๆ 
 6.1.3 รูปแบบออนไซต์ (On-site) 
 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ผู้เรียนและผู้สอนด าเนินกิจกรรมการสอน
ร่วมกันด้วยตนเอง เหมาะส าหรับโรงเรียนประถม ศึกษาและมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ท่ีมี ขนาดพื้นที่
ของโรงเรียนบริเวณกว้าง สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีการ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social ได้อย่างสะดวก ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ " 
(New Normal) การด าเนินการศึกษาครั้งนี้ เป็นโครงงานประเภทส ารวจ เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนและนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ Covid-19 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 6.2 ผลการประเมินตนเองหลังการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนของเพศชายและหญิงในการจัดการเรียนรูร้ปูแบบออนแฮนด์ (ระดับประถมศกึษา) 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 14 45.2 
หญิง 17 54.8 
รวม 31 100 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มจี านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาคือเพศชาย 

มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามความพงึพอใจของการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบออนแฮนด์ (ระดับประถมศึกษา) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้      
ในรูปแบบออนแฮนด์ (ระดับประถมศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 

    ด้านเนื้อหา    
1. ระดับความยากง่ายของเนื้อหามีความเหมาะสม 3.26 1.09 ปานกลาง 
2. จัดเรียงเนื้อหาอยา่งต่อเนื่อง 3.23 0.99 ปานกลาง 
3. มีรูปแบบของแบบฝึกหัดที่หลากหลาย 3.52 0.93 มาก 
4. ภาษาหรือข้อความที่ใช้มีความเหมาะสม 3.32 0.98 ปานกลาง 
5. การสื่อสารมีความชัดเจนทั้งภาพและข้อความ 3.23 0.99 ปานกลาง 
6. มีการบูรณาการเนื้อหาไปสู่เนื้อหาอื่น ๆ 3.35 0.88 ปานกลาง 
7. รูปแบบบทเรียนช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียน 3.42 0.99 มาก 
    รวมด้านเนื้อหา 3.33 0.79 ปานกลาง 
    ด้านผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรยีน    
8. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณโ์ควิด 19 
ช่วยให้เกิดความเข้าใจในรายวิชาคณิตศาสตร ์

3.10 1.25 ปานกลาง 
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9. บทเรียนที่ใช้ในช่วงสถานการณโ์ควิด 19 ช่วยให้ท่านมี
ความเข้าในรายวิชาคณิตศาสตร ์

2.94 1.18 ปานกลาง 

10. การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณโ์ควิด 19 ช่วย
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.13 1.31 ปานกลาง 

11. การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณโ์ควิด 19 ช่วยให้
ท่านจ าเนื้อหาสาระ 

3.19 1.08 ปานกลาง 

12. ค าแนะน าในการเรียนมีประโยชน์ต่อการเรยีน 3.52 1.06 มาก 
13. ช่องทางการติดต่อออนไลน์ช่วยให้ทราบข้อมูลข่าวสาร
ในการเรียน 

3.35 0.84 ปานกลาง 

14. รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ช่วยให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ข้อสงสัยกับครผูู้สอน 

3.29 1.04 ปานกลาง 

15. รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ช่วยให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ข้อสงสัยกับเพื่อนนักเรียนหรือนักศึกษา 

3.29 1.07 ปานกลาง 

16. ประหยัดเวลาในการเรียน 3.39 1.02 ปานกลาง 
17. สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 3.74 0.89 มาก 
    รวมด้านผลสัมฤทธิ์การเรยีนรูข้องผู้เรียน 3.29 0.69 ปานกลาง 
    ด้านอื่น ๆ    
18. สามารถตดิตามการเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 3.61 0.99 มาก 
19. มีอุปกรณ์การเรียนเพียงพอเหมาะสม 3.55 1.18 มาก 
20. ผู้เรียนมโีอกาสมสี่วนร่วมกับการเรยีนอย่างเหมาะสม 3.42 1.15 มาก 
    รวมด้านอ่ืน ๆ 3.53 0.93 มาก 
    รวม 3.38 0.66 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามรวมทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.38 และเมื่อพิจารณารายด้าน ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากคือคือด้านอ่ืน ๆ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.53 รองลงมาคือ 
ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.33 และน้อยท่ีสดุคือด้านผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ของผู้เรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนของเพศชายและหญิงในการจัดการเรียนรูร้ปูแบบออนไซต์ (ระดับมัธยมศึกษา) 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 11 30.6 
หญิง 25 69.4 
รวม 36 100 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มจี านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 69.4 รองลงมาคือเพศชาย 

มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามความพงึพอใจของการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบออนไซต์ (ระดับมัธยมศึกษา) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้      
ในรูปแบบออนแฮนด์ (ระดับประถมศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 

    ด้านเนื้อหา    
1. ระดับความยากง่ายของเนื้อหามีความเหมาะสม 1.31 0.81 น้อยที่สุด 
2. จัดเรียงเนื้อหาอยา่งต่อเนื่อง 4.42 0.71 มากที่สุด 
3. มีรูปแบบของแบบฝึกหัดที่หลากหลาย 4.19 1.13 มาก 
4. ภาษาหรือข้อความที่ใช้มีความเหมาะสม 3.83 1.03 มาก 
5. การสื่อสารมีความชัดเจนทั้งภาพและข้อความ 3.72 1.06 มาก 
6. มีการบูรณาการเนื้อหาไปสู่เนื้อหาอื่น ๆ 3.97 1.09 มาก 
7. รูปแบบบทเรียนช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียน 3.81 1.00 มาก 
    รวมด้านเนื้อหา 3.99 0.50 มาก 
    ด้านผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรยีน    
8. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณโ์ควิด 19 
ช่วยให้เกิดความเข้าใจในรายวิชาคณิตศาสตร ์

3.28 1.27 ปานกลาง 

9. บทเรียนที่ใช้ในช่วงสถานการณโ์ควิด 19 ช่วยให้ท่านมี
ความเข้าในรายวิชาคณิตศาสตร ์

3.67 1.04 มาก 

10. การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณโ์ควิด 19 ช่วย
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4.36 0.93 มากที่สุด 

11. การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณโ์ควิด 19 ช่วยให้
ท่านจ าเนื้อหาสาระ 

2.67 1.15 ปานกลาง 

12. ค าแนะน าในการเรียนมีประโยชน์ต่อการเรยีน 3.86 0.96 มาก 
13. ช่องทางการติดต่อออนไลน์ช่วยให้ทราบข้อมูลข่าวสาร
ในการเรียน 

3.87 0.89 มาก 

14. รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ช่วยให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ข้อสงสัยกับครผูู้สอน 

3.72 0.85 มาก 

15. รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ช่วยให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ข้อสงสัยกับเพื่อนนักเรียนหรือนักศึกษา 

3.22 0..96 ปานกลาง 

16. ประหยัดเวลาในการเรียน 3.64 0.99 มาก 
17. สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 3.78 1.01 มาก 
    รวมด้านผลสัมฤทธิ์การเรยีนรูข้องผู้เรียน 3.59 0.44 มาก 
    ด้านอื่น ๆ    
18. สามารถตดิตามการเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 3.78 0.96 มาก 
19. มีอุปกรณ์การเรียนเพียงพอเหมาะสม 3.25 1.11 ปานกลาง 
20. ผู้เรียนมโีอกาสมสี่วนร่วมกับการเรยีนอย่างเหมาะสม 3.03 1.21 ปานกลาง 
    รวมด้านอ่ืน ๆ 3.35 0.63 ปานกลาง 
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    รวม 3.69 0.27 มาก 
จากตารางที่ 4 พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามรวมทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่เฉลีย่ 

3.69 และเมื่อพิจารณารายด้าน ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือด้านเนื้อหา โดยมีคา่เฉลี่ย 3.99 รองลงมาคือ ด้าน
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรยีน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และน้อยท่ีสดุคือด้านอื่น ๆ  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนของเพศชายและหญิงในการจัดการเรียนรูร้ปูแบบออนไลน์ (ระดับอุดมศึกษา) 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 10 19.6 
หญิง 41 80.4 
รวม 51 100 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มจี านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 80.4 รองลงมาคือเพศชาย 

มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 
 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามความพงึพอใจของการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบออนไลน์ (ระดับอุดมศึกษา) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้      
ในรูปแบบออนแฮนด์ (ระดับประถมศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 

    ด้านเนื้อหา    
1. ระดับความยากง่ายของเนื้อหามีความเหมาะสม 3.59 0.69 มาก 
2. จัดเรียงเนื้อหาอยา่งต่อเนื่อง 3.63 0.77 มาก 
3. มีรูปแบบของแบบฝึกหัดที่หลากหลาย 3.59 0.75 มาก 
4. ภาษาหรือข้อความที่ใช้มีความเหมาะสม 3.76 0.79 มาก 
5. การสื่อสารมีความชัดเจนทั้งภาพและข้อความ 3.71 0.88 มาก 
6. มีการบูรณาการเนื้อหาไปสู่เนื้อหาอื่น ๆ 3.67 0.77 มาก 
7. รูปแบบบทเรียนช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียน 3.61 0.80 มาก 
    รวมด้านเนื้อหา 3.65 0.59 มาก 
    ด้านผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรยีน    
8. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณโ์ควิด 19 
ช่วยให้เกิดความเข้าใจในรายวิชาคณิตศาสตร ์

3.25 0.87 ปานกลาง 

9. บทเรียนทีใ่ช้ในช่วงสถานการณโ์ควิด 19 ช่วยให้ท่านมี
ความเข้าในรายวิชาคณิตศาสตร ์

3.20 0.72 ปานกลาง 

10. การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณโ์ควิด 19 ช่วย
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.73 0.70 มาก 

11. การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณโ์ควิด 19 ช่วยให้
ท่านจ าเนื้อหาสาระ 

3.41 0.89 มาก 

12. ค าแนะน าในการเรียนมีประโยชน์ต่อการเรยีน 3.61 0.74 มาก 
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13. ช่องทางการติดต่อออนไลน์ช่วยให้ทราบข้อมูลข่าวสาร
ในการเรียน 

3.61 0.80 มาก 

14. รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ช่วยให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ข้อสงสัยกับครผูู้สอน 

3.51 0.90 มาก 

15. รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ช่วยให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ข้อสงสัยกับเพื่อนนักเรียนหรือนักศึกษา 

3.51 0.95 มาก 

16. ประหยัดเวลาในการเรียน 3.73 1.46 มาก 
17. สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 3.53 0.81 มาก 
    รวมด้านผลสัมฤทธิ์การเรยีนรูข้องผู้เรียน 3.51 0.67 มาก 
    ดา้นอ่ืน ๆ    
18. สามารถตดิตามการเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 3.43 0.83 มาก 
19. มีอุปกรณ์การเรียนเพียงพอเหมาะสม 3.41 0.75 มาก 
20. ผู้เรียนมโีอกาสมสี่วนร่วมกับการเรยีนอย่างเหมาะสม 3.49 0.76 มาก 
    รวมด้านอ่ืน ๆ 3.44 0.70 มาก 
    รวม 3.53 0.60 มาก 
 

จากตารางที ่6 พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามรวมทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่เฉลีย่ 
3.53 และเมื่อพิจารณารายด้าน ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือด้านเนื้อหา โดยมีคา่เฉลี่ย 3.65 รองลงมาคือ ด้าน
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรยีน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และน้อยท่ีสดุคือด้านอื่น ๆ  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ตามล าดับ 

7. อภิปรายผล (Discussion) 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 
   - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนายก)  
   - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนโพธ์ทอง “จินดามณี” 
   - นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
     พบว่าในโรงเรียนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนายก) 192 คน มีการจัดการรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์
แบบออนแฮนด์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาคือเพศชาย มีจ านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.2  เมื่อพิจารณาในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามรวมทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.38 และเมื่อพิจารณารายด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากคือคือด้านอื่น ๆ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.53 รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และน้อยที่สุดคือด้านผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 ตามล าดับ ผู้เรียนมองเห็นข้อดี 
คือ เรียนเนื้อหาอัดแน่นถึง 8 ช่ัวโมงต่อวัน มีเวลาผ่อนคลาย ได้ใช้โทรศัพท์มากขึ้นรวมถึงอยากทราบอะไรก็หาเองได้ง่าย ๆ และเป็น
การเพิ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่มีข้อเสีย คือ เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง ที่บ้านไม่พร้อมส าหรับเรียนและไม่สามารถสอนการบ้านได้ และมี
การบ้านจ านวนเยอะมากกว่าปกติ 
     ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธ์ทอง “จินดามณี” 36 คน ภายในโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ แบบออนไซต์
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 69.4 รองลงมาคือเพศชาย มีจ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.6 เมื่อพิจารณาในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามรวมทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.69 และเมื่อ
พิจารณารายด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 รองลงมาคือ ด้านผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และน้อยที่สุดคือด้านอื่น ๆ  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ตามล าดับ ผู้เรียนมองเห็นข้อดี คือ 
เวลาเรียนมีความเข้าใจเนื่องจากเจอคุณครูจริง ๆ พบเจอเพื่อนท าให้ไม่น่าเบื่อ ภาระการบ้านน้อยลงเนื่องจากท าในห้อง และสถานที่
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และสภาพแวดล้อมในการเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ แต่มีข้อเสีย คือ ไม่มีเวลาว่างเนื่องจากต้องไปโรงเรียนทุกวัน และมีความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากมีความแออัด 
     ส าหรับพบว่านักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 150 คน ภายใน
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 80.4 
รองลงมาคือเพศชาย มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 เมื่อพิจารณาในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามรวมทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.53 และเมื่อพิจารณารายด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือด้านเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.65 รองลงมาคือ ด้านผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และน้อยท่ีสุดคือด้านอื่น ๆ  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 
ตามล าดับ ผู้เรียนมองเห็นข้อดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยการเรียนการสอนออนไลน์ คือ มีเวลาส่วนตัวมากขึ้น  สามารถนอนตื่นสายได้ 
ไม่ต้องไปในพื้นที่เสียงมาก และมีเวลาท ากิจกรรมที่ตนเองสนใจแต่มีข้อเสีย คือ เนื้อหาแต่ละวิชาเรียนเร็ว ตามไม่ทัน ภาระงานเยอะ 
และไม่มีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ในการเรียนรวมถึงสภาพแวดล้อม 

8. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestions) 
 8.1   สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
  ในสถานศึกษาที่มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ เมื่อพิจารณาในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบตามความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.69 ท้ังนี้เนื่องมาจากเป็นลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ผู้เรียนและผู้สอนด าเนินกิจกรรมการ
สอนร่วมกันด้วยสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ 2560 การจัดการศึกษาเพื่อรองรับ               
การเปลี่ยนแปลงจึงมีบทบาทและมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัย
หลักส าคัญของการพัฒนา ปัจจุบันทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้เพราะความสามารถและศักยภาพในการผลิต
ของแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ของคนในชาติ การให้คนในสังคมได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพการพัฒนาจะต้องพัฒนาให้
ครบถ้วนทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา จะพัฒนาเพียงด้านหนึ่งด้านใดไม่ได้ โดยการพัฒนาจะต้องมุ่งจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สมดุล
และมีความสุข ดังนั้น รูปแบบการเรียนรู้และการศึกษาจ าเป็นต้องมีการเปลีย่นแปลงเพื่อให้สอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ้น โดย 
มุ่งความส าคัญไปท่ีผู้เรียน[1, 2] โดยผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distant)ได้อย่าง
เหมาะสมตามแนวการจัดการเรียนรู้ภายใต้ชีวิตวิถีใหม ่(New Normal)  ในสถานศึกษาที่มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ เมื่อ
พิจารณาในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่า 3.53 ทั้งนี้เนื่องมาจากนวัตกรรมทางการศึกษา
เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนท่ีเป็นอยู่เดิมเป็นการเรียนท่ีใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ผู้เรียนสามารถเรียนและทบทวนบทเรียนได้ ตลอดเวลา โดย
ครูได้ออกแบบและพัฒนาบทเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้น ให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนาตามหลักสูตร[5]  และในสถานศึกษาที่มี รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนแฮนด์ เมื่อพิจารณาในภาพรวมผู้ตอบ
แบบสอบถาม ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.38 ทั้งนี้เนื่องมาจากการด าเนินการแบบออนแฮนด์ส่วนใหญ่เป็น
การสื่อสารทางเดียวของผู้สอนโดยการให้แบบฝึกหัด ให้การบ้านไปท าที่บ้าน[6]  หรือใช้ร่วมกับการเรียนรู้รูปแบบอื่นตามบริบทของ
ท้องถิ่น เป็นเหตุใหใ้นกรณีที่นักเรียนมีทรัพยากรไม่พร้อมอาจมีความรู้สึกไม่พึงพอใจระหว่างการเรียนการสอน  
 8.2   ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไปจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาตามประเด็นดังนี ้
 8.2.1 ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019
สถานศึกษา รูปแบบอื่นเพิ่มเติม เช่น รูปแบบไฮบริด (Hybrid) เป็นต้น 
 8.2.2 เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสถานศึกษาทั้งในกรณีที่มีรูปแบบเดียวกันและกรณีที่มีรูปแบบต่างกัน 
 8.2.3 วิเคราะห์ปัญหาของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรูปแบบและระดับช้ัน 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง การอานออกเขียนไดใน
หองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส เร่ือง การอานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 โรงเรียนบานกองหิน อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม จํานวน 36 คน ซ่ึงไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง การอานออกเขียนไดใน
หองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 2) แบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง การอาน
ออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน สื่อการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง การอานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 ผลวิจัยพบวา สื่อการ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 ท่ีผูวิจัยไดออกแบบ
บทเรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดียในการนําเสนอเนื้อหาท่ีตางรูปแบบกันเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสนั้น ทําให
ผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนจากสื่อ โดยผูเรียนสามารถเลือกใชสื่อการเรียนการสอนผานระบบเมตาเวิรสไดดวยตนเอง 
และสวนผลการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง การอานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 มีผลการประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.74 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง การอานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.47 

 

คําสําคัญ : สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส, การอานออกเขียนได, หองเรียนเมตาเวิรส 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to develop electronic instructional media on literacy in metaverse 
classrooms for Grade 1-3 students. 2) to study the students' satisfaction towards electronic instructional 
media on literacy in metaverse classroom. The samples were 36 students in grades 1-3 at Ban Kong Hin 
School, Hot District, Chiang Mai Province from the purposive sampling method. The research tools were 1) 
electronic instructional media on literacy in the metaverse classroom for Grade 1-3 students. 2) electronic 
instructional media quality assessment Form on Literacy in metaverse Classroom Grade 1-3 students. 3) 
user satisfaction assessment form electronic instructional media on literacy in the metaverse classroom. 
The results of the study showed that electronic instructional media on literacy in metaverse classrooms for 
Grades 1-3 students. The researcher designed the lessons by using multimedia to present the contents in 
different formats for the development of electronic instructional media that make students interested in 
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learning from the media created by the researcher. Students can choose to use electronic instructional 
media via metaverse system by themselves. The quality assessment results by experts were at a very good 
level (mean 4.74). The students were satisfied with electronic instructional media at high level. (mean 4.47). 
Keywords: electronic instructional media, literacy, metaverse classroom 
 
บทนํา 
 ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติท่ีสําคัญท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารของคนในชาติ เพ่ือสรางความเขาใจ 
ถายทอดความรูสึกและความสัมพันธท่ีดีตอกันอยางมีประสิทธิภาพและเปนเคร่ืองหมายในการเสาะแสวงหาความรู 
ประสบการณและสารสนเทศตางๆ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพ อัตลักษณ
ของคนในชาติใหมีความเปนไทยและยังเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติท่ีคนไทยภูมิใจและรักษาใหย่ังยืนคูกับความเปนไทย
ตลอดไป การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยจึงมีความสําคัญอยางย่ิงในการปลูกฝงและสรางความตระหนัก และ
เห็นคุณคาความเปนไทยผานการใชภาษาไทยท่ีถูกตองท้ัง การพูด การฟง การอาน และการเขียน ซ่ึงมีความสําคัญอยางย่ิงใน
การสื่อสารสรางความเขาใจของคนในชาติ การสอนภาษาไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด วิธีการสอนไปจากเดิม ไม
เนนการอานออกเขียนไดเพียงอยางเดียวแตจะเนนการสอนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ และใชภาษา
ในการแกปญหาสังคมและการดํารงชีวิต เนนการสอนภาษาไทยเพ่ือมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําความรูมาปรับใชในการพัฒนา
ตนเอง การใชภาษาจึงเปนหนึ่งทักษะสําคัญท่ีผูใชภาษาตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญ ไมวาจะเปนการอาน การเขียน การพูด 
การฟงและการดูสื่อตางๆ ผูใชภาษาตองใชภาษาใหถูกตองตามหลักเกณฑไวยากรณของภาษาในการสื่อสาร เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและมีความคลองแคลวมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยได กําหนดสาระการเรียนรู การอานไวในสาระท่ี 1 และกําหนดมาตรฐานการเรียนรู ท.1.1 วาใช
กระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน การจัด
กระบวนการเรียนรูภาษาไทยจึงตองสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูดวยสมองดวยกายและดวยใจเพ่ือใหนักเรียนเปนผูสราง 
ความรูผานกระบวนการคิดดวยตนเองโดยใหมีการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ จินตนาการความงามปญญาและฐานความจริงของ
นักเรียนท่ีพึงปรารถนาในอนาคต สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตราท่ี 24 ขอ 3 ได
กําหนดแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไววาครูจะตองจัดใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได 
คิดเปน ทําเปน รักการอานและใหเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง [1] 

การจัดสื่อเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีตางๆ จึงเขามามีบทบาทในการเพ่ิมทักษะการเรียนรูสําหรับผูเรียนไดมาก
ข้ึน ไมวาจะเปนมัลติมีเดีย สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส หรือแมแตเมตาเวิรส (Metaverse) ท่ีมักจะไดยินกันบอยคร้ังในปจจุบัน 
ซ่ึง เมตาเวิรส เปนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะเขามาปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการสื่อสารทางสังคมและการเรียนรูและเสริมตอ
ประสบการณใหผูเรียนเขาสูโลกความเปนจริงท่ีอาจไมเคยหรือไมสามารถไดพบเห็นผานโลกเสมือน ผูท่ีอยูในเมตาเวิรสจะสราง
อวตารหรือตัวตนในรูปลักษณท่ีพอใจ มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม สัมผัสวัตถุและบรรยากาศดวยกราฟกท่ีมีมิติจากบริบท
สิ่งแวดลอม เมตาเวิรสชวยทําใหสิ่งท่ีเปนนามธรรม จับตองและเขาใจยาก กลายมาเปนภาพเสมือนจริงท่ีสัมผัสและจับตองได 
การเรียนรูเร่ืองราวตางๆ ท้ังวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และสิ่งแวดลอมก็จะเขาใจไดงายข้ึนและเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ 
ไดเร็วขึ้น [2] ดังนั้นการใชหองเรียนเมตาเวิรสจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีผูวิจัยตองการสรางใหเปนหองเรียนเสมือนท่ีผสมผสาน
กระบวนการเรียนรูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสตางๆ เขาไวดวยกัน ไมวาจะเปนสื่อการเรียนรูในรูปแบบมัลติมีเดีย การนําเสนอ
เนื้อหาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือแมแตการทําแบบฝกหัดออนไลนผานโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ ซ่ึงเปนการเปดประสบการณ
การเรียนรูในรูปแบบใหมใหกับผูเรียน และเปนการเร่ิมตนในการนําเทคโนโลยีเมตาเวิรสมาใชในการเรียนการสอนอีกรูปแบบ
หนึ่ง 

จากปญหาและความสําคัญขางตนผูวิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส โดยใชการ
จัดการเรียนรูรูปแบบโลกเสมือนดวยเมตาเวิรส เพ่ือใหนักเรียนสามารถสามารถเขาถึงเนื้อหาการเรียนรูไดอยางอิสระ ซ่ึงจะ
สงผลใหเกิดการกระตุนเรียนรูในรายวิชาภาษาไทยสูงขึ้น และใชเปนพ้ืนฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง การอานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1-3  
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง การอานออกเขียนไดใน

หองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 1-3 ผูวิจัยไดมีขั้นตอนวิธีดําเนินการ ดังนี ้

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยาง แบงเปน 2 สวน คือ กลุมประเมินคุณภาพ และกลุมประเมินความพึงพอใจ สื่อการเรียน

การสอนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3  
การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1-3 
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 โรงเรียนบาน

กองหิน อ.ฮอด จ.เชียงใหม จํานวน 36 คน  
การประเมินความพึงพอใจในการใชสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 โรงเรียนบาน

กองหิน อ.ฮอด จ.เชียงใหม จํานวน 36 คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1.  สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3  
2.  แบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสและแบบประเมินความพึงพอใจสื่อการเรียนการ

สอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 โดยแบบสอบถาม ลักษณะ
ของแบบประเมินเปนมาตราสวนประมาณคาใชเกณฑ 5 ระดับ ซ่ึงมีการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย [3] ดังนี้  

4.51 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง นอย 
1.00 – 1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1.  ผูวิจัยศึกษาเนื้อหาการเรียนรูอานออกเขียนได ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 จากเอกสาร ตํารา หนังสือ

ประกอบการเรียนสาระภาษาไทย และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จากนั้นไดวิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู และวิเคราะห
ผูเรียน 

2.  ออกแบบสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1-3 โดยใชรูปแบบการสรางสตอร่ีบอรด โดยใชเมตาเวิรสเปนหองเรียนหลัก ในการรวมองคประกอบของสื่อ
การเรียนรูตางๆ  

3.  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1-3 โดยสรางหองเรียนจากเมตาเวิรส สรางสื่อเนื้อหาสื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย เร่ือง พยัญชนะ
ไทย สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เร่ือง มาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 และ เรื่อง การ
เขียน สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จากโปรแกรม Canva และ โปรแกรม PowerPoint และ สรางแบบฝกหัด
จากเกมสฝกทักษะดวยโปรแกรม Wordwall 
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4.  การนําไปใชงาน กอนนําไปใชงาน ทําการหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส จาก
ผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมการเรียนรู จํานวน 3 คน กอนนําไปทดลองใชงานกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 โรงเรียนบาน
กองหิน อ.ฮอด จ.เชียงใหม จํานวน 36 คน ระหวางการทดลองใชงานผูวิจัยศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูจากนักเรียน จากนั้นจึง
ใหนักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

5.  การประเมินผล ผูวิจัยแบงการประเมินผลออกเปน 2 รูปแบบ คือ การประเมินคุณภาพ และการประเมิน
ความพึงพอใจ ของสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 1-3 โดยวิเคราะหผลขอมูลทางสถิติ 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
วิเคราะหผลขอมูลทางสถิติดวยคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวิจัย 
1.ผลการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1-3 ผูวิจัยออกแบบบทเรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดียนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบท่ีตางกัน โดยผูเรียนสามารถ
เลือกใชสื่อการสอนผานระบบเมตาเวิรส ไดดวยตนเอง และสามารถเรียนรูไดท้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ โนตบุก มือถือ 
ไอแพด และแท็ปเล็ต ผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) และไอโอเอส (IOS) ดังภาพท่ี 1-5 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 เนื้อหาสื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 เนื้อหาสื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
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ภาพที่ 4 เนื้อหาสื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียน สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แบบฝกหัดจากเกมสฝกทักษะดวยโปรแกรม Wordwall 
 

2. ผลการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 จากผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมการเรียนรู ดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D แปลผล 

1. ดานคุณภาพของสื่อการสอน  
2. ดานคุณภาพของเนื้อหาการนําเสนอ  
3. ดานคุณภาพของภาพและภาษา 
4. ดานคุณภาพของของเวลา  
5. ดานคุณภาพของแบบฝกหัด 

4.80 
4.20 
5.00 
5.00 
5.00 

0.40 
0.40 
0.00 
0.00 
0.00 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

รวม 4.74 0.44 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 จากผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมการเรียนรู จํานวน 3 คน จากรายการประเมิน 5 ดานหลักผล

การคุณภาพโดยรวมมีคุณภาพโดยรวม เฉลี่ยเทากับ 4.74 ซ่ึงอยูในระดับคุณภาพดีมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดาน

คุณภาพของภาพและภาษา, ดานคุณภาพของของเวลา, ดานคุณภาพของแบบฝกหัด คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 รองลงมาคือ ดาน

คุณภาพของสื่อการสอน คาเฉลี่ยเทากับ 4.80 นอยท่ีสุดคือ ดานคุณภาพของเนื้อหาการนําเสนอ คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส  
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 จากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- 3 โรงเรียนบานกองหิน อ.ฮอด จ.เชียงใหม 
จํานวน 36 คน ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส  
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 

 
รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D แปลผล 

1. การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย 
2. การเรียงลําดับของเนื้อหาเหมาะสม สามารถเขาใจได 
3. บรรยากาศในการเรียนการสอนมีความสนุกสนาน 
4. การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรูความเขาใจ ดวยตนเองได 
5. มีการบูรณาการการใชสื่อท่ีหลากหลาย นาสนใจ  
6. สื่อการสอนสามารถเราหรือกระตุนความสนใจของผูเรียน  
7. สื่ออิเล็กทรอนิกสมีความครอบคลุมสามารถใชงานไดจริง  
8. สื่อการเรียนรูมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
9. มีความทันสมัย แปลกใหมแตกตางไปจากการเรียนปกติ 
10. มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบ 

4.39 
4.42 
4.47 
4.53 
4.67 
4.50 
4.39 
4.47 
4.44 
4.44 

0.68 
0.68 
0.60 
0.60 
0.58 
0.60 
0.68 
0.55 
0.72 
0.68 

มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.47 0.64 มาก 
 
จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง อานออกเขียนไดในหองเรียน

เมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 จากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 โรงเรียนบานกองหิน อ.ฮอด จ.เชียงใหม

จํานวน 36 คน จากรายการประเมิน จํานวน 10 รายการ ผลจากแบบประเมินความพึงพอใจโดยรวม เฉลี่ยเทากับ 4.47 ซ่ึงอยู

ในระดับความพึงพอใจมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ไดมีการบูรณาการการใชสื่อท่ีหลากหลาย นาสนใจ คาเฉลี่ยเทากับ 

4.67 รองลงมาคือ การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรูความเขาใจ ดวยตนเองได, สื่อการสอนสามารถเราหรือกระตุน

ความสนใจของผูเรียน, สื่อการเรียนรูมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน, บรรยากาศในการเรียนการสอนมีความสนุกสนาน, 

มีความทันสมัย แปลกใหมแตกตางไปจากการเรียนปกติ, มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบ, การเรียงลําดับของเนื้อหา

เหมาะสม สามารถเขาใจได, การเรียงลําดับของเนื้อหาเหมาะสม สามารถเขาใจได คาเฉลี่ยเทากับ 4.53, 4.50, 4.47, 4.47, 

4.44, 4.44, 4.42, นอยท่ีสุดคือ การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย, สื่ออิเล็กทรอนิกสมีความครอบคลุมสามารถใชงาน

ไดจริง คาเฉลี่ยเทากับ 4.39, 4.39 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1-3 มีประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
นักเรียนท่ีไดเรียนรูจากสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1-3 นักเรียนมีความสนใจเรียนรูจากสื่อท่ีผูทําวิจัยไดจัดทําข้ึน เนื่องจากสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ทักษะการอาน
ออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ซ่ึงลักษณะของหองเรียนเมตาเวิรส คือ การสรางสภาพแวดลอมของโลกแหงความจริง
และเทคโนโลยีเขาดวยกันจนกลายเปนชุมชนโลกเสมือนจริง ที่สามารถผสานวัตถุรอบตัวและสภาพแวดลอมให
เชื่อมตอกันเปนหนึ่งเดียว โดยอาศัยเทคโนโลยี AR และ VR เขามาชวยเชื่อมโยงอยางไรรอยตอใหกลายเปนพื้นท่ีโลก
เดียวกัน [4] เพ่ือความงายและรวดเร็วในการจําคําศัพทพ้ืนฐาน จึงสงผลใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะการอานไดบอยคร้ัง
ตามความตองการ รวมท้ังสามารถทําแบบฝกหัดจากเกมสฝกทักษะจากโปรแกรม Wordwall ซ่ึงโปรแกรม Wordwall เปน
เคร่ืองมือสําหรับสรางสื่อการสอน และแบบฝกหัดออนไลนสามารถนําไปใชสําหรับการเรียนการสอนออนไลนไดเปนอยางดี 
รูปแบบแบบฝกหัดท่ีโปรแกรม Wordwall มีใหเลือก ไดแก แบบฝกหัดแบบตัวเลือก การจับคู การเรียงลําดับ การสลับอักษร 
การคนหาคํา และแบบฝกหัดจากภาพ ซ่ึงโปรแกรม Wordwall ถือวาเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการสรางสื่อการสอน
ออนไลนท่ีใชงานไดงาย และมีความหลากหลาย ชวยใหการจัดการเรียนการสอนออนไลนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยใช
เวลาไมมากนัก [5] ทําใหนักเรียนสนุกสนานในการทําแบบฝกหัด อีกท้ังยังไดฝกทักษะการอานออกเขียนไดของตนเอง 
โปรแกรมดังกลาวเปนโปรแกรมออนไลนท่ีสามารถใชงานไดหลากหลายอุปกรณ เชน คอมพิวเตอรต้ังโตะ โนตบุก แท็บเลต 
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และโทรศัพทมือถือ สามารถเก็บคะแนนไดหลังจากท่ีนักเรียนทําแบบฝกหัดเสร็จ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจาก
สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 ทําใหนักเรียน
สามารถพัฒนาความสามารถดานการอานออกเขียนได สรางความเขาใจในการอานออกเขียนไดเพ่ิมขึ้น และทดสอบความรู
จากแบบฝกหัดจากเกมสฝกทักษะในเรื่องตางๆ ทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถดานการอานออกเขียนไดเพ่ิมขึ้น 

ผลการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1-3 จากผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมการเรียนรู จํานวน 3 คน มีคุณภาพโดยรวมเฉลี่ย เทากับ 4.74 ซ่ึงอยูใน
ระดับมีคุณภาพดีมาก เนื่องจากเนื้อหาภายในสื่อมีความเหมาะสมตอผูเรียน ท้ังในดานเนื้อหา ระดับชั้นของผูเรียน ภาพ ภาษา
ท่ีใช รวมท้ังแบบฝกหัด ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะสื่อมัลติมีเดียรูปแบบตางๆ 
สงผลทําใหประสิทธิภาพของการเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน เหมาะสมในการนําไปใชทางการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ      
เกวลิน งามพิริยกร และสิทธิกร สุมาล (2564) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการสอนและพรอมกับความรับผิดชอบตอการ
เรียนรูของตนเอง เพ่ิมทักษะในการฟงคําแนะนําและนําไปปฏิบัติตามอยางเขาใจ สามารถจับใจความได และเพ่ือนําไปสื่อสาร
พูดแสดงความคิดเห็น มีการใชภาษาถูกตองเหมาะสม 

ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 จากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 เรียนโรงเรียนบานกองหิน อ.ฮอด จ.เชียงใหม 
จํานวน 36 คน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก ดวย
คาเฉลี่ย 4.47  อันเนื่องมาจากมีการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสอยางเปนระบบ เปนข้ันตอน และไดรับการประเมิน
คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมการเรียนรู จึงทําใหสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสสามารถนําไปใชงานไดจริง ท้ังนี้
สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 ทําใหผูเรียน
เกิดจินตนาการในการเรียนรูจากสื่อการเรียนการสอน โดยการใชเมตาเวิรส และสามารถบูรณาการใชสื่อมัลติมีเดียใหเขากันได
อยางเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ พัชริดา จันทะกรณ (2564) เพ่ือศึกษาความตองการในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทย และพัฒนารูปแบบการสอนภาษาเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน การเขียนและการสะกดโดยใช
สมองเปนฐาน สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1-3 นักเรียนมีความสนใจเรียนรูจากสื่อการเรียนการสอนท่ีผูทําวิจัยไดจัดทําข้ึน เนื่องจากสื่อดังกลาวมีการ
นํามัลติมีเดียตางๆ มาใชในการนําเสนอเนื้อหาเพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น ดึงดูดความสนใจ มีการใชโปรแกรม
ออนไลนตางๆ สําหรับทําแบบฝกหัด เพ่ือใหผูเรียนสามารถทดสอบความรูท่ีไดจากการเรียน และรวมองคประกอบตางๆ 
ท้ังหมดไวในหองเรียนเมตาเวิรส ซ่ึงเปนเทคโนโลยีใหมสําหรับการเรียนการสอน ท่ีเปนการผสมผสานโลกจริงและโลกเสมือน
ของผูเรียน สามารถจําลองตัวเองเขาไปในหองเรียนเสมือนได และยังพบปะกับเพ่ือนๆ รวมชั้นเรียนในหองเรียนเมตาเวิรส ซ่ึง
เปนอีกชุมชนหนึ่งในโลกเสมือนท่ีชวยใหผูเรียนไดประสบการณแปลกใหม นาสนใจ และนําไปสูการใชเทคโนโลยีท่ีตอบสนอง
ตอผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1.ควรมีการขยายขอบเขตของกลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังตอไป เพ่ือศึกษากลุมเปาหมายท่ีกวางขึ้นและสามารถ

เปรียบเทียบความสัมพันธและความแตกตางได 
2.ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบเมตาเวิรส ใหนาสนใจตอผูท่ีตองการศึกษาและ

เรียนรูมากย่ิงขึ้น 
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ปจจัยท่ีสงผลตอการบรูณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ในการสอนวชิาพลศึกษาและสขุศึกษาสําหรับครผููสอนระดับมัธยมศึกษา  

Factors Affecting the Integration of Educational Information Technology in 
Teaching Physical Education and Health Education for Secondary School Teachers 

 
 

สรัญญา เนตรธานนท1* ธิดารัตน พุฒศิร2ิ วโรดม ลดาวรรษ3 และ จันตรี ลดาวรรษ4 
 
 

1,3,4คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
2กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบางแกวประชาสรรค  

1Email: sirikanya.net@gmail.com, 2thidarat.put@gmail.com, 3warodom.lad@gmail.com, 4chantree.lad@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และทํานายการ   
บูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา กลุมตัวอยางเปนครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 100 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามปจจัยท่ี
สงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนของครู เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางดวยตัวเอง โดย
กําหนดวัน เวลาเดินทางไปรับแบบสอบถามคืน ซ่ึงไดรับกลับมาครบทุกฉบับ สถิติท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย คาเฉลี่ย 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise multiple 
regression analysis) ผลการวิจัยพบวา  

1. ปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และทํานายการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มีท้ังหมด 5 ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานทัศนคติท่ีมีตอ
การใชเทคโนโลยีในการสอน ดานการรับรูประโยชนของเทคโนโลยีในการสอน ดานความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี ดาน
สภาพแวดลอมในองคกร และดานประสบการณการใชเทคโนโลยีในการสอน ตามลําดับ  

2. ผลการทํานายปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษาและสุข
ศึกษาสําหรับครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา มี 3 ปจจัยคือ ปจจัยดานความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี (x1) ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมในองคกร (x3) และปจจัยดานประสบการณการใชเทคโนโลยีในการสอน (x2) ซ่ึงปจจัยท้ัง 3 นี้รวมกันทํานายการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครูไดรอยละ 60.40 ซ่ึงผลการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน สามารถนํามาเขียนเปนสมการไดดังนี้ 

Y/ = .037+ .330 (X1) + .309 (X3) + .260 (X2) 
 
คําสําคัญ: การบูรณาการ, เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา, กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา, ครูมัธยมศึกษา 
 

 

Abstract 
The purposes of the research were to study factors affecting the integration of information technology 

in education and to predict the integration of information technology in education in physical education and 
health education teaching. The sample was 100 secondary school teachers in Health and Physical Education 
Department, Samut Prakan Province. The research instrument was a questionnaire on factors affecting the 
integration of educational information technology in education in physical education and health education 
teaching. Collecting data with the sample by themselves by setting the date and time to return the 
questionnaires which has been returned in all editions. Descriptive statistics were used to find the mean, 
standard deviation. stepwise multiple regression. The results showed that  
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1. The factors affecting the integration of information technology in education overall were at a 
moderate level which sorts the averages from least to greatest as follows: the attitude towards the use of 
technology in teaching, the perceiving the benefits of technology in teaching, the knowledge and ability to use 
technology, the environment in the organization, and the experience of using technology in teaching 
respectively.  

2. Predicted the factors affecting the integration of educational information technology in teaching 
physical education and health education for secondary school teachers as follows: Knowledge of Technology 
Factors (x1), Environmental factors in the organization (x3), Factors related to the experience of using technology 
in teaching (x2). These three factors together predicted 60.40 percent of the use of educational information 
technology in teaching physical education and health education for teachers. It can be written as an equation as 
follows: 

Y/ = .037+ .330 (X1) + .309 (X3) + .260 (X2) 
 

Keywords: Integration, educational information technology, health and Physical Education department, 
secondary school teachers 
 

1. บทนํา 
 โลกไดกาวเขาสูยุคสังคมสารสนเทศ (Information age society) หรือสังคมฐานความรู (Knowledge-based society) โดยมี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) เขามามีอิทธิพลอยางมากตอรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต การทํางาน และการเรียนรูของบุคคลในสังคมจนเริ่มกลายเปนเรื่องปกติในสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมเด็กและเยาวชน
ท่ีเกิดในยุคศตวรรษใหมท่ีเรียกวาเปนเด็กยุคดิจิทัล (Digital natives) หรือเด็กยุค Gen Net ซ่ึงเกิดและเติบโตมาพรอมกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงมีความคุนชินกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรูและการใชชีวิต ในขณะท่ีสังคม
รอบตัวผูเรียนและผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีแตกตางไปจากยุคกอนมาก กลับพบวา วิธีการสอนของครูมีการเปลี่ยนแปลงชา ครูบางคนยัง
จัดการเรียนการสอนท่ีจํากัดเฉพาะในชั้นเรียน มุงเนนการทองจํา และมุงเรียนเฉพาะความรูท่ีถายทอดจากครูดวยการบรรยายจากเรื่อง
หนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่งจนครบทุกเนื้อหาโดยมีกระดานดําเปนสื่อชวยสอน และมีหนังสือเรียนเปนเครื่องมือสําคัญของการเรียนรู (สุนันท 
สังขออน, 2555) [1] วิธีการสอนดังท่ีกลาวมานี้จึงไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของผูเรียนและสังคมรอบตัวของผูเรียนได ดวยเหตุนี้จะทํา
ใหผูเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนรูและอาจสงผลใหเกิดความเบื่อหนายหรือจําเจในการเรียนในท่ีสุด 

แนวทางท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยรุนใหมยอมตองการเคร่ืองมือและวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ี
สามารถยกระดับการจัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น คงปฏิเสธไมไดถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตางๆ ท่ีมี
อยูในปจจุบันและท่ีผูเรียนคุนเคยมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและ
สอดคลองกับบริบทของผูเรียน บริบทของสังคมและทิศทางของโลก การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน
การสอนจึงเปนกระบวนการท่ีครูผูสอนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตางๆ มาเปนเคร่ืองมือในการเชื่อมโยงผูเรียนใหเขากับ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหครอบคลุมพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนของครูใน 4 ดาน ไดแก 1) การเตรียมการสอน 2) การจัดเตรียมกิจกรรมการ
เรียนรูบนฐานของเทคโนโลยี 3) การติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน 4) การบริหารจัดการผลการเรียนของนักเรียน (Cuban, Kirkpatrick, & 
Peck, 2001) [2] ฉะนั้น หากครูผูสอนสามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมใน
กระบวนการพัฒนาผูเรียน จะเปนการสรางสิ่งแวดลอมในการเรียนรูแบบใหมท่ีไมเพียงชวยใหการเรียนรูเนื้อหาสาระของแตละวิชาดีขึ้น 
แตยังสามารถพัฒนาทักษะการคิด การตัดสินใจและการแกปญหา อีกท้ังพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอแรงงานและอาชีพในอนาคต เชน การ
สรางความรวมมือ การแกปญหารวมกันกับผูอ่ืน ความคิดริเริ่มสรางสรรค การทํางานเปนทีม ตลอดจนฝกการติดตอสื่อสารและนําเสนอ
อยางสรางสรรค (Cradler et al., 2002) [3] 
 จากรายงานผลการศึกษาตัวชี้วัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา 2557 (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2557) [4] กลับพบปญหาหลายประการ ท้ังดาน
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีแมสถานศึกษาสวนใหญจะมีความพรอมดานอินเทอรเน็ต แตเม่ือใชงานจริงความเร็วของอินเทอรเน็ตยังไมเร็วและ
ไมเสถียร สวนดานผูสอน พบวา มีครูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษามีนอย 
ทางดานหลักสูตรพบวา ครูผูสอนมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการเรียนการสอนประมาณ 5 คาบตอสัปดาห
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เทานั้น ดานบริการและทรัพยากร จํานวนคอมพิวเตอร จํานวนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอนมีนอย 
และในภาพรวมสถานศึกษามีครูผูสอนมากถึงรอยละ 70 อยูในระยะเริ่มตนท่ีจะนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใชในการ
เรียนการสอน ถึงมีการนํามาใชก็แคอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ยังมีนอยมากท่ีสรางและใหมีการผลิต
นวัตกรรมการเรียนรูสําหรับการเรียนการสอนอยางแทจริง  
 ผลการศึกษาขางตนนี้ อาจกลาวไดวา ครูผูสอนในสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใชในการเรียนการ
สอนคอนขางจํากัด แตก็มีบางโรงเรียน หรือครูผูสอนบางคนท่ีสามารถนําเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการสอนคอนขางมาก และผลท่ี
เกิดขึ้นกับผูเรียนก็แตกตางกันอยางสิ้นเชิงวา กิจกรรมมีความหลากหลาย ผูเรียนก็สนใจมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาท่ีมองวานาจะนํา
เทคโนโลยีมาใชในการสอนไดนอยมากท่ีสุดอยางวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา แตดวยเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหเกิดสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศจํานวนมากท่ีเราสามารถนํามาบูรณาการใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนได ครูผูสอนในระดับมัธยมศึกษาซ่ึงเปน
ระดับการศึกษาท่ีสอนผูเรียนท่ีเปนวัยรุน วัยกําลังปรับตัว และเปนวัยท่ีมีความคลองแคลวทางดานเทคโนโลยีมาก เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนจึงนาจะมีความสําคัญท่ีจะใชพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะของผูเรียนวัยนี้อยางมาก ผูวิจัยจึง
มีความสนใจและเห็นความจําเปนในการทําวิจัยเรื่องนี้ โดยคาดหวังวา ผลการวิจัยจะชวยสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อันจะ
นําไปสูการบรรลุเปาหมายตามท่ีคาดหวังในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูเรียนแหงศตวรรษท่ี 21 ไดตอไป 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับ
ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา  
2.2 เพ่ือทํานายการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครูผูสอนระดับ
มัธยมศึกษา 
   

3. ประโยชนของการวิจัย 
3.1 ผลการศึกษาจะทําใหทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในการสอนวิชาพลศึกษาและ
สุขศึกษาสําหรับครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงจะเปนประโยชนตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนในจังหวัดเดียวกันท่ีจะนําไปสังเคราะหเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือสงเสริม
การบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอไป 

3.2 ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ครูผูสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา และผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา จะไดมีความรูและความเขาใจท่ีชัดเจน สามารถนําแนวทางไปใชในการบริหาร
จัดการ แกไขปญหา พัฒนา และสงเสริมการบูรณาการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในการสอนวิชาพลศึกษาและสุข
ศึกษาสําหรับครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาในชั้นเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนใหสูงขึ้นดวย 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนและปจจัยท่ี
สงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนของครู พบวา ปจจัยดานครู (Teacher factors) ถือเปนปจจัย
ท่ีมีความสําคัญท่ีสุดตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอน เนื่องจาก ครู
เปนบุคคลสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจท่ีจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนและเปนผูใชศักยภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาในการสอนใหบังเกิดผลอยางแทจริงตอการเรียนรูของผูเรียน (Leech, 2010) [5], (Shin, 2010) [6] ใน
ขณะเดียวกัน จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา พฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลจะถูกกําหนดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
ดังนั้น การตัดสินใจของครูผูสอนท่ีจะบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการรับรูเกี่ยวกับผลกระทบของการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูของผูเรียน จึงอาจไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมในโรงเรียน ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอ
การทํางานของครูผูสอน (Mauza, 2002) [7] ซ่ึงสอดคลองกับนักวิจัยสวนใหญท่ีตางยืนยันวา สภาพแวดลอมโรงเรียนมีอิทธิพลตอการ
รับรูและการบูรณาการเทคโนโลยีของครู (Zhao & Frank, 2003) [8], (O’Dwyer, Russell & Bebell, 2005) [9] ประกอบกับ 
นักวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูมาอยางตอเนื่องตางเห็นเชนกันวา การบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
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ตัวแปรตน 

 - ความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 - ประสบการณในการใชเทคโนโลยี  

 - ทัศนคติท่ีมีตอการใชเทคโนโลยี 

 - สภาพแวดลอมในองคกร 

  - การรับรูประโยชนของเทคโนโลยี   

ตัวแปรตาม 

การศึกษาในการสอนของครูนั้นควรพิจารณามุมมองหลายระดับในโรงเรียน เนื่องจากปจจัยภายในโรงเรียนมีอิทธิพลตอการใช
เทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน  
 ดังนั้น จากการสังเคราะหงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอน
วิชาพลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครู จึงพบปจจัย 5 ดานท่ีมีผูวิจัยศึกษากันมากวาสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ในการสอนของครูมากท่ีสุด ไดแก ความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี ประสบการณในการใชเทคโนโลยี ทัศนคติท่ีมีตอการใช
เทคโนโลยี สภาพแวดลอมในองคกร และการรับรูประโยชนของเทคโนโลยี ตามลําดับ โดยสามารถแสดงใหเห็นไดในกรอบแนวคิดการ
วิจัยดังภาพท่ี 1 
 

  
 
 

  
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2565 จํานวน 241 คน  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 100 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) 
โดยกําหนดกลุมตัวอยางเชิงชวงชั้นแบบมีสัดสวน (Proportional Stratified Sampling) ใชกฎแหงความชัดเจน (Rule of Thumb) มี
อัตราสวนระหวางกลุมตัวอยางตอตัวแปรไมนอยกวา 20:1 ตามแนวคิดของ ชูแมคเกอรและโลแมกซ แฮรและคณะ (Schumacher & 
Lomax, 1996) [10], (Hair et al., 1998) [11] ไดมาจากการสุมแบบแบงชั้นแบบมีสัดสวน 
 
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามขนาดโรงเรียน 

  
ที ่ ขนาดโรงเรียน จํานวน 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
1 โรงเรียนขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียน ตั้งแต 300-599 คน 37 15 

2 โรงเรียนขนาดใหญ มีจํานวนนักเรียน ต้ังแต 600-1,499 คน 64 21 
3 โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีจํานวนนักเรียน ต้ังแต 1,500 คนขึ้นไป 140 64 

รวม 241 100 
 
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบงเปน 2 ตอน 
ถามเกี่ยวกับ สถานภาพของผูตอบ และปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนของครู 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ไดคาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective 
Congruence : IOC) อยูระหวาง 0.60-1.00 ถือไดวามีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (สมนึก ภัททิยธนี, 2551) [12] จากนั้นนําไปทดลองใช 
(Try out) แลววิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ดวยสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ของ Cronbach ไดคาความ
เชื่อม่ันดานความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี เทากับ 0.68 ปจจัยดานประสบการณในการใชเทคโนโลยี เทากับ 0.92 ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมในองคกร เทากับ 0.84 ปจจัยดานทัศนคติท่ีมีตอการใชเทคโนโลยี เทากับ 0.96 และปจจัยดานการรับรูประโยชนของ
เทคโนโลยีการสอน เทากับ 0.96 ซ่ึงถือไดวาแบบสอบถามอยูในเกณฑท่ีมีคุณภาพ (บุญเรียง ขจรศิลป, 2543) [13] 

การบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษา
และสุขศึกษาสําหรับครูผูสอนระดับ
มัธยมศึกษา 
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5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยทําหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลในโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พรอมนําแบบสอบถามไปเก็บ
ขอมูลกับกลุมตัวอยางดวยตัวเอง กําหนดวัน เวลาเดินทางไปรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง ซ่ึงไดรับกลับคืนมาครบทุกฉบับ วิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา หาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครูผูสอน โดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

(Stepwise multiple regression analysis) ที่นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
   

6. ผลการวิจัย 
6.1 ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับ
ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา ปรากฏผลดังตาราง 
 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชา
พลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 

1. ความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี  2.73 0.74 ปานกลาง 
2. ดานประสบการณการใชเทคโนโลยีในการสอน  2.65 0.67 ปานกลาง 
3. ดานสภาพแวดลอมในองคกร 2.71 0.73 ปานกลาง 

4. ดานทัศนคติท่ีมีตอการใชเทคโนโลยีในการสอน 3.00 0.83 ปานกลาง 
5. ดานการรับรูประโยชนของเทคโนโลยีในการสอน 2.99 0.81 ปานกลาง 

รวม 2.82 0.76 ปานกลาง 

 
จากตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาโดยรวมอยูระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน
พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานทัศนคติท่ีมีตอการใชเทคโนโลยีในการสอน (X=3.00, S.D.=0.83) 
รองลงมาคือ ดานการรับรูประโยชนของเทคโนโลยีในการสอน (X=2.99, S.D.=0.81) ความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี        
(X =2.73, S.D.=0.74) ดานสภาพแวดลอมในองคกร (X=2.71, S.D.=0.73) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานประสบการณการใช
เทคโนโลยีในการสอน (X=2.65, S.D.=0.67) ตามลําดับ 
 
6.2 ผลทํานายการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครูผูสอนระดับ
มัธยมศึกษา 
 
ตาราง 3 การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือคนหาปจจยัท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชา
พลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 

Regression 28.453 3 9.484 51.275 .0005 
Residual 17.757 96 .185   
Total 46.209 99    

 *<p>=.05 

 
จากตาราง 3 พบวา มีปจจัยจํานวน 3 ปจจัยท่ีมีผลตอปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการ

สอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 4 ปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา 
 

ตัวพยากรณ b Std. Error β  t p 

คาคงท่ี  .037 .201  .182 .856 
1. ความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี (x1) .330 .072 .358 4.602 .000 
2. ดานสภาพแวดลอมในองคกร(x3) .309 .074 .332 4.159 .000 
3. ดานประสบการณการใชเทคโนโลยีในการสอน(x2) .260 .086 .257 3.030 .003 
Adjusted R2 0.604 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตาราง 4 ปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับ
ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มี 3 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยท่ีสงผลมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด 
ไดแก ความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี (x1) สภาพแวดลอมในองคกร (x3) และประสบการณการใชเทคโนโลยีในการสอน (x2) 
ซ่ึงปจจัยท้ัง 3 นี้สามารถรวมกันทํานายการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
สําหรับครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาไดรอยละ 60.40 และไดนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาเขียนสมการในไดดังนี้  
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

Y/ = 0.037+ 0.330 (X1) + 0.309 (X3) + 0.260 (X2)  
 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน  
    Z/

Y = 0.358 (Z X 1) + 0.332 (Z X 3) + 0.257 (Z X 2)  
 
จากสมการถดถอยแสดงวา คาคงท่ีของการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

สําหรับครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา มีคาเทากับ 0.037 โดยหากมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 1 คะแนน คาดวา 
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสอนของครูพลศึกษาจะเพ่ิมขึ้น 0.330 คะเเนน และหากมีสภาพแวดลอมในองคกรเพ่ิมขึ้น 1 คะแนน 
คาดวาการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสอนของครูพลศึกษาจะเพ่ิมขึ้น 0.309 คะเเนน หากมีประสบการณการใชเทคโนโลยีในการสอน
เพ่ิมขึ้น 1 คะแนน คาดวาการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสอนของครูพลศึกษาจะเพ่ิมขึ้น 0.260 คะเเนน   
 

7. อภิปรายผล 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอน และเพ่ือสราง
สมการพยากรณการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครูผูสอนระดับ
มัธยมศึกษา จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. ดานความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการ
สอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เนื่องจาก หากครูพลศึกษามีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี ก็จะสามารถใชเทคโนโลยีในการ
เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูของผูเรียนได ไปแนะนําการใชเทคโนโลยีในการสอนใหกับเพ่ือนรวมงานได หากมีความรูมากขึ้นก็จะ
สามารถถายทอดความรูและประสบการณการใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนแนวทางในการเรียนรูใหกับผูเรียนได และยังสามารถฝกอบรม
เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีในการสอนเม่ือมีโอกาสอีกดวย สอดคลองกับ Kretschmann (2015) [14] ท่ีพบวา ความรูคอมพิวเตอรของ
ครูพลศึกษา มีผลตอการใชเทคโนโลยีในวิชาพลศึกษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของครูพลศึกษา เชน แลปทอป 
อินเทอรเน็ต และกลองดิจิทัล แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ย่ิงระดับความรูคอมพิวเตอรของพวกเขาสูงข้ึนเทาไรพวกเขาก็ย่ิงมี
แนวโนมท่ีจะใชเทคโนโลยีในวิชาพลศึกษามากขึ้นเทานั้น  

2. ดานสภาพแวดลอมในองคกร เปนปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษา
และสุขศึกษา เนื่องจากหากสถานศึกษามีความพรอมและพรอมสนับสนุนใหครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ดวย
การจัดหาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการสอนท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพใหบุคลากรสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนในแต
ละกลุมสาระการเรียนรู และสนับสนุนใหครูมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสอนในสถานศึกษา ก็จะทําใหครูผูสอนใชเทคโนโลยีในการ
สอนมากขึ้น สอดคลองกับ Nielsen (2001) [15] ท่ีพบวา การสงเสริมการใชเทคโนโลยี ในการศึกษามีผลตอการนําเทคโนโลยีไปใชใน
การเรียนการสอน  
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 3. ดานประสบการณการใชเทคโนโลยีในการสอน เปนปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการ
สอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เนื่องจากประสบการณจะสามารถทําใหผูสอนสอนผูเรียนผานเทคโนโลยีได และทําใหครูพลศึกษามี
การวางแผนออกแบบการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเปนประจํา สอดคลองกับ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533) [16] ซ่ึงกลาวไววา 
สื่อสามารถสอนเนื้อหาไดเปนอยางดี อยางนอยก็ทัดเทียมกับการสอนแบบปกติ สื่อท่ีออกแบบและพัฒนามาดีในลักษณะท่ีเปนระบบสื่อ 
จะสามารถชวยใหผูเรียนเรียนรูไดมากกวาการสอนแบบปกติ บทบาทของครูหรือผูสอนในหองเรียนจะตองเปลี่ยนไป กลาวคือ เม่ือนํา
เทคโนโลยีการสอนเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนแลว ครูจะเปลี่ยนบทบาทจากการเปนแหลงความรูไปเปนมีสวนรวมหรือลงมือ
ปฏิบัติ สอดคลองกับ พงษเอก สุกใส (2561) [17] ท่ีพบวา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอยางครูพลศึกษา ตองอาศัยความ
รับผิดชอบของตนเองและสรางเครือขายความรวมมือภายในสังคมวิชาชีพ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนทางพลศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซ่ึงจะทําใหการปรับเปลี่ยนบทบาทครูพลศึกษานั้นมีความย่ังยืนและเทา
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก 
 

8. ขอเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาในครู

ประถมศึกษา แลวนําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกันเพ่ือดูวาเหมือนหรือตางกันอยางไร  
2. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการสรางนวัตกรรมการสอนพลศึกษาเปนตัวแปรตอไป หากในโรงเรียนมีครูพลศึกษาท่ีสามารถบูรณา

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาไดทุกคนแลว 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู0ในรายวิชาวิทยาศาสตร8 เรื่องพลังงานความร0อน  

โดยใช0กระบวนการแก0ปEญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ เพื่อสJงเสริมความสามารถในการคิดเชิงคำนวณ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปQที่ 1 

Effect of Science Learning Activities in Thermal Energy  

using the Computational Problem Solving Process  

to promote Computational Thinking Ability of Grade 7 Students   
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บทคัดย=อ 
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค6เพื่อ 1. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงคำนวณของนักเรียน กFอนและหลังจากไดKรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูKโดยใชKกระบวนการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร6 

เรื่อง พลังงานความรKอน กFอนและหลังไดKรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูKโดยใชKกระบวนการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ 3. ศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตFอการจัดกิจกรรมการเรียนรูKโดยใชKกระบวนการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ กลุFมตัวอยFางที่ใชKใน

การวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปYการศึกษา 2563 โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาแหFงหนึ่งในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จำนวน 40 คน ที่ไดKจากสุFมแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใชKในการวิจัยประกอบดKวย 1. แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูKโดยใชKการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงคำนวณ 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเรื่อง พลังงานความรKอน 4. แบบสอบถามความพึงพอใจตFอการจัดกิจกรรมการเรียนรูKโดยใชKการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิง

คำนวณ การวิเคราะห6ขKอมูลใชKคFาเฉลี่ย สFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบท ี(t-test for dependent) ผลการวิจัยพบวFา 

 1. คะแนนที่ไดKจากการทำแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงคำนวณของนักเรียน มีคะแนนหลังเรียนสูงกวFากFอนเรียนอยFาง

มีนัยสำคัญตามสถิติที่ระดับ 0.01     

   2. คะแนนที่ไดKจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พลังงานความรKอนของนักเรียน มีคะแนนหลังเรียนสูงกวFา

กFอนเรียน โดยมีความแตกตFางกันอยFางมีนัยสำคัญตามสถิติที่ระดับ 0.01                 

  3. ความพึงพอใจตFอการจัดการเรียนรูKโดยใชKการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 โดยภาพรวมอยูF

ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรูKวิทยาศาสตร6, กระบวนการแกKปNญหา, ความสามารถในการคิดเชิงคำนวณ 

 

 

 

 

41
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

Abstract 

  The purpose of this study were to 1) compare the students' computational thinking ability before and after 

receiving the learning activities using the computational problem solving process, 2 )  compare the learning 

achievement in thermal energy before and after receiving the learning activities using the computational problem 

solving process and 3)  study the students' satisfaction with the learning activities using the computational 

problem solving process. This study was carried out with 4 0  Grade 7 students in the second semester of the 

2020 academic year at a secondary school in Phra Nakhon Si Ayutthaya. Purposive sampling technique was used 

in order to identify sample. The research tools consisted of: 1. Lesson plan of learning activities using 

computational problem solving. 2. Computational thinking ability test. 3. Achievement test on thermal energy 

concept. 4. Satisfaction questionnaire for learning activities using computational problem solving. The data were 

analyzed using averages. standard deviation and hypothesis test values (t-test for dependent).  The research 

finding was as follows; 

  1 ) Computational thinking ability pretest scores of the students' computational thinking abilities had higher 

than posttest scores with a significant difference statistically at 0.01 level. 

  2 )  Achievement pretest scores of the students' computational thinking abilities had higher than posttest 

scores with a significant difference statistically at 0.01 level. 

  3 )  The overall satisfaction with the learning activities using the computational problem solving process of 

Grade 7 students was at the highest level of satisfaction.  

 

Keywords: Science learning management, Problem solving process, Computational thinking ability 

 

1. บทนำ 
 ในโลกยุคปNจจุบันเทคโนโลยีเขKามามีบทบาทในการดำรงชีวิตและในการเรียนการสอน โดยปNจจุบันเศรษฐกิจ สังคมโลก 

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต6 ใชKในชีวิตประจำวันและใชKในดKานอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตใหKดีขึ้น สFงผลใหKเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สังคม มีการทำธุรกรรมออนไลน6 การเขKาถึง ติดตFอสื่อสาร นำเสนอ

ขKอมูลขFาวสาร ผFานสื่อตFาง ๆ สFวนการพัฒนาดKานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร6 และการสื่อสารก็ไดKรับการนำไปใชKเป�นเครื่องมือชFวยในการ

ทำงาน การศึกษา การเรียนรูKใหKมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากขึ้น เพื่อการพัฒนาประเทศใหKกKาวทันตFอการเปลี่ยนแปลงนี้รัฐจึง

ไดKวางนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เนKนขีดความสามารถการแขFงขันของประเทศ เป�นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนำพาประเทศไทยใหKเปลี่ยน

ผFานไปสูF “ประเทศในโลกที่หนึ่ง” ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 อยFางเป�นรูปธรรม ตาม

แนวทางแผนยุทธศาสตร6ชาติ 20 ปY ดKวยการสรKางความเขKมแข็งจากภายใน ควบคูFไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิด 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (สสวท., 2561: 1) [1] 

 สถาบันสFงเสริมการสอนวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี (สสวท.) ไดKดำเนินการจัดทำมาตรฐานการเรียนรูK และตัวชี้วัดกลุFมสาระการ

เรียนรูKวิทยาศาสตร6 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุFงหวังใหKผูKเรียนไดK

เรียนรูKวิทยาศาสตร6 ที่เนKนการเชื่อมโยงความรูKกับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการคKนควKาและสรKางองค6ความรูKโดยใชKกระบวนการใน

การสืบเสาะหาความรูKและกระบวนการแกKปNญหาที่หลากหลาย ใหKผูKเรียนมีสFวนรFวมในการเรียนรูKทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมดKวยการ

ลงมือปฏิบัติ เหมาะสมกับระดับชั้น โดยกำหนดสาระการเรียนรูKพื้นฐาน ออกเป�น 4 สาระไดKแกF วิทยาศาสตร6ชีวภาพ วิทยาศาสตร6

กายภาพ วิทยาศาสตร6โลกและอวกาศ และเทคโนโลยี (ภาสกร เรืองรอง และคณะ, 2561) [2] 

  เป�าหมายสำคัญของการจัดการเรียนรูKกลุFมสาระการเรียนรูKวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานการเรียนรูKและตัวชี้วัดกลุFม

สาระการเรียนรูKวิทยาศาสตร6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีสาระสำคัญ
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ไดKแกF 1. เพื่อใหKเขKาใจหลักการ ทฤษฎีที่เป�นพื้นฐานในกลุFมวิทยาศาสตร6 2. เพื่อใหKเขKาใจขอบเขตธรรมชาติ และขKอจำกัดของ

วิทยาศาสตร6 3. เพื่อใหKมีทักษะที่สำคัญในการศึกษาคKนควKา และคิดคKนทางวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 4. เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 

จินตนาการ ความสามารถในการแกKปNญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใชKเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการตัดสินใจ 5. 

เพื่อใหKตระหนักถึงความสัมพันธ6ระหวFางวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี มวลมนุษย6และสภาพแวดลKอมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกัน

และกัน 6. เพื่อนำความรูKความเขKาใจในเรื่องวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีไปใชKใหKเกิดประโยชน6ตFอสังคมและการดำรงชีวิต 7. เพื่อใหKเป�น

คนมีเหตุผล ใจกวKาง รับฟNงความคิดเห็นของผูKอื่น ใชKวิธีการทางวิทยาศาสตร6 ในการแกKปNญหา สนใจและใฝ�รูKในเรื่องวิทยาศาสตร6 และ

เทคโนโลยี (สสวท., 2561: 1) [1] 

  แตFในปNจจุบันสภาพของการจัดการเรียนรูKในรายวิชาวิทยาศาสตร6นั้น มีสภาพที่คFอนขKางขัดแยKงกับเป�าหมายของการเรียน

วิทยาศาสตร6 โดยสังเกตไดKจากกระบวนการเรียนรูKของนักเรียนที่เนKนในการจดจำจากในหนังสือเรียน ทำใหKเมื่อผูKเรียนเจอสถานการณ6

อื่น ๆ หรือในชีวิตประจำวันทำใหKไมFสามารถแกKปNญหาที่เกิดขึ้นไดK และอีกปNจจัยหนึ่งคือ การเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร6ที่มีตัว

แปรและสมการตFาง ๆ เขKามาเกี่ยวขKองซึ่งเป�นความทKาทายของผูKเรียนในการคิดแกKปNญหาและการคำนวณที่เป�นพื้นฐานของคณิตศาสตร6 

เพื่อใหKไดKถึงผลลัพธ6นั้นเป�นเรื่องที่คFอนขKางยากและมีความซับซKอน จึงเป�นเหตุผลที่นักเรียนสFวนมากไมFชอบวิชาวิทยาศาสตร6 (ยุภารัตน6 

พืชสิงห6, 2564: 152) [3] 

  เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เป�นสาระใหมFที่ถูกกำหนดใหKอยูFในกลุFมสาระการเรียนรูKวิทยาศาสตร6 เป�นแนวทางการเรียนรูKที่ชFวย

พัฒนาศักยภาพของผูKเรียนในการคิดเชิงคำนวณ การแกKปNญหา โดยเริ่มจากการวิเคราะห6และกำหนดรายละเอียดของปNญหา การ

วางแผนในการแกKไขปNญหาผFานการออกแบบเป�นรหัสลำลอง หรือผังงานอยFางเป�นลำดับขั้นตอน เรียกวิธีการแกKไขปNญหานี้วFา อัลกอรึ

ทึม โดยการแกKปNญหาอยFางเป�นระบบ มีลำดบัขั้นตอน จะชFวยลดเวลาในการแกKไขปNญหา และชFวยหาคำตอบที่ถูกตKองไดKอีกดKวย (สสวท, 

2555: 4) [4] 

  การคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) เป�นวิธีการคิดและแกKปNญหาเชิงวิเคราะห6 สามารถใชKจินตนาการมองปNญหาดKวย

ความคิดเชิงนามธรรม ซึ่งจะทำใหKเราสามารถเห็นแนวทางในการแกKปNญหาอยFางเป�นขั้นตอน และมีลำดับวิธีคิดไดK โดยวิธีคิดแบบ

วิทยาการคำนวณนี้ ไมFใชFเพียงแคFการเขียนโปรแกรม เพราะภาษาโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แตFจุดประสงค6ที่สำคัญกวFา

คือการสอนใหKเด็กคิดและเชื่อมโยงปNญหาตFาง ๆ เป�น จนสามารถแกKปNญหาไดKอยFางเป�นระบบนั่นเอง (Wing, J. M., 2006 และ 

Angevine, C., 2017) [5], [6]  
  จากขKอมูลขKางตKนผูKวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำเอาขั้นตอนวิธีการแกKปNญหาในรายวิชาวิทยาการคำนวณ มาออกเป�นแบบเป�น

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูKเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูKวิชาวิทยาศาสตร6 และเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงคำนวณ

ของนักเรียน ซึ่งจะเป�นสิ่งที่ทำใหKนักเรียนมีความสามารถใหKการคิดแกKปNญหาอยFางเป�นระบบขั้นตอน และสามารถนำไปใชKในการ

แกKปNญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไดK 

 

2. วัตถุประสงค9ของการวิจัย 
  1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงคำนวณของนักเรียน กFอนและหลังจากไดKรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูKโดยใชK

กระบวนการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ 

  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร6 เรื่อง พลังงานความรKอน กFอนและหลังไดKรับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูKโดยใชKกระบวนการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ 

  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตFอการจัดกิจกรรมการเรียนรูKโดยใชKกระบวนการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 พื้นที่ที่ดำเนินการวิจัย 

   คือ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแหFงหนึ่งในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

3.2 ชEวงเวลาในการวิจัย 
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   อยูFระหวFางภาคเรียนที่ 2 ปYการศึกษา 2563 (ระหวFางเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) 

3.3 ประชากรและกลุEมตัวอยEาง 

   ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปYที่  1 โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาแหFงหนึ่ งในจังหวัด

พระนครศรอียธุยา ภาคเรียนที่ 2 ปYการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 264 คน กลุFมตัวอยFาง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 

1 จำนวน 40 คน ซึ่งไดKมาจากการสุFมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

3.4 ตัวแปรที่ศึกษา  

   ตัวแปรตKน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูKโดยใชKการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการคิดเชิง

คำนวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพลังงานความรKอน และความพึงพอใจตFอการจัดกิจกรรมการเรียนรูKโดยใชKการแกKปNญหาตาม

แนวคิดเชิงคำนวณ 

 

4. วิธีการวิจัย 

     การวิจัยในครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตKน (Pre Experimental Research) ผูKวิจัยไดKสรKางกิจกรรมการจัดการเรียนรูKใน

รายวิชาวิทยาศาสตร6 เรื่องพลังงานความรKอน โดยใชKกระบวนการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ และศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูKของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่ใชKไดKแกF The One-Group Pretest-Posttest Design 

4.1 เครื่องมือที่ใชTในการวิจัย  

  เครื่องมือที่ใชKในการวิจัยครั้งนี้ แบFงออกเป�น 2 สFวนไดKแกF 

  สEวนที่ 1 เครื่องมือที่ใชKในการทดลอง ไดKแกF แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูKในรายวิชาวิทยาศาสตร6 เรื่อง พลังงานความรKอน โดยใชK

การแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณจำนวน 6 แผน รวม 12 ชั่วโมง ซึ่งเป�นนวัตกรรมที่ผูKวิจัยไดKสรKางขึ้น ไดKแกF 1. แผนการจัดการ

เรียนรูKที่ 1 เรื่อง การวัดอุณหภูมิ 2 ชั่วโมง 2. แผนการจัดการเรียนรูKที่ 2 เรื่อง หนFวยวัดอุณหภูมิ 2 ชั่วโมง 3. แผนการจัดการเรียนรูKที่ 3 

เรื่อง ความรKอนกับการหดและขยายตัวของสาร 2 ชั่วโมง 4. แผนการจัดการเรียนรูKที่ 4 เรื่อง ความรKอนกับการเปลี่ยนสถานะของสาร 2 

ชั่วโมง 5. แผนการจัดการเรียนรูKที่ 5 เรื่อง ความรKอนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิของสาร 2 ชั่วโมง 6. แผนการจัดการเรียนรูKที่ 6 เรื่อง 

สมดุลความรKอน 2 ชั่วโมง 

  สEวนที่ 2 เครื่องมือที่ใชKในการเก็บรวบรวมขKอมูลที่เกิดจากการทดลองใชKแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูKในรายวิชาวิทยาศาสตร6 

เรื่อง พลังงานความรKอน โดยใชKการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ ไดKแกF 1. แบบทดสอบวัดการคิดเชิงคำนวณ 2. แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานความรKอน ชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 และ 3. แบบสอบถามความพึงพอใจตFอการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูKโดยใชKการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ 

 

4.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขTอมูล 

  การวิจัยในครั้งนี้ผูKวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขKอมูลเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรม ชFวงระยะเวลาเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม  

2563 ในภาคเรียนที่ 2 ปYการศึกษา 2563 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 4.2.1 ผูKวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขKอมูลกับนักเรียนกลุFมตัวอยFางกFอนไดKรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูKโดยใชKแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดเชิงคำนวณและแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานความรKอน ที่ผFานการตรวจสอบและหา

คุณภาพของเครื่องมือแลKว 

 4.2.2 ใชKแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูKในรายวิชาวิทยาศาสตร6 เรื่องพลังงานความรKอน ชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 โดยใชKการแกKปNญหา

ตามแนวคดิเชิงคำนวณ จำนวน 6 แผน รวม 12 ชั่วโมง  

 4.2.3 ผูKวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขKอมูลกับนักเรียนกลุFมตัวอยFางหลังไดKรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูKโดยใชKแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดเชิงคำนวณและแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานความรKอน ที่ผFานการตรวจสอบและหา

คุณภาพของเครื่องมือแลKว  
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 4.2.4 ผูKวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขKอมูลกับนักเรียนกลุFมตัวอยFาง โดยใชKแบบสอบถามความพึงพอใจตFอการจัดกิจกรรมการเรียนรูK 

ที่ผFานการตรวจสอบและหาคุณภาพของเครื่องมือแลKว 

 4.2.5 ผูKวิจัยนำขKอมูลที่เก็บรวบรวมไดKไปวิเคราะห6ผลทางสถิติ 
 
 

4.3 การวิเคราะหZขTอมูลและสถิติที่เกี่ยวขTอง 

  ในการวิจัยผูKวิจัยไดKดำเนินการวิเคราะห6ขKอมูลตามวัตถุประสงค6ของการวิจัยที่ตั้งไวK ดังนี้   

 1. วิเคราะห6ขKอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการคิดเชิงคำนวณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 โดยวิเคราะห6คะแนนออกมาเป�น

คFาเฉลี่ย คFาสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคFาท ี(t-test for dependence) เพื่อเปรียบเทียบกFอนเรียนและหลังเรียน  

 2. วิเคราะห6ขKอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พลังงานความรKอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 โดยวิเคราะห6คะแนน

ออกมาเป�นคFาเฉลี่ย คFาสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคFาท ี(t-test for dependence) เพื่อเปรียบเทียบกFอนเรียนและหลังเรียน  

 3. การวิเคราะห6ขKอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตFอการจัดกิจกรรมการเรียนรูKโดยใชKการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณของชั้น

มัธยมศึกษาปYที่ 1 โดยวิเคราะห6คะแนนออกมาเป�นคFาเฉลี่ย คFาสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ6ประเมินความพึง

พอใจ 

  การวิจัยครั้งนี้ผูKวิจัยไดKใชKสถิติในการเก็บขKอมูลโดยแบFงออกเป�น 2 ประเภท ดังนี้ 

 1. สถิติที่ใชKในการหาคุณภาพเครื่องมือ ประกอบดKวย การหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูK โดยมีระดับคะแนน 4.54 จาก 5 

คะแนน การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงคำนวณ โดยมีคFาดัชนีความสอดคลKองอยูFในระดับที่เหมาะสมทุก

ขKอคำถาม การหาคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพลังงานความรKอน โดยมีคFาดัชนีความสอดคลKองอยูFในระดับที่

เหมาะสมทุกขKอคำถาม และการหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจตFอการจัดกิจกรรมการเรียนรูKโดยใชKการแกKปNญหาตาม

แนวคิดเชิงคำนวณ โดยมีคFาดัชนีความสอดคลKองอยูFในระดับที่เหมาะสมทุกขKอคำถาม 

  2. สถิติที่ใชKในการวิเคราะห6ผลการเก็บรวบรวมขKอมูล ประกอบดKวย คFาเฉลี่ย สFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชKในการทดสอบ

สมมติฐานกลุFมตัวอยFาง Pretest-Posttest โดยใชKสูตร t – test for dependent samples 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

  การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูKในรายวิชาวิทยาศาสตร6 เรื่องพลังงานความรKอน โดยใชKกระบวนการ

แกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ เพื่อสFงเสริมความสามารถในการคิดเชิงคำนวณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 โดยมี

รายละเอียด ดังตFอไปนี้ 

 

5.1 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงคำนวณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 1 กEอนและหลังไดTรับการจัดการเรียนรูT

โดยใชTกระบวนการแกTปbญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ  

 ในการศึกษาความสามารถในการคิดเชิงคำนวณของกลุFมตัวอยFางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 ที่ไดKรับการจัดการเรียนรูKโดยใชK

กระบวนการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ ผูKวิจัยไดKนำคะแนนที่ไดKจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงคำนวณ มาหาคFา

รKอยละ สFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคFาทดสอบสมมติฐาน t-test ผลปรากฏดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงคำนวณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 กFอนและหลังไดKรับการจัดการเรียนรูKโดย

ใชKกระบวนการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ 

ความสามารถในการคิดเชิงคำนวณ 
 

S.D. t-test Sig 

กFอนเรียน 10.18 2.30 11.36* 

 

.00 

หลังเรียน 15.20 4.72  

 * หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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  จากตารางที่ 1 แสดงใหKเห็นวFานักเรียนกลุFมตัวอยFางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 ที่ไดKรับการจัดการเรียนรูKโดยใชKการแกKปNญหาตาม

แนวคิดเชิงคำนวณ ไดKคะแนนกFอนเรียน (  เทFากับ 10.18) และหลังเรียน (  เทFากับ 15.20) โดยสรุปคะแนนความสามารถในการคิด

เชิงคำนวณ หลังเรียนสูงกวFากFอนเรียนอยFางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

5.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานความรTอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 1 กEอนและหลังไดTรับการ

จัดการเรียนรูTโดยใชTกระบวนการแกTปbญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ  

 ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานความรKอน ของกลุFมตัวอยFางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 ที่ไดKรับการจัดการ

เรียนรูKโดยใชKกระบวนการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ ผูKวิจัยไดKนำคะแนนที่ไดKจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาหา

คFารKอยละ สFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคFาทดสอบสมมติฐาน t-test ผลปรากฏดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานความรKอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 กFอนและหลังไดKรับการ

จัดการเรียนรูKโดยใชKกระบวนการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เรื่อง พลังงานความรTอน 
 

S.D. t-test Sig 

กFอนเรียน 8.88 1.91 22.04* 0.01 

หลังเรียน 14.28 1.55  

 * หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

   

  จากตารางที่ 2 แสดงใหKเห็นวFา กลุFมตัวอยFางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 ที่ไดKรับการจัดการเรียนรูKโดยใชKการแกKปNญหาตามแนวคิด

เชิงคำนวณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานความรKอน กFอนเรียน (  เทFากับ 8.88) และหลังเรียน (  เทFากับ 14.28) โดยสรุป

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานความรKอน หลังเรียนสูงกวFากFอนเรียนอยFางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

5.3 การประเมินผลที่ไดTจากแบบสอบความความพึงพอใจตEอการจัดกิจกรรมการเรียนรูTโดยใชTกระบวนการแกTปbญหาตามแนวคิด

เชิงคำนวณ  

 ในการศึกษาความพึงพอใจของกลุFมตัวอยFางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 ที่ไดKรับการจัดการเรียนรูKโดยใชKกระบวนการแกKปNญหา

ตามแนวคิดเชิงคำนวณ ผูKวิจัยไดKนำคะแนนที่ไดKจากการทำแบบสอบถามความพึงพอใจตFอการจัดกิจกรรมการเรียนรูKโดยใชKกระบวนการ

แกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ มาหาคFารKอยละ และสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏดังตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 3 การประเมินผลที่ไดKจากแบบสอบความความพึงพอใจตFอการจัดกิจกรรมการเรียนรูKโดยใชKกระบวนการแกKปNญหาตามแนวคิด

เชิงคำนวณ 

ความพึงพอใจตEอการจัดการเรียนรูT 
 

S.D. ความหมาย 

ดTานการจัดกิจกรรมการเรียนรูT 

1.  ชFวยใหKนักเรียนมีความรูKความเขKาใจเนื้อหาไดKดีขึ้น 4.65 0.48 มากที่สุด 

2.  ชFวยใหKนักเรียนมีการคิดแกKปNญหาอยFางเป�นลำดับขั้นตอน 4.73 0.45 มากที่สุด 

3.  กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดชFวยใหKนักเรียนไดKแสดง

ความคิด 

4.78 0.42 มากที่สุด 

รวม 4.72 0.45 มากที่สุด 

ดTานบรรยากาศการเรียนรูT 

4.  ชFวยใหKเรียนรูKอยFางมีความสุข 4.93 0.26 มากที่สุด 
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ความพึงพอใจตEอการจัดการเรียนรูT 
 

S.D. ความหมาย 

5.  ชFวยใหKสนใจที่เรียนรูKสิ่งตFาง ๆ มากขึ้น 4.73 0.45 มากที่สุด 

6.  ชFวยใหKมีอิสระในการเรียนรูKและศึกษาหาความรูKดKวยตนเอง 4.75 0.43 มากที่สุด 

7.  ชFวยใหKมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูK และความคิดเห็นกับเพื่อน 4.80 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.42 มากที่สุด 

ดTานประโยชนZที่ไดTรับจากการเรียนรูT 

8.  ชFวยใหKสามารถนำความรูKไปใชKในชีวิตประจำวันไดK 4.75 0.43 มากที่สุด 

9.  ชFวยใหKทำงานอยFางมีระบบระเบียบ 4.80 0.40 มากที่สุด 

10. ชFวยใหKทำงานรFวมกับผูKอื่นไดKดี 4.73 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.76 0.43 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.76 0.43 มากที่สุด 

  จากตารางที่ 3 แสดงใหKเห็นวFา กลุFมตัวอยFางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1  มีความพึงพอใจตFอการจัดการเรียนรูKโดยใชKการ

แกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ ในภาพรวมอยูFในระดับพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.76, S.D. = 0.43) โดยผลรวมคFาเฉลี่ยของแตFละ

ดKานที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดไดKแกF ดKานบรรยากาศการเรียนรูK (  = 4.80, S.D. = 0.42) อยูFในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

รองลงมาคือดKานประโยชน6ที่ไดKรับจากการเรียนรูK (  = 4.76, S.D. = 0.43) อยูFในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และดKานการจัด

กจิกรรมการเรียนรูK (  = 4.72, S.D. = 0.45) อยูFในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายไดKดังนี้ 

  1. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงคำนวณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 ที่ไดKรับการจัดการเรียนรูKโดยใชK

กระบวนการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ จากผลการวิจัยพบวFา คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด

เชิงคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 นักเรียนทุกคนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวFากFอนเรียน และมีความแตกตFางกันอยFางมี

นัยสำคัญตามสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งเป�นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวK ซึ่งผลเป�นเชFนนี้เนื่องจากวFา กิจกรรมการเรียนรูKที่ผูKวิจัยไดKทำการ

ออกแบบนั้น ทำใหKนักเรียนมีทักษะการแกKปNญหาอยFางเป�นลำดับขั้นตอนโดยอาศัยองค6ประกอบ 4 สFวนของแนวคิดเชิงคำนวณมาใชKใน

การแกKปNญหา โดยหัวใจหลักของแนวคิดเชิงคำนวณคือการแกKปNญหาอยFางเป�นลำดับขั้นตอน ซึ่งนักเรียนจะไดKออกแบบขั้นตอนวิธีการ

แกKปNญหา หรือที่เรียกไดKวFาอัลกอริทึม ผFานการเขียนรหัสลำลอง หรือการเขียนผังงาน จากนั้นจึงดำเนินการแกKปNญหาตามที่นักเรียนไดK

ออกแบบเอาไวKจนกระทั้งไดKผลลัพธ6ที่นักเรียนตKองการ ซึ่งจะตKองสามารถตรวจสอบและประเมินผลไดK ซึ่งสอดคลKองกับงานวิจัยของ

วิรุฬห6 สิทธิเขตรกรณ6 และสุรีย6พร สวFางเมฆ (2564: 266 – 287) [7] ซึ่งพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณดKวยกิจกรรมการเรียนรูK

สืบเสาะแบบ 5Es รFวมกับบอร6ดเกมและการเขียน Formula Coding โดยผลวิจัยสรุปวFาการจัดการเรียนรูKโดยใชKทักษะการคิดเชิง

คำนวณ ทำใหKนักเรียนสามารถอธิบายและออกแบบวิธีการแกKปNญหาอยFางเป�นลำดับขั้นตอนไดKดี	 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานความรKอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 ที่ไดKรับการจัดการเรียนรูK

โดยใชKกระบวนการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ จากผลการวิจัยพบวFา คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่อง พลังงานความรKอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 ที่ไดKรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูKโดยใชKกระบวนการแกKปNญหาตาม

แนวคิดเชิงคำนวณ นักเรียนทุกคนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวFากFอนเรียน และมีความแตกตFางกันอยFางมีนัยสำคัญตามสถิติที่ระดับ 0.01  

ซึ่งเป�นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวK ซึ่งผลเป�นเชFนนี้เนื่องจากวFา นักเรียนไดKฝ©กนำเอาวิธีการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ มาใชKในการ

แกKปNญหาทางวิทยาศาสตร6อยFางเป�นลำดับขั้นตอน จนเกิดความชำนาญซึ่งจะเป�นทักษะที่ทำใหKนักเรียนมีกระบวนคิดแกKปNญหาทาง

วิทยาศาสตร6อยFางเป�นลำดับขั้นตอนเพื่อหาคำตอบหรือผลลัพธ6ที่ถูกตKอง ดังนั้นในเรื่องของพลังงานความรKอนที่นักเรียนจะตKองมีการ

คำนวณเปลี่ยนหนFวยอุณหภูมิ หรือคำนวณหาปริมาณความรKอนที่ทำใหKสารมีการเปลี่ยนแปลง นักเรียนจะสามารถหาคำตอบที่ถูกตKอง
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ไดKจากการใชKทักษะการแกKไขปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ ซึ่งสอดคลKองกับงานวิจัยของ ภาสกร เรืองรอง และมะยุรีน6 พิทยาเสนีย6 

(2563: 1 – 14) [8] โดยศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณรFวมกับรูปแบบการเรียนรูK Coding เพื่อสFงเสริมทักษะการแกKปNญหาแบบรFวมมือ 

ผลการวิจัยสรุปวFาแนวคิดเชิงคำนวณเป�นกระบวนการคิดเพื่อการแกKปNญหาอยFางมีเหตุผล ทำใหKผูKเรียนมีการทำงานโดยเนKนการรFวมกัน

คิดและสามารถแกKปNญหาอยFางสรKางสรรค6 นำไปใชKแกKปNญหาไดKในชีวิตประจำวัน   

 3. การศึกษาความพึงพอใจตFอการจัดกิจกรรมการเรียนรูKโดยใชKกระบวนการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ พบวFา เป�นกิจกรรม

การเรียนการสอนที่เหมาะสม คือมีคFาเฉลี่ยในภาพรวมอยูFในระดับพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.76) โดยนักเรียนกลุFมตัวอยFางมีความพึง

พอใจในดKานบรรยากาศการเรียนรูKมากที่สุด เนื่องจากวFาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูK ครูจะเป�นผูKคอยใหKคำปรึกษาแกFนักเรียนสำหรับ

การทำกิจกรรม ดูแลนักนักเรียนอยFางทั่วถึง นักเรียนสามารถพูดคุยหรือสอบถามในสิ่งที่ยังไมFเขKาใจไดKตลอดเวลาจึงทำใหKนักเรียนมี

บรรยากาศในการเรียนรูKที่ดี รองลงมาคือดKานประโยชน6ที่ไดKรับ เพราะในการทำกิจกรรมนักเรียนจะไดKฝ©กใชKทักษะการแกKปNญหาตาม

แนวคิดเชิงคำนวณ ซึ่งเป�นทักษะที่สามารถนำเอาไปใชKในการแกKไขปNญหาในชีวิตประจำวันของตนเองไดKเชFน การวางแผนเดินทางมา

โรงเรียน การวางแผนการใชKเงินของแตFละวัน เป�นตKน และลำดับสุดทKายคือดKานการจัดกิจกรรมการเรียนรูK เนื่องจากวFาเป�นกิจกรรมที่มี

การบูรณาการของวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณมาประยุกต6ใชKกับเนื้อหาในรายวิชาวิทยาศาสตร6 นักเรียนจึงตKองมีการเรียนรูKพื้นฐาน

ของการแกKไขปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนรหัสลำลองหรือผังงาน ซึ่งอาจเป�นการเพิ่มขึ้นตอนวิธีในการเรียนมากขึ้นในการ

แกKปNญหาทางวิทยาศาสตร6 แตFหากนักเรียนไดKฝ©กใชKการแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณจนเกิดเป�นทักษะแลKวนักเรียนจะสามารถมี

ลำดับขั้นตอนในการแกKปNญหาตFาง ๆ ไดKอยFางเป�นรูปธรรมชัดเจน และสามารถนำไปใชKในชีวิตประจำวันไดK 

 

7. ข,อเสนอแนะ 
 1. การนำกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนไปใชK ผูKวิจัยจะตKองมีการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาวิทยาการเทคโนโลยีการคำนวณ

พอสมควร เนื่องจากในการวิจัยนี้ผูKวิจัยไดKนำเอาวิธีการแกKปNญหาในรายวิชาเทคโนโลยีการคำนวณมาประยุกต6ใชKกับเนื้อหาในรายวิชา

วิทยาศาสตร6ซึ่งเป�นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่คFอนขKางแปลกใหมF โดยผูKวิจัยจะตKองมีการออกแบบกิจกรรมใหKมีความสอดคลKองกับ

เนื้อหาที่จะนำเอาวิธีการไปปรับใชK 

 2. การแกKปNญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ เนื่องจากเป�นวิธีการแกKปNญหาที่คFอนขKางมีความเฉพาะเจาะจงโดยนักเรียนจะตKองมีการวาง

แผนการแกKปNญหาจากการเขียนรหัสลำลอง ผังงาน หรือคำสั่งโปรแกรม โดยผูKวิจัยควรเลือกใชKใหKเหมาะสมกับเนื้อหาเพื่อจะใหKสFงเสริม

ใหKนักเรียนเกิดการคิดแกKปNญหาอยFางเป�นลำดับขั้นตอน 
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การพัฒนาสื่อการสอน วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เร่ืองการเขียนโปรแกรมรหสัคําสั่งใน
โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC ในรูปแบบออนไลน 

 The Development of Teaching Media in Programming and Electrical Control 
Subject on the Topic of Programming Command Code in the Mable Controller 

using The Fx-Training PLC Program by Online Learning Platform 
 
 

สุรสิทธิ์ แสนทอน, มานะ ทะนะอน และปฏิพล บุญมาก 
 
 

สาขาครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพสื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง การเขียน
โปรแกรมรหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC ในรูปแบบออนไลน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ในครั้งน้ี ประกอบดวย สื่อการสอนดวยโปรแกรม Fx-Training PLC, แบบฝกหัดหลังบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน โดยไดนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาชางไฟฟากําลัง ช้ัน
ปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 ท่ีทําการลงทะเบียนในรายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เปนจํานวน 16 คน โดยเลือก
แบบเจาะจง เมื่อนักศึกษากลุมตัวอยางไดเรียนดวยสื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง การเขียนโปรแกรมรหัสคําสั่ง
ในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC แลว จึงทําการทดสอบดวยแบบฝกหัดหลังบทเรียน และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ผลการวิจัยปรากฏวา สื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง การเขียนโปรแกรม
รหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC มีประสิทธิภาพ 85.63/81.88 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด
ไว 80/80 
 
คําสําคัญ: สื่อการสอน, การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา, การเขียนโปรแกรมรหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร 
 

Abstract 
     The purpose of this study were to construct and validate the efficiency of Teaching Media in Programming 
and Electrical Control Subject on the Topic of Programming Command Code in the Mable Controller using The 
Fx-Training PLC Program by Online Learning Platform. The study tools were teaching media, exercise and 
achievement test. The samples used in this study were 16 third year students in the Tak Technical College 
Professional certificate level in Electrical Power Program, on the 2nd semester, academic year 2021. The test and 
analysis used in this study were exercise and achievement test. The result of this study revealed that Teaching 
Media in Programming and Electrical Control Subject on the Topic of Programming Command Code in the Mable 
Controller using The Fx-Training PLC Program by Online Learning Platform have the efficiency of 85.63/81.88 
which higher than the criteria 80/80. 
 
Keywords: Teaching Media, Programming and Electrical Control, Programming Commands Code in the Mable 
Controller 
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1. บทนํา 
     ในปจจุบันเทคโนโลยีไดมีการพัฒนามาอยางไมหยุดยั้งและเขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตและความเปนอยูมากข้ึน ไดมีการนํา
อินเทอรเน็ตและคอมพิวเตอรมาประยุกตใชงานดานตาง ๆ ไมวาจะเปนหนวยราชการ หรือหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนหนวยงานของ
เอกชนก็ไดใหความสนใจท่ีจะนําเทคโนโลยีเหลาน้ีมาใชพัฒนาหนวยงานของตนใหมีความทันสมัยตลอดเวลา นอกจากน้ัน
สถาบันการศึกษาก็เชนเดียวกัน ไดใหความสนใจในเรื่องน้ี ซึ่งไดนํามาใชในดานการจัดการเรียนการสอน โดยนํามาใชในการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน รวมไปถึงสื่อการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต จะชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนและมีทักษะการเรียนรู
เปนไปตามกระบวนการเรียนรู [1] ซึ่งเปนทางเลือกท่ีนาสนใจในการเผยแพรความรูของผูสอนไปยังผูเรียน สรางความเขาใจไดงายและ
กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในการพัฒนาความรูความสามารถท่ีนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งไมจํากัดสถานท่ีและเวลาการ
เรียน 
     การเรียนการสอนรายวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา รหัสวิชา 2104-2108 ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชาง
ไฟฟากําลัง ประกอบดวยเน้ือหา การควบคุมและความสําคัญของการควบคุม, ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรเลอร, 
การเขียนโปรแกรมรหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร, การออกแบบระบบควบคุมดวยโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร และ
การติดตั้ง/ซอมบํารุง เปนระบบปฏิบัติการทางดิจิทัล ออกแบบมาเพ่ือใชในงานอุตสาหกรรมมีหนวยความจําสามารถทําการโปรแกรม 
และเก็บคําสั่ง รองรับฟงกช่ันการทํางานท่ีหลากหลาย ในหัวขอการเขียนโปรแกรมรหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอรเน้ือหา 
ประกอบดวย คําสั่งเบ้ืองตน, คําสั่งเสริม, คําสั่งระบบ, คําสั่ง Converter, คําสั่ง Counter และคําสั่ง Timer น้ันจะเนนกระบวนการ
เรียนการสอนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง และสืบเน่ืองจากสถานการมีของโรคระบาด COVID-19 ประกอบกับการเฝาระวังอยาง
เขมงวดของทางวิทยาลัยเทคนิคตากและจังหวัดตาก จึงจัดใหมีการเรียนการสอนในรูปแบบ Online สลับกับ Onsite สงผลใหการเรียน
การสอนขาดความตอเน่ืองกันในการเขียนโปรแกรมรหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร ท่ีตองฝกปฏิบัติจากเครื่องคอมพิวเตอร 
ในการแกปญหาจึงมีการสอนออนไลนโดยการใชโปรแกรม Fx-Training PLC เพ่ือใชฝกนักศึกษาในการเขียนโปรแกรม  
     จากปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยในฐานะท่ีเปนผูสอนมีความสนใจในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบออนไลน เพ่ือการวัดผลวา
ผูเรียนมีความเขาใจมากนอยเพียงใด การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนนักศึกษายังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็นของ
ตนเองผานเครือขายสังคมออนไลน โดยมีการโตตอบ สนทนา กับนักเรียนคนอ่ืนเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจได จะชวยใหผูเรียนเกิด
ทักษะการแกปญหา และทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน เพราะผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง เรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา
และตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดดวย เน่ืองดวยโปรแกรม Fx-Training PLC เปนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีสามารถเขียน
โปรแกรมผานระบบคอมพิวเตอร พรอมท้ังสั่งการทํางานและจําลองการทํางานของวงจรได แสดงผลผานจอคอมพิวเตอร ทําให
เหมาะสมกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 
     ผูวิจัยจึงมีความคิดท่ีจะสรางสื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง การเขียนโปรแกรมรหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิล
คอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC เพ่ือเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาความรูใหกับนักศึกษา
ไดตอไป นอกจากน้ีนักศึกษาสามารถท่ีจะเรียนในชวงเวลาวางไดอีก มีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะนําไปใชเปนสื่ออีกรูปแบบหน่ึงท่ีใช
ประกอบการเรียนการสอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว [2] 
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
    การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพสื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง การเขียน
โปรแกรมรหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC ในรูปแบบออนไลน โดยมีข้ันตอนการวิจัย
ดังตอไปน้ี 

2.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
    ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 3 สาขาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก จํานวน 80 คน 
    กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 3 สาขาชางไฟฟากําลัง ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการโปรแกรม
และการควบคุมไฟฟา จํานวนท้ังสิ้น 16 คน ท่ีเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจง 

2.2 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
    เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดแบงออกเปน 3 สวน คือ  
    2.2.1 สื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง การเขียนโปรแกรมรหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร โดยใช
โปรแกรม Fx-Training PLC สอนในรูปแบบออนไลน ประกอบดวย  

- เน้ือหาในหนวยเรียนการเขียนโปรแกรมรหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร มีท้ังหมด 5 เรือ่ง คือ คําสั่งเบ้ืองตน, คําสั่ง
เสรมิ, คําสั่งระบบ, คําสั่ง Converter, คําสั่ง Counter และคําสั่ง Timer 

51
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

     - แบบฝกหัดหลังบทเรียน เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีท้ังหมด 10 ขอ โดยผานการวิเคราะหและออกแบบฝกหัดหลังบทเรียนจาก
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
     2.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีท้ังหมด 10 ขอ โดยผานการวิเคราะหและออก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
     2.2.3 แบบสอบถามประเมินคุณภาพสื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง การเขียนโปรแกรมรหัสคําสั่งใน
โปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC จากผูเช่ียวชาญ ซึ่งผูวิจัยไดสรางข้ึนมาเปนแบบประเมินผล
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ทางดานแผนการสอน, แบบฝกหัดหลังบทเรียน, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และสื่อการสอน 
2.3 ดําเนินการทดลองและเก็บขอมูล  
     การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ One Group Posttest Only Design [3] การทดลอง
ในลักษณะน้ีจะเลือกกลุมตัวอยางมาทดลองเพียงกลุมเดียวแลวทําการทดลอง เมื่อทําการทดลองแลวก็ทําการทดสอบเพ่ือดูผลการ
ทดลองไดเลย โดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 
     2.3.1 วิเคราะหขอมูลและทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ จากตํารา หนังสือ หลักสูตร บทความ งานวิจัย และสอบถามผูเช่ียวชาญ 
เก่ียวกับปญหา ความตองการ และแนวทางตาง ๆ ในการกําหนดรูปแบบของสื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง การ
เขียนโปรแกรมรหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC ในรูปแบบออนไลน 
     2.3.2 สรางสื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง การเขียนโปรแกรมรหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร 
โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC 
     2.3.3 นําสื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง การเขียนโปรแกรมรหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร โดย
ใชโปรแกรม Fx-Training PLC ไปใหผูเช่ียวชาญประเมิน 
     2.3.4 หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยนําไปทดลองใชกับนักศึกษาท่ีใชหาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ เพ่ือหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     2.3.5 ทดลองและเก็บขอมูลกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 3 สาขาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก ท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการโปรแกรมและการควบคุมไฟฟา จํานวนท้ังสิ้น 16 คน ในรูปแบบออนไลน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
จากการทําแบบฝกหัดหลังบทเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
     2.3.6 นําผลท่ีไดจากการทดลองและเก็บขอมูล มาวิเคราะหหาประสิทธิภาพสื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง 
การเขียนโปรแกรมรหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC 
2.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
     ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล มีข้ันตอนดังตอไปน้ี 
     2.4.1 การวิเคราะหแบบสอบถามประเมินคุณภาพสื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง การเขียนโปรแกรมรหัส
คําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC สําหรับความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ โดยใชคาคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) 
     2.4.2 การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ี 
     - การหาคาความยากงาย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน [4]  
     โดยคาของความยากงายของแบบทดสอบท่ีใชไดอยูในชวงระหวาง 0.2-0.8 
     - การหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน [4]  
     โดยคาอํานาจจําแนกท่ีถือวาจําแนกคนเกงและออนไดจะใชคาอยูตั้งแต 0.20 ข้ึนไป 
     - การหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสตูรคูเดอร-ริชารดสัน 20 [4]  
     โดยคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท่ีใชไดตั้งแต 0.6 ข้ึนไป 
     2.4.3 การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง การเขียนโปรแกรมรหัสคําสั่งในโปรแกรมเม
เบ้ิลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC ตามเกณฑกําหนด 80/80 โดยใชสูตรสําหรับการหาประสิทธิภาพทางการเรียน 
[5]  
เมื่อ  E1 คือ ประสิทธิภาพทางการเรียนระหวางเรียนโดยคิดจากคะแนนท่ีนักศึกษาสามารถทําแบบฝกหัดหลังบทเรียนไดถูกตองโดยคิด
เฉลี่ยเปนรอยละ    
       E2 คือ ประสิทธิภาพทางการเรียนภายหลังการเรียนโดยคิดจากคะแนนท่ีนักศึกษาสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไดถูกตอง โดยคิดเฉลี่ยเปนรอยละ  
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3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
    สื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง การเขียนโปรแกรมรหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร โดยใช
โปรแกรม Fx-Training PLC จะประกอบไปดวย แผนการสอน, แบบฝกหัดหลังบทเรียน, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
สื่อการสอน ดังแสดงตัวอยางในรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2  
 

 
 

รูปท่ี 1 ตัวอยางสื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคมุไฟฟา 
 

 
 

รูปท่ี 2 ตัวอยางหนาจอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
     ผูวิจัยทําการสรางแบบสอบถามเพ่ือประเมินคุณภาพสื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง การเขียนโปรแกรมรหัส
คําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC นําไปใหผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน แสดงความคิดเห็น ผล
ปรากฏวา ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอสื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง การเขียนโปรแกรมรหัสคําสั่งในโปรแกรม
เมเบ้ิลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC ผลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอสื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง การเขียนโปรแกรม
รหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC 
 

รายการ ความคิดเห็นเฉลีย่ ระดับความเห็น 
1. ดานแผนการสอน 4.52 ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 
2. ดานแบบฝกหัดหลังบทเรียน 4.26 ระดับเห็นดวย 
3. ดานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   4.46 ระดับเห็นดวย 
4. ดานสื่อการสอน 4.66 ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 
 
      จากผลการประเมินคุณภาพของผูเช่ียวชาญท้ัง 4 ดาน แสดงวาผูเช่ียวชาญยอมรับสื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา 
เรื่อง การเขียนโปรแกรมรหัสคําสัง่ในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC ท่ีสรางข้ึนมาน้ี สามารถใชเปน
เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ีได 
     การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังจากสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสร็จสิ้นแลว 
ผูวิจัยไดนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบกอนท่ีจะนําไปทดลองใชกับนักศึกษาท่ีใชหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ เพ่ือหาคาความยากงาย 
คาอํานาจจําแนก และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากผลการทดลอง พบวา จะไดคาความยากงายอยู
ระหวาง 0.34-0.80 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20-0.50 และคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.89 เมื่อผานการวิเคราะหหาประสิทธิภาพ
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแลวปรากฏวาไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจํานวน 10 ขอ ท่ีครอบคลุม
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง เพ่ือเก็บขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี 
     ผูวิจัยไดนําสื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง การเขียนโปรแกรมรหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร 
โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC ไปทดลองใชกับนักศึกษากลุมตัวอยาง ในรูปแบบออนไลน ผลการวิจัยปรากฏดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพสื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง การเขียนโปรแกรมรหัสคําสั่งใน
โปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC 
 

รายการ รอยละ 

ประสิทธิภาพทางการเรียนระหวางเรียนจากคะแนนท่ีนักศึกษาทําแบบฝกหัดหลังบทเรียน (E1) 85.63 

ประสิทธิภาพทางการเรียนภายหลังการเรียนจากคะแนนท่ีนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2) 81.88 

 
     จากตารางท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนจากการหาคาคะแนนเฉลี่ยท่ีนักศึกษาสามารถตอบคําถามในแบบฝกหัดหลัง
บทเรียนไดถูกตอง มีคาเทากับรอยละ 85.63 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวรอยละ 80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลังการเรียนจาก
การหาคาคะแนนเฉลี่ยท่ีนักศึกษาสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลังการเรียนไดถูกตอง มีคาเทากับรอยละ 
81.88 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวรอยละ 80  
     จากผลของการวิเคราะหขอมูลพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนจากการหาคาคะแนนเฉลี่ยท่ีนักศึกษาสามารถตอบ
คาํถามในแบบฝกหัดหลังบทเรียน จะมีคาสูง เปนเพราะวานักศึกษาไดกระทําแบบฝกหัดหลังบทเรียนทันทีเมื่อผานกระบวนการเรียน
การสอนเสร็จสิ้น ทําใหมีความรู ความจํา และความเขาใจในเน้ือหาวิชามีความแมนยําสูง พรอมท้ังการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลนน้ัน นักศึกษายังสามารถทบทวนเน้ือหาในสวนท่ียังไมเขาใจไดหลาย ๆ รอบจนเขาใจ และยังสามารถเรียนรูในเวลาท่ีพรอม
สนใจในการเรียน สวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลงัการเรียนของการหาคาคะแนนเฉลี่ยท่ีนักศึกษาสามารถทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลังการเรียนจะมีคาต่ํากวาเปนเพราะวานักศึกษาไดกระทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลังท่ี
กระบวนการเรียนการสอนผานไปนานแลว อาจจะทําใหมีความรู ความจําและความเขาใจในเน้ือหามีความแมนยําลดลงหรือถูกลืมไป
บาง แตก็สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 

 

4. อภิปรายผลการวิจัย 
    จากผลการวิจัย พบวา สื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง การเขียนโปรแกรมรหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิล
คอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC ในรูปแบบออนไลน มีประสิทธิภาพ E1 เทากับ 85.63 และ E2 เทากับ 81.88 ซึ่ง
สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 แสดงวาเมื่อนักศึกษาไดเรียนดวย สื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่อง การเขียน
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โปรแกรมรหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมามีความรู ความจํา ความ
เขาใจ และปฏิบัติการเขียนโปรแกรมในเน้ือหาท้ังหมด 5 เรื่อง คือ คําสั่งเบ้ืองตน, คําสั่งเสริม, คําสั่งระบบ, คําสั่ง Converter, คําสั่ง 
Counter และคําสั่ง Timer ไดเปนอยางดี แมกระบวนการสอนจะจัดในรูปแบบออนไลน มีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะนําไปใชเปนสื่ออีก
รูปแบบหน่ึงท่ีใชประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
5. ขอเสนอแนะ 
    5.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
    ควรแนะนําใหนักศึกษากลับไปทบทวนและทําความเขาใจเพ่ิมเตมินอกหองเรียน เพ่ือใหผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสูงข้ึน 
    5.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
    5.2.1 ควรมีการวิจัยหาประสทิธิภาพสือ่การสอนวิชาการโปรแกรมและควบคมุไฟฟา เรื่อง การเขียนโปรแกรมรหัสคําสัง่ในโปรแกรม
เมเบ้ิลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC ในรูปแบบออนไลน กับกลุมตัวอยางอ่ืน ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
    5.2.2 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการหาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสื่อการสอนวิชาการโปรแกรมและ
ควบคุมไฟฟา เรื่อง การเขียนโปรแกรมรหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC ในรูปแบบ
ออนไลนกับการเรียนการสอนในหองเรียนกับสื่อการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชนในการนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสมตอไป 

  
6. กิตติกรรมประกาศ 
    การวิจัยในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยเปนอยางดี เพราะไดรับความอนุเคราะห ความชวยเหลือ และคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ และขอ
กราบขอบพระคุณวิทยาลัยเทคนิคตาก ท่ีใหความอนุเคราะหสถานท่ี อุปกรณท่ีเก่ียวของตาง ๆ ในการจัดทําและเก็บขอมูลในการทํา
วิจัย และขอบคุณนักศึกษาสาขาชางไฟฟากําลังท่ีใหความรวมมือในการทดลองเปนอยางดียิ่ง 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาระดับความตองการหลักสูตรระยะส้ันที่ตอบสนองความตองการของสังคม และ (2) 

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีสวนในการตัดสินใจเขารับการฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ันที่ตอบสนองความตองการของสังคม ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฎพระนครศรีอยุธยา การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ใชการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามซ่ึงพัฒนาเปนเครื่องมือสราง

แบบฟอรมออนไลน (Google Form) ใชการสุมแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ในรูปแบบการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จํานวน 200 ชุด โดยกําหนดสัดสวนของประชากรใน 2 จังหวัดเปนหลักคือ (1) จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และ (2) จังหวัดอางทอง ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา (1) ความตองการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่

มหาวิทยาลัยเคยจัดโดยภาพรวมมีระดับความสนใจระดับมาก ( x̄ = 3.85, S.D.=.760) โดยหลักสูตรกลยุทธการทําธุรกิจดวยโซเชียล

มีเดียมีคาเฉล่ียมากที่สุด ( x̄ =4.15,S.D.=.861) (2) ความตองการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรการฝกอบรมที่อยูระหวางการ

พิจารณาจากโครงการบัณฑิตพันธุใหม โดยภาพรวมมีระดับความสนใจระดับมาก (x̄ = 3.92, S.D.=.758) โดยหลักสูตรการจัดการ

เรียนรูฐานสมรรถนะมีคาเฉล่ียมากที่สุด (x̄ = 4.08,S.D.=.965)  และ (3) ความตองการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรฝกอบรมอ่ืน ๆ 

ที่มหาวิทยาลัยนาจะสามารถจัดได โดยภาพรวมมีระดับความสนใจระดับมาก (x̄ = 3.96, S.D.=.741) โดยหลักสูตรการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 เปนหลักสูตรที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด ( x̄ =4.17,S.D.=.863) ผลจากการวิจัยนําไปสูขอเสนอแนะดังน้ี (1) 

ควรสงเสริมใหเกิดการฝกอบรมในรูปแบบออนไลนมากยิ่งขึ้น (2) สงเสริมหลักสูตรที่เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะ

ทางภาษาอังกฤษ และหลักสูตรดานการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษา (3) จัดหาวิทยากรผูที่มีความรูความสามารถ และ (4) 

สนับสนุนใหมีการฝกอบรมที่สามารถเทียบโอนเพื่อนําไปศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได (Credit Bank)  

 

คําสําคัญ: มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, หลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน, ความตองการของสังคม 
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Abstract 

This research aimed (1) to study the level of short training course needed to respond to social needs 

and, (2) to study the factors of decision-making in taking a short training course to respond to social needs in 

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. This is exploratory research. The questionnaires were used for data 

collection that develop a Google Form. The study used Non-Probability Sampling through Accidental Sampling 

for 200 sets. The proportion of the population included 2 provinces, namely Phranakhon Si Ayutthaya and Ang 

Thong. The results revealed that (1) the need for training courses previously organized by the university overall 

was at a high level ( x̄ = 3.85, S.D.=.760), and the course of social media business strategy had the most average ( 

x̄=4.15, S.D.=.861). (2) The need for training courses under consideration from the New Breed Graduate Program 

overall was at a high level (x̄ = 3.92 , S.D.=.758), and Competency-Based Learning Management Course had the 

most average ( x̄ =  4 .0 8 ,S.D.= .9 6 5 ) . (3) The need for other training courses that university should be able to 

provide overall was at a high level (x̄ = 3.96, S.D.=.741), and learning management courses for 21st century skills 

had the most average (x̄ =4.17, S.D.=.863). The results of the research lead to the following recommendations. 

(1) There should encourage more online training, (2) promote courses related to the use of technology, English 

skill development, and courses related to teaching and educational innovations, (3) provide the lecturer who 

have knowledge and abilities, and (4) support a training that can be transferred to further study in the higher 

education level (Credit Bank). 

 

Keywords: Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Short Training Course, Social Needs 

 

1. บทนํา 

 ปจจุบันการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันกําลังเปนที่นิยมกันมากทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงาน

ทางการศึกษาอยางมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีหนาที่ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถเพื่อพรอมตอการเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ ก็ได

เริ่มปรับทิศทางใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากสถานการณการเปล่ียนแปลงดานประชากรศาสตร 

(Demographic  Changes) ที่ทาํใหทั่วโลกกําลังเตรียมรับมือการเขาสูงสังคมผูสูงอายุ (Ageing   Society) อันเน่ืองจากอัตราการเกิด

ของประชากรโลกที่นอยลงและจํานวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยอาจจะกลาวไดวาสําหรับประเทศไทยปจจุบันไดเขาสูสังคมผูสูง

วัย (Ageing Society) เปนที่เรียบรอยแลว [1] ซ่ึงจากปรากฏการณดังกลาวสงผลใหจํานวนนักศึกษาที่เขาสูระบบการเรียนการสอนใน

สถาบันอุดมศึกษามีจํานวนลดนอยลงอยางตอเน่ือง ทําใหสถาบันอุดมศึกษายิ่งตองพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน เพื่อตอบสนองความ

ตองการของกลุมวัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจากวัยเด็กและเยาวชน 
 การพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันหรือการจัดการบริการวิชาการแกสังคมเปนอีกหน่ึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงตองใหบริการทาง

วิชาการแกชุมชน สังคม ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่เปนแบบใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจจะเปนในรูปแบบที่คิดคาใชจายตามความ

เหมาะสม โดยนับวาการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันเปนเครื่องมือหน่ึงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเปนเทคนิคในการส่ือสารหรือ

ถายทอดความรู ความคิดเห็น ขอเท็จจริง ประสบการณ หรือขอมูลตาง ๆ เพื่อใหผูเขารวมการฝกอบรมเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะ 

มีทัศนคติเชิงบวก และมีความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ [2] นอกจากน้ี อาจจะกลาวไดวาการพัฒนาหลักสูตร

ระยะส้ันนอกจากจะเปนการทาํประโยชนที่สําคัญใหกับสังคมแลว  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษายังอาจจะไดประโยชนในดาน

ตาง ๆ เชน การเพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารย หรือเปนสวนหน่ึงในการบูรณาการใหเขากับการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

และสามารถพัฒนาเปนการวิจัยเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยไดตอไปในอนาคต 
 การพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันเปนการจัดการเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน และมุงเนนการนําไปใชสําหรับการปฏิบัติ โดย

เปนการสอนจากผูที่ปฏิบัติ ผูที่มีประสบการณจริง หรือมีความเช่ียวชาญดานน้ัน  ๆ [3] โดยปจจุบันนิยมทํากันมากในหนวยงานตาง ๆ 
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เพื่อสามารถพัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถนําองคความรูจากการฝกอบรมไปปฏิบัตงิานไดจริง ดังน้ันการพัฒนา

หลักสูตรระยะส้ันจึงนับวาเปนแนวทางในการพัฒนาใหกับประชาชนและกลุมวิชาชีพ ใหสามารถนําองคความรูที่ทันสมัยไปปรับใชได

อยางตรงประเด็น รวมทั้งเสียคาใชจายและเวลานอยในการอบรมอีกดวย ในการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันควรมีการสํารวจความตองการ

เพื่อหาความตองการการอบรมที่แทจริงกอน (Training Needs) ซ่ึง พนัส  หันนาคินทร [4] ไดกลาววาการศึกษาวิเคราะหความ

ตองการสําหรับการฝกอบรมสามารถนําไปใชในการออบแบบหลักสูตร หรือการวางแผนสําหรับการฝกอบรมไดอยางเหมาะสม  

ประกอบกับการจัดอบรมแตละโครงการยอมมีคาใชจายพอสมควร จึงควรมีการศึกษาเพื่อใหทราบขอมูลความตองการที่ชัดเจนกอน 
 การฝกอบรมจึงมีความสําคัญซ่ึงอาจจะสรุปไดดังน้ีคือ [5] (1) เพื่อความอยูรอดขององคการ (2) เพื่อสรางความเจริญใหกับองคกร 

(3) เพื่อใหความรูและทักษะในการทํางาน (4) เพื่อชวยใหผูอบรมสามารถทํางานกับเทคโนโลยีใหม ๆ [6] (5) เปนการกระตุนใหผูอบรม

มีความกระตือรือรน และ (6) เพื่อเตรียมความพรอมในการทํางานหรือทํางานในระดับที่สูงขึ้น 
 จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันเปนหน่ึงในการแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งเปนการเสริม

ศกัยภาพใหกับบุคลากรในหนวยงาน ชวยสงเสริมการหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย และชวยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนและ

สังคม โดยกอนการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันจําเปนตองสํารวจความตองการอบรมเพื่อใหทราบอยางแนชัดวา หลักสูตรดังกลาว

ตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง ดังน้ัน การวิจัยในครั้งน้ีจึงมีคําถามวิจัยที่สําคัญวาหากมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยาจะพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันที่ตอบสนองความตองการของสังคม ประชาชนจะมีความตองการหลักสูตรระยะส้ันที่

ตอบสนองความตองการของสังคมใด และจะมีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันที่ตอบสนองความตองการของสังคมอยางไร 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาระดับความตองการหลักสูตรระยะ ส้ันที่ตอบสนองความตองการของสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

2) เพื่อศึกษาปจจัยที่ มีสวนในการตัดสินใจเขารับการฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ันที่ตอบสนองความตองการของสังคมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใชการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามซ่ึงพัฒนาแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือสรางแบบฟอรมออนไลน (Google Form) ใชการสุมแบบไมใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) การเลือก

กลุ มตั วอย างแบบบั งเอิญ  (Accidental Sampling) โดย ให สัดสวนของป ระชากรใน 2  จั งห วัด เปนห ลักคื อ  (1) จั งห วัด

พระนครศรีอยุธยา และ (2) จังหวัดอางทอง ซ่ึงเปนพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา โดยมีจํานวนทั้งส้ิน 200 

ชุด ในสวนของการวิเคราะหขอมูล จะใชสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่  (Frequency) รอยละ 

(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 ในสวนของคําถามการวิจัยจะเปนออกเปน 3 สวนคือ (1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (2) ความตองการเขารับการ

ฝกอบรมในหลักสูตรการฝกอบรมระยะส้ัน และ (3) ปจจัยที่มีสวนในการตัดสินใจสมัครเขารับการฝกอบรม นอกจากน้ี การแปลผล

ขอมูลจะใชการแปรผลขอมูลของ Best and Kahn [7] โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  คาเฉล่ียระหวาง 4.51-5.00 หมายถึง มีความตองการระดับมากที่สุด  

  คาเฉล่ียระหวาง 3.51-4.50 หมายถึง มีความตองการระดับมาก 

  คาเฉล่ียระหวาง 2.51-3.50 หมายถึง มีความตองการระดับปานกลาง 

  คาเฉล่ียระหวาง 1.51-2.50 หมายถึง มีความตองการระดับนอย  

  คาเฉล่ียระหวาง 1.00-1.50 หมายถึง มีความตองการระดับนอยที่สุด 
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4. ผลการวิจัย 

 ในสวนของผลการวิจัยจะแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวน ประกอบดวย (1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (2) ความสนใจ

ในหลักสูตรระยะส้ัน และ (3) ปจจัยที่มีสวนในการตัดสินใจสมัครเขารับการฝกอบรม  

 

 4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

            n = 200  

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ ชาย 60 30.0  

 หญิง 140 70.0 

อายุ 20 – 40 ป  149 74.5 

 41 ปขึ้นไป 51 25.5 

อาชีพ ขาราชการ 62 31.0 

 พนักงานของรัฐ 26 13.0 

 ลูกจางเอกชน 20 10.0 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 1.5 

 บุคคลากรทองถิ่น 4 2.0 

 ธุรกิจสวนตัว 25 12.5 

 อ่ืน ๆ  60 30.0 

ภูมิลําเนา พระนครศรีอยุธยา 123 61.5 

 อางทอง 19 9.5 

 ปทุมธานี 10 5.0 

 กรุงเทพฯ 2 1.0 

 อ่ืน ๆ  46 23.0 

สถานภาพการทํางาน ผูบริหาร 24 12.0 

 เจาหนาที่ปฏิบัติการ 85 42.5 

 ลูกจางช่ัวคราว 9 4.5 

 อ่ืน ๆ  82 41.0 

ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี 17 8.5 

 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 148 74.0 

 สูงกวาปริญญาตร ี 35 17.5 

ระดับรายได ต่ํากวา 10,000 บาท 56 28.0 

 10,001 – 20,000 บาท 68 34.0 

 20,001 – 30,000 บาท 28 14.0 

 30,001 – 40,000 บาท 18 9.0 

 มากกวา 40,000 บาท 30 15.0 
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 จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 70.0 โดยสวนใหญมีอายุ

ระหวาง 20 – 40 ป จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 74.5 รองลงมาคือกลุมอายุมากกวา 41 ปขึ้นไป จํานวน 51 คิดเปนรอยละ 25.5 

สําหรับอาชีพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพขาราชการ จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 31.0 สําหรับภูมิลําเนาของ

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีภูมิลําเนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 61.5 รองลงมาคือมีภูมิลําเนาใน

พื้นที่อ่ืน ๆ จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 23.0  ในสวนของสถานภาพการทํางานของผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญมีสถานภาพ

การทํางานเปนเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 42.5 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญา

ตรีหรือเทียบเทา จํานวน  148 คน คิดเปนรอยละ 74.0 และสวนใหญมีระดับรายไดระหวาง 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 68 คน คิด

เปนรอยละ 34.0 รองลงมามีระดับรายไดต่ํากวา  10,000 บาท จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 28.0  

  

 4.2 ระดับความตองการหลักสูตรระยะส้ันที่ตอบสนองความตองการของสังคม  

 ในสวนของความสนใจในหลักสูตรการฝกอบรมระยะส้ัน จะแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวนคือ (1) ความตองการเขารับการ

ฝกอบรมในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเคยจัด  (2) ความตองการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรการฝกอบรมที่อยูระหวางการพิจารณา

จากโครงการบัณฑิตพันธุใหม และ (3) ความตองการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรฝกอบรมอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยนาจะสามารถจัดได 

 

 4.2.1 ความตองการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเคยจัด 

ตารางที่ 2 ระดับความตองการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเคยจัด 

หลักสูตรฝกอบรมที่มหาวิทยาลัยเคยจัด ความตองการเขารับการฝกอบรม  

x̄ 

 

S.D. 

ระดับความ

ตองการ 

นอย

ที่สุด 

นอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 
   

1) หลักสูตรเตรียมความพรอมพิชิตโทอิค (TOEIC 

Preparation) 

6 

(3.0) 

9 

(4.5) 

57 

(28.5) 

74 

(37.0) 

54 

(27.0) 

3.80 .986 มาก 

2) หลักสูตรพิชิตโทอิคแบบเรงรัด (Intensive 

TOEIC) 

5 

(2.5) 

10 

(5.0) 

50 

(25.0) 

76 

(38.0) 

59 

(29.5) 

3.87 .978 มาก 

3) หลักสูตรการใช CiRA CORE สําหรับการ

เรียนรูดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติเพื่อการ

เรียนการสอน 

8 

(4.0) 

13 

(6.5) 

62 

(31.0) 

56 

(28.0) 

61 

(30.5) 

3.75 1.08 มาก 

4) หลักสูตรนวดแผนไทย เพื่อเตรียมพรอมสูใบ

ประกอบวิชาชีพ 

6 

(3.0) 

13 

(6.5) 

62 

(31.0) 

73 

(36.5) 

46 

(23.0) 

3.70 .992 มาก 

5) หลักสูตรการวิเคราะหองคประกอบธุรกิจดวย 

Business Model Canvas   

6 

(3.0) 

9 

(4.5) 

56 

(28.0) 

72 

(36.0) 

57 

(28.5) 

3.82 .994 มาก 

6) หลักสูตรการเล้ียงไสเดือนเพื่อสรางรายได 
10 

(5.0) 

17 

(8.5) 

59 

(29.5) 

57 

(28.5) 

57 

(28.5) 

3.67 1.13 มาก 

7) หลักสูตรเสนทางสูนักเขียนบทความวิชาการ

มืออาชีพ 

9 

(4.5) 

13 

(6.5) 

42 

(21.0) 

77 

(38.5) 

59 

(29.5) 

3.82 1.07 มาก 

8) หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจ SMEs สูตลาดที่

ยั่งยืน 

4 

(2.0) 

8 

(4.0) 

44 

(22.0) 

75 

(37.5) 

69 

(34.5) 

3.98 .953 มาก 

9) หลักสูตรกลยุทธการทําธุรกิจดวยโซเชียลมีเดีย 
2 

(1.0) 

5 

(2.5) 

34 

(17.0) 

79 

(39.5) 

80 

(40.0) 

4.15 .861 มาก 
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หลักสูตรฝกอบรมที่มหาวิทยาลัยเคยจัด ความตองการเขารับการฝกอบรม  

x̄ 

 

S.D. 

ระดับความ

ตองการ 

นอย

ที่สุด 

นอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 
   

10) หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับการสอบงาน

ราชการ 

4 

(2.0) 

7 

(3.5) 

48 

(24.0) 

63 

(31.5) 

78 

(39.0) 

4.02 .977 มาก 

11) หลักสูตรเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชเพื่อการคาและ

อาชีพ 

4 

(2.0) 

15 

(7.5) 

53 

(26.5) 

68 

(34.0) 

60 

(30.0) 

3.82 1.01 มาก 

รวม      3.85 .760 มาก 

* ตัวเลขใน ( ) คอืรอยละ 

  

 จากตารางที่  2 จะเห็นไดวาระดับความตองการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเคยจัด โดยภาพรวมมีระดับความ

สนใจระดับมาก (x̄ = 3.85, S.D.=.760) และทุกหลักสูตรมีระดับความสนใจในระดับมาก โดยหลักสูตรกลยุทธการทําธุรกิจดวยโซเชียล

มีเดียมีคาเฉล่ียมากที่ สุด (x̄ =4.15, S.D.=.861) รองลงมาคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับการสอบงานราชการ (x̄ =4.02, 

S.D.=.977) และหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจ SMEs สูตลาดที่ยั่งยืน (x̄ =3.98, S.D.=.953)  ตามลําดับ 

 

 4.2.2 ความตองการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรการฝกอบรมที่อยูระหวางการพิจารณาจากโครงการบัณฑิตพันธุใหม 

 

ตารางที่ 3 ระดับความตองการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรการฝกอบรมที่อยูระหวางการพิจารณาจากโครงการบัณฑิตพันธุใหม 

หลักสูตรการฝกอบรมท่ีอยูระหวางการพิจารณา

จากโครงการบัณฑิตพันธุใหม 

ความตองการเขารับการฝกอบรม  

x̄ 

 

S.D. 

ระดับความ

ตองการ 

นอย

ที่สุด 

นอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 

   

1) หลักสูตรพอแมตื่นรู (Active Parents) 5 

(2.5) 

4 

(2.0) 

56 

(28.0) 

80 

(40.0) 

55 

(27.5) 

3.88 .922 มาก 

2) หลักสูตร Data Analytics for Factory 

Process 

5 

(2.5) 

5 

(2.5) 

55 

(27.5) 

91 

(45.5) 

44 

(22.0) 

3.82 .889 มาก 

3) หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดานสุขภาพ

สําหรับบริการผูสูงอายุในชุมชน 

2 

(1.0) 

6 

(3.0) 

46 

(23.0) 

86 

(43.0) 

60 

(30.0) 

3.98 .862 มาก 

4) หลักสูตร Smart Factory โดยเทคโนโลยี IoT 
5 

(2.5) 

7 

(3.5) 

42 

(21.0) 

86 

(43.0) 

60 

(30.0) 

3.94 .936 มาก 

5) หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร

สมัยใหม 

3 

(1.5) 

3 

(1.5) 

43 

(21.5) 

84 

(42.0) 

67 

(33.5) 

4.04 .864 มาก 

6) หลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพสูความเปน

เลิศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

4 

(2.0) 

11 

(5.5) 

51 

(25.5) 

75 

(37.5) 

59 

(29.5) 

3.87 .968 มาก 

7) หลักสูตรกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

และการจัดการขอมูลสวนบุคคลสําหรับ

อุตสาหกรรมดิจิทัล 

4 

(2.0) 

7 

(3.5) 

51 

(25.5) 

75 

(37.5) 

63 

(31.5) 

3.93 .943 มาก 
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หลักสูตรการฝกอบรมท่ีอยูระหวางการพิจารณา

จากโครงการบัณฑิตพันธุใหม 

ความตองการเขารับการฝกอบรม  

x̄ 

 

S.D. 

ระดับความ

ตองการ 

นอย

ที่สุด 

นอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 

   

8) หลักสูตรการพัฒนาส่ือการสอนดาราศาสตร

และสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21 

6 

(3.0) 

9 

(4.5) 

57 

(28.5) 

75 

(37.5) 

53 

(26.5) 

3.80 .982 มาก 

9) หลักสูตรการจัดการโลจิสติกสดิจิทัล 
5 

(2.5) 

8 

(4.0) 

58 

(29.0) 

70 

(35.0) 

59 

(29.5) 

3.85 .976 มาก 

10) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรการทองเที่ยว

ดานการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 

3 

(1.5) 

14 

(7.0) 

53 

(26.5) 

77 

(38.5) 

53 

(26.5) 

3.81 .956 มาก 

11) หลักสูตรนักบริหารความปลอดภัยสมัยใหม 
6 

(3.0) 

9 

(4.5) 

51 

(25.5) 

71 

(35.5) 

63 

(31.5) 

3.88 1.00 มาก 

12) หลักสูตรการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ 
4 

(2.0) 

6 

(3.0) 

43 

(21.5) 

63 

(31.5) 

84 

(42.0) 

4.08 .965 มาก 

13) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ

เรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับครูที่จบไมตรงสาขา 

4 

(2.0) 

6 

(3.0) 

38 

(19.0) 

77 

(38.5) 

75 

(37.5) 

4.06 .930 มาก 

รวม      3.92 .758 มาก 

* ตัวเลขใน ( ) คือรอยละ 

 

 จากตารางที่ 3 พบวาระดับความตองการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรการฝกอบรมที่อยูระหวางการพิจารณาจากโครงการ

บัณฑิตพันธุใหม (x̄ = 3.92, S.D.=.758) และทุกหลักสูตรมีระดับความสนใจในระดับมาก โดยหลักสูตรการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ

เปนหลักสูตรที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด (x̄ = 4.08, S.D.=.965) รองลงมาคือหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ

สําหรับครูที่จบไมตรงสาขา (x̄ = 4.02, S.D.=.977) และหลักสูตร Smart Factory โดยเทคโนโลยี IoT  (x̄ = 3.94, S.D.=.936) 

ตามลําดับ 

 

 4.2.3 ความตองการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรฝกอบรมอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยนาจะสามารถจัดได 

  

ตารางที่ 4 ระดับความตองการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรฝกอบรมอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยนาจะสามารถจัดได 

หลักสูตรฝกอบรมอื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยนาจะ

สามารถจัดได 

ความตองการเขารับการฝกอบรม  

x̄ 

 

S.D. 

ระดับความ

ตองการ นอย

ที่สุด 

นอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 

1) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรมและการ

ทองเที่ยว 

3 

(1.5) 

7 

(3.5) 

63 

(31.5) 

69 

(34.5) 

58 

(29.0) 

3.86 .929 มาก 

2) หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ 
2 

(1.0) 

5 

(2.5) 

51 

(25.5) 

84 

(42.0) 

58 

(29.0) 

3.95 .858 มาก 

3) หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการส่ือสารและการ

ทองเที่ยว 

 

 

2 

(1.0) 

6 

(3.0) 

46 

(23.0) 

86 

(43.0) 

60 

(30.0) 

3.92 .939 มาก 
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หลักสูตรฝกอบรมอื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยนาจะ

สามารถจัดได 

ความตองการเขารับการฝกอบรม  

x̄ 

 

S.D. 

ระดับความ

ตองการ นอย

ที่สุด 

นอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 

4) หลักสูตรภาษาญ่ีปุนเพื่อการส่ือสารและการ

ทองเที่ยว 

2 

(1.0) 

10 

(5.0) 

59 

(29.5) 

70 

(35.0) 

59 

(29.5) 

3.87 .931 มาก 

5) หลักสูตรการวิจัยและการแปรรูปผลิตภัณฑ

ชุมชน    

2 

(1.0) 

4 

(2.0) 

49 

(24.5) 

81 

(40.5) 

64 

(32.0) 

4.01 .859 มาก 

6) หลักสูตรทักษะการเปนผูประกอบการ 
4 

(2.0) 

7 

(3.5) 

44 

(22.0) 

86 

(43.0) 

59 

(29.5) 

3.94 .914 มาก 

7) หลักสูตรกฎหมายควรรูในชีวิตประจําวัน 
4 

(2.0) 

3 

(1.5) 

47 

(23.5) 

79 

(39.5) 

67 

(33.5) 

4.01 .902 มาก 

8) หลักสูตรกฎหมายปกครองสําหรับบุคลากร

สวนทองถิ่น    

4 

(2.0) 

6 

(3.0) 

48 

(24.0) 

78 

(39.0) 

64 

(32.0) 

3.96 .929 มาก 

9) หลักสูตรประวัติศาสตรอยุธยาเพื่อการ

ทองเที่ยว 

4 

(2.0) 

11 

(5.5) 

47 

(23.5) 

72 

(36.0) 

66 

(33.0) 

3.92 .981 มาก 

10) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 

3 

(1.5) 

4 

(2.0) 

30 

(15.0) 

82 

(41.0) 

81 

(40.5) 

4.17 .863 มาก 

11) หลักสูตรการประกอบอาหารไทยและขนม

ไทยเพื่ออาชีพ 

2 

(1.0) 

3 

(1.5) 

39 

(19.5) 

82 

(41.0) 

74 

(37.0) 

4.11 .839 มาก 

12) หลักสูตรการจัดการเพื่อความเขมแข็งของ

ชุมชน 

3 

(1.5) 

7 

(3.5) 

54 

(27.0) 

77 

(38.5) 

59 

(29.5) 

3.91 .914 มาก 

13) หลักสูตรการจัดการเชิงนิเวศเพื่อการ

ทองเที่ยวชุมชน 

3 

(1.5) 

8 

(4.0) 

48 

(24.0) 

84 

(42.0) 

57 

(28.5) 

3.92 .904 มาก 

14) หลักสูตรนวัตกรรมการศึกษาสมัยใหม 
3 

(1.5) 

5 

(2.5) 

42 

(21.0) 

75 

(37.5) 

75 

(37.5) 

4.07 .905 มาก 

15) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการบริบาล

ผูสูงอายุ 

3 

(1.5) 

10 

(5.0) 

50 

(25.0) 

77 

(38.5) 

60 

(30.0) 

3.90 .938 มาก 

16) หลักสูตรการตลาดดิจิทัลสําหรับยุคไทยแลนด 

4.0 

5 

(2.5) 

9 

(4.5) 

57 

(28.5) 

64 

(32.0) 

65 

(32.5) 

4.07 .966 มาก 

17) หลักสูตรนักจัดการโลจิสติกสมืออาชีพ 
6 

(3.0) 

9 

(4.5) 

54 

(27.0) 

76 

(38.0) 

55 

(27.5) 

3.87 1.00 มาก 

18) หลักสูตรบัญชีเบื้องตนสําหรับธุรกิจ Startup 
3 

(1.5) 

10 

(5.0) 

50 

(25.0) 

77 

(38.5) 

60 

(30.0) 

3.82 .984 มาก 

 

รวม      3.96 .741 มาก 

* ตัวเลขใน ( ) คือรอยละ 

 

 จากตารางที่ 4 พบวาระดับความตองการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรฝกอบรมอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยนาจะสามารถจัดได โดย

ภาพรวมมีระดับความสนใจระดับมาก (x̄ = 3.96, S.D.=.741) และทุกหลักสูตรมีระดับความสนใจในระดับมาก โดยหลักสูตรการ
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จัดการเรียนการสอนเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 เปนหลักสูตรที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด ( x̄ =4.17, S.D.=.863) รองลงมาคือหลักสูตรการ

ประกอบอาหารไทยและขนมไทยเพื่ออาชีพ  ( x̄ =4.11, S.D.=.839)  ตามดวยหลักสูตรนวัตกรรมการศึกษาสมัยใหม  ( x̄ 

=4.07,S.D.=.905)  หลักสูตรการตลาดดิจิทัลสําหรับยุคไทยแลนด 4.0 ( x̄ =4.07, S.D.=.966)  ซ่ึงมีคาเฉล่ียที่เทากัน 

 

 4.3 ปจจัยที่มีสวนในการตัดสินใจสมัครเขารับการฝกอบรม 

 ในสวนของปจจัยที่มีสวนในการตัดสินใจสมัครเขารับการฝกอบรม จะมีองคประกอบคือระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการฝกอบรม 

รูปแบบการฝกอบรมที่เหมาะสม ความเหมาะสมเก่ียวกับการเก็บคาธรรมเนียมการอบรม แหลงทุนในการฝกอบรม ลักษณะของ

วิทยากรที่นาสนใจ และความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมที่สามารถเทียบโอนเพื่อนําไปศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา (Credit Bank) 

 

ตารางที่ 5 ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการฝกอบรม 

ระยะเวลาในการฝกอบรม จํานวน (คน) รอยละ 

ครึ่งวัน 30 15.0 

1 วัน 75 37.5 

2-3 วัน 76 38.0 

4-5 วัน 0 5.0 

มากกวา 5 วัน 6 3.0 

 
 จากตารางที่ 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นวาระยะเวลาในการฝกอบรมควรมีระยะเวลา 2 -3 วัน จํานวน 76 

คน คิดเปนรอยละ 38.0 รองลงมาคือระยะเวลา 1 วัน จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 37.5  

 

ตารางที่ 6 รูปแบบการฝกอบรมที่เหมาะสม 

รูปแบบของการฝกอบรมท่ีเหมาะสม จํานวน (คน) รอยละ 

การอบรมในที่ตั้ง (On-site) 24 12.0 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 38 19.0 

การอบรมในรูปแบบออนไลน (Online) 76 38.0 

การอบรมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid)  40 20.0 

การบรรยายพรอมการศึกษาดูงาน (Site visit) 22 11.0 
   

 จากตารางที่ 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวารูปแบบการฝกอบรมที่เหมาะสมควรเปนการอบรมในรูปแบบ

ออนไลน จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 38.0 รองลงมาคือการอบรมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 

20.0 สวนของการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มีจํานวนน 38 คน คิดเปนรอยละ 19 การอบรมในที่ตั้ง (On-site) มีจํานวน 24 

คน คิดเปนรอยละ 12.0 และการบรรยายพรอมการศึกษาดูงาน (Site visit) มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 11.0 

 

ตารางที่ 7 ความเหมาะสมเก่ียวกับการเก็บคาธรรมเนียมการอบรม 

ความเหมาะสมเกี่ยวกับการเก็บคาธรรมเนียมการอบรม จํานวน (คน) รอยละ 

คาลงทะเบียนใกลเคียงกับหนวยงานภาครัฐ 132 66.0 

คาลงทะเบียนใกลเคียงกับหนวยงานภาคเอกชน 5 2.5 

คาลงทะเบียนถูกกวาหนวยงานภาคเอกชน 45 22.5 

อ่ืน ๆ  18 9.0 
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 จากตารางที่ 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมเก่ียวกับการเก็บคาธรรมเนียมการอบรม

วา คาลงทะเบียนการฝกอบรมควรใกลเคียงกับหนวยงานภาครัฐ จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 66.0 รองลงมาคือคาลงทะเบียนควร

ถูกกวาหนวยงานภาคเอกชนจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 22.5 ความคิดเห็นวาคาลงทะเบียนใกลเคียงกับหนวยงานภาคเอกชน 

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.5 สวนความคิดเห็นอ่ืน ๆ เชน คาลงทะเบียนควรปรับใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ หรือควร

จัดบริการฝกอบรมในลักษณะใหเปลา มีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 9.0  

 
ตารางที่ 8 แหลงทุนในการฝกอบรม 

แหลงทุนในการฝกอบรม จํานวน (คน) รอยละ 

สามารถเบิกไดจากหนวยงานตนสังกัดทั้งหมด 93 46.5 

สามารถเบิกไดจากหนวยงานตนสังกัดบางสวน 31 15.5 

สามารถเบิกไดจากหนวยงานอ่ืน ๆ 8 4.0 

ใชทุนทรัพยของตนเองในการฝกอบรม 68 34.0 
   

 จากตารางที่ 8 พบวาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแหลงทุนในการฝกอบรมที่สามารถเบิกไดจากหนวยงานตนสังกัดทั้งหมด 

จํานวน 93 คิดเปนรอยละ 46.5 รองลงมาคือการใชทุนทรัพยของตนเองในการฝกอบรม จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 34.0  สามารถ

เบิกไดจากหนวยงานตนสังกัดบางสวน จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 15.5 และสามารถเบิกไดจากหนวยงานอ่ืน ๆ จํานวน 8 คน คิด

เปนรอยละ 4.0  
 

ตารางที่ 9 ลักษณะของวิทยากรที่นาสนใจ 

ลักษณะของวิทยากรท่ีนาสนใจ จํานวน (คน) รอยละ 

เปนผูที่ความรูความสามารถ 65 32.5 

เปนผูมีช่ือเสียงและเปนที่รูจักในวงกวาง 14 7.0 

เปนผูมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่นาสนใจ 52 26.0 

เปนผูเปดโอกาสใหแลกเปล่ียนเรียนรู 29 14.5 

เปนผูที่มีประสบการณในเรื่องที่จัดอบรม 40 20.0 
   

 จากตารางที่ 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับวิทยากรที่เปนผูที่ความรูความสามารถเปนหลัก โดยมีจํานวน  

65 คน คิดเปนรอยละ 32.5 รองลงมาคือตองเปนผูมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่นาสนใจ จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 26.0 เปนผูที่

มีประสบการณในเรื่องที่จัดอบรม จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 20.0 เปนผูเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 29 คน คิดเปนรอย

ละ 14.5 และเปนผูมีช่ือเสียงและเปนที่รูจักในวงกวาง จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 7.0 
 
ตารางที่ 10 ความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมที่สามารถเทียบโอนเพื่อนําไปศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา (Credit Bank) 

การฝกอบรมท่ีสามารถเทียบโอนเพื่อนําไปศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  

(Credit Bank) 

จํานวน (คน) รอยละ 

เห็นดวย 188 94.0 

ไมเห็นดวย 12 6.0 
   

 จากตารางที่ 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับการจัดการฝกอบรมที่สามารถเทยีบโอนเพื่อนําไปศึกษาตอ

ในระดับอุดมศึกษา (Credit Bank) มีจํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 94.0 มีเพียง 12 คน หรือคิดเปนรอยละ 6 ที่ไมเห็นดวย 
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5. อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยจากการสํารวจความตองการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเคยจัด ความตองการเขารับการ

ฝกอบรมในหลักสูตรการฝกอบรมที่อยูระหวางการพิจารณาจากโครงการบัณฑิตพันธุใหม และความตองการเขารับการฝกอบรมใน

หลักสูตรฝกอบรมอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยนาจะสามารถจัดได จะสังเกตไดวาทั้งหลักสูตรที่เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยี หรือหลักสูตรที่

เก่ียวของกับการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ จะไดรับความสนใจเปนอยางมาก ตัวอยางเชน หลักสูตรกลยุทธการทําธุรกิจดวย

โซเชียลมีเดีย หลักสูตร Smart Factory โดยเทคโนโลยี IoT หลักสูตรการตลาดดิจิทัลสําหรับยุคไทยแลนด 4.0 หรือหลักสูตร

ภาษาอังกฤษสําหรับการสอบงานราชการ เปนตน นอกจากหลักสูตรที่เก่ียวของกับการพัฒนาการสอนหรือนวัตกรรมการศึกษาก็ไดรับ

ความนิยมเชนกัน เชน หลักสูตรการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือ

หลักสูตรนวัตกรรมการศึกษาสมัยใหม เปนตน 

 ขอสังเกตอีกประการหน่ึงคือ รูปแบบการจัดฝกอบรมที่ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวาการอบรมในรูปแบบออนไลนมีความเหมาะสมที่สุด 

ซ่ึงแสดงใหเห็นวาในปจจุบันการฝกอบรมในรูปแบบออนไลนกําลังไดรับความนิยมเชนกัน ซ่ึงอาจเปนเพราะสถานการณการแพรระบาด

ของโควิด 19 (Covid-19) และศักยภาพของผูอบรมที่เปดรับการใชส่ือออนไลนมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ในเรื่องของคาใชจายในการ

ฝกอบรมยังพบวาคาลงทะเบียนในการฝกอบรมควรใกลเคียงกันกับการจัดอบรมของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงสวนใหญสามารถเบิก

คาลงทะเบียนไดจากหนวยงานตนสังกัดทั้งหมด แสดงใหเห็นวากลุมผูสนใจเขารับการฝกอบรมอยูในภาคสวนราชการ อยางไรก็ตามจะ

เห็นไดวากลุมผูตอบแบบสอบถามอีกสวนหน่ึง ซ่ึงมีจํานวนไมนอยยังคงตองใชทุนทรัพยของตนเอง ดังน้ัน หากมหาวิทยาลัยตองการจูง

ใจในการสมัครเขาฝกอบรม อาจจะตองคํานึงถึงกลุมผูใชทุนทรัพยตนเองดวย  

 ปจจัยดานวิทยากรนับวามีสวนสําคัญอีกประการหน่ึงที่จะจูงใจในการสมัครเขารับการอบรม ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวาสวนใหญให

ความสําคัญกับวิทยากรผูที่มีความรูความสามารถในประเด็นที่จัดอบรมเปนหลัก มากกวาบุคคลที่เปนที่รูจักหรือมีช่ือเสียง หรือกลาวอีก

นัยหน่ึงคือ ผูเขาอบรมมีความมุงหวังวาวิทยากรจะใหความรูและทักษะเพื่อนําความรูดังกลาวไปปฏิบัติไดจริง นอกจากน้ี ผลจากการ

วิจัยแสดงใหเห็นวาควรมีการสนับสนุนใหมีการฝกอบรม ที่สามารถเทียบโอนเพื่อนําไปศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได (Credit Bank) 

เพื่อใหการฝกอบรมดังกลาวสามารถนําไปตอยอดสูการศึกษาตอใหระดับปริญญาตอไปได 

 

6. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1) สงเสริมใหเกิดการฝกอบรมในรูปแบบออนไลนมากยิ่งขึ้น 

2) สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรที่เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ และหลักสูตรที่เก่ียวของ

กับการพัฒนาการสอนหรือนวัตกรรมการศึกษา 

3) จัดหาวิทยากรผูที่มีความรูความสามารถในประเด็นที่จัดอบรมเปนหลักมากกวาบุคคลที่เปนที่รูจักหรือมีช่ือเสียง 

4) สนับสนุนใหมีการฝกอบรมที่สามารถเทียบโอนเพื่อนําไปศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได (Credit Bank) เพื่อยอดสูการศึกษา

ตอใหระดับปริญญาตอไปได 

 

7. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยช้ินน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ในหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา รุนที่ 1 กลุมปาดินสอ ซ่ึงนอกจากคณะผูวิจัยทั้ง 4 ทานแลว ยังมีสมาชิกในกลุมอีก 7  ทาน ที่มีสวนสําคัญใหการ

ดําเนินการวิจัยในครั้งน้ีประสบความสําเร็จ ซ่ึงประกอบดวย ผศ.ดร. เลิศชาย สถิตพนาวงศ ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริดํารง          

ดร.ศิริรัตน ชาวนา ดร.วุฒิพงษ  แปงใจ ดร.สมเกียรติ  แดงเจริญ    น.ส. กาญจนา  เงินออน และ น.ส.พิมพประภา  พลรักษ 

 

 

 

 

66
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

8. เอกสารอางอิง 

[1] อัครวินท  ศาสนพิทักษ, “การขยายอายุที่จะเกษียณในสังคมผูสูงอายุ”,  . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี., ปที่.10, ฉบับที่

24, น.90-96. 2560. 

[2] ธนันทรัฐ รัตนพงศภิญโญ และเสาวลักษณ  เจียวพวง, ความพึงพอใจของผูรับบริการของแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลโพธาราม.

ราชบุรี, 2549. 

[3] ทิศนา แขมมณี, ศาสตรการสอน องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ, พิมพครั้งที่ 7 สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551. 

[4] พนัส หันนาคนิทร, ประสบการณในการบริหารบุคลากร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542. 

[5] ณรงค  โพธ์ิพฤกษานันท และปุริปุญญวิทย  ธนนาถเชาวรินทร, การศึกษาความตองการฝกอบรมระยะส้ัน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2562. 

[6] มนูญ  ไชยทองศรี. (2 สิงหาคม 2564). หลักสูตรการฝกอบรม. สืบคนจาก http://phankaew4.blogspot.com/p/blog-

page_10.html 

[7]  Best, J., Kahn, J.V., Research in Education, Allyn and Bacan. 1993. 

 

67
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักศึกษาครู 
The Study of the Development of Teacher Students’ Conceptions 

about the Nature of Science 
 

พินิจนันท เนือ่งจากอวน  
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
Email : phinitnan4605@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค  1. เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน  2. เพ่ือศึกษาแนวทางท่ี
ทําใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพภายใตกระบวนทัศน
การตีความ กลุมท่ีศึกษาคือ นักศึกษาครูท่ีเรียนวิชาดานวิทยาศาสตร จํานวน 90 คน ผูวิจัยออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีชวยพัฒนา
แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรในรายวิชาท่ีผูวิจัยสอน จากนั้นเก็บขอมูลกอนและหลังเรียนโดย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ประกอบไปดวย 1) แบบวัดแนวคิด 2) อนุทินบันทึกการเรียนรูและ 3) บันทึกหลังการสอน ผลการวิจัยพบวา 1) กอนและหลังการ
พัฒนา นักศึกษามีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรถูกตองมากข้ึนในทุกประเด็น โดยแนวคิดถูกตองมากท่ีสุดไดแก 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมไดเปนสิ่งเดียวกัน ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได และการไดมาซ่ึงความรูทาง
วิทยาศาสตรอาจจะตองอาศัยจินตนาการ 2) แนวทางท่ีทําใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร ไดแก 
ใหนักศึกษาสวมบทบาทเปนนักวิทยาศาสตร กิจกรรมท่ีเนนใหนักศึกษาไดลงมือแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร การใชกิจกรรมท่ีเนน
การปฏิบัติตามทฤษฎีการสรางองคความรู และการสะทอนความคิดในการปฏิบัติ  
 
คําสําคัญ : นักศึกษาครูวิทยาศาสตร, ธรรมชาติของวิทยาศาสตร, การพัฒนาแนวคิด  
 

Abstract 
 The purpose of this study was 1) To compare the conceptions of nature of science before and after 
course. 2) To determine the ways to develop the nature of science conceptions. This research is a qualitative study 
based on the interpretation paradigm. The study group consisted of 90 student teachers. The learning activities 
were made to help the students acquire concepts about the nature of science, then the data was gathered both 
before and after class activities by the researcher. The research tools consisted of 1) Nature of science test 2) 
Reflective journals after teaching, and 3) Students’ reflective journals. The findings of the study revealed that: 1) 
After development, students are more accurate in all aspects of the nature of science: The most correct concept 
is science and technology are not the same, scientific theories can be changed and the construct of scientific 
knowledge requires imagination. 2) Strategies for developing nature of science conceptions include: taking on the 
role of a scientist, learning by doing, use activities that based on the constructivism theory. and reflected on in 
practice. 
 
Keywords : Science Student Teacher, Nature of Science, conceptual development 
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1. บทนํา  
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร เปนสวนหนึ่งของเปาหมายในการจัดการศึกษาของประเทศไทย ดังเชนคูมือการใชหลักสูตร กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 [1] ท่ีไดกําหนดไววา ในการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ครูวิทยาศาสตรจะตองจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ผานการสืบเสาะหาความรู (Inquiry) และ สอดคลอง
กับธรรมชาติของวิทยาศาสตร (Nature of Science) ซ่ึงนักการศึกษาวิทยาศาสตรท้ังในประเทศและตางประเทศตางก็เห็นความสําคัญตรงกัน 
เพราะความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรนี้จะนําไปสูการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี คานิยมในการอยูบนโลก และ คุณคาของ
มนุษยในอนาคต [2] จากความสําคัญดังกลาว จึงทําใหมีการบรรจุธรรมชาติของวิทยาศาสตรลงในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรท้ังในประเทศและตางประเทศ [3] และนักการศึกษาท่ัวโลกตางก็ไดคาดหวังไปในทางเดียวกันวา ครูและผูเรียนควรมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร [4] 
 นักวิทยาศาสตรศึกษา ไดอธิบายถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตรวาเปนลักษณะเฉพาะตัวของวิทยาศาสตรท่ีทํา ใหแตกตางจากศาสตรความรู
แขนงอ่ืน ๆ รวมถึงเปนคานิยม ขอสรุป แนวคิด หรือคํา อธิบายท่ีบงชี้เกี่ยวกับอาชีพนักวิทยาศาสตร ลักษณะและวิธีการทํา งานของ
นักวิทยาศาสตร ความรูและแนวคิดทางวิทยาศาสตรรวมถึงผลของวิทยาศาสตรท่ีมีตอสังคม [5], [6]   เริ่มตนจาก American Association for 
the Advancement of Science (AAAs) ซ่ึงเปนสมาคมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตรในประเทศสหรัฐอเมริกา ได
อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรโดยจําแนกแยกแยะออกเปน 3 ดาน ไดแก โลกในมุมมองแบบวิทยาศาสตร (Scientific Worldview) 
การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry) และกิจการทางวิทยาศาสตร (Scientific Enterprise) [7] ขอคนพบท่ีผานมา
อธิบายวา ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจวิทยาศาสตรท่ีลึกซ้ึงจนนําไปสูการเปลี่ยนแปลงสังคมได 
[2] ทําใหท่ีผานมามีหลายงานวิจัยท่ีมุงเนนการพัฒนาแนวคิดดานธรรมชาติของวิทยาศาสตรท้ังกับนักเรียนและครูผูสอน 
 ถึงแมวานักการศึกษาท่ัวโลกจะมีความมุงม่ันในการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร แตจากงานวิจัยท่ีผานมา พบวา
นักเรียนยังมีแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตรไมถูกตอง เชน นักเรียนคิดวาความรูทางวิทยาศาสตรมีความคงทน ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได [8]  
และ นักเรียนไมสามารถระบุวิธีการไดมาซ่ึงความรูทางวิทยาศาสตรอยางชัดเจน [9] ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรของนักเรียนดังกลาวเกิดจากหลายสาเหตุเชน ครูผูสอนไมไดสอดแทรกประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตรอยางเปนรูปธรรม การ
จัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนเนื้อหาวิชา นักเรียนเรียนรูโดยวิธีการทองจํา การทํากิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะการทดลองทําเปนลําดับข้ันตอน
ตามในหนังสือ [4] ปญหาท่ีกลาวมา แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนมีบทบาทอยางย่ิงในการจัดการเรียนรูใหเกิดความเขาใจไปยังผูเรียน ดังนั้นจึง
จําเปนอยางย่ิงท่ีครูผูสอนจะตองพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรใหไดกอนท่ีจะไปจัดการเรียนการสอนในหองเรียน 
 ดวยสาเหตุจากปญหาและ ความจําเปนท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรใหกับ
นักศึกษาครู เพ่ือท่ีจะใหนักศึกษาเตรียมตัวไปจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรตอไปในอนาคต หากครูท่ีสอนวิทยาศาสตรจะสามารถจัดการเรียนรู
โดยสอดแทรกธรรมชาติของวิทยาศาสตรได ก็จะนําไปสูการวางรากฐานท่ีดีในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรใหแกนักเรียนนั่นเอง 
 

2. จุดประสงคงานวิจัย 
     1. เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรกอน และหลังเรียน 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางท่ีทําใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
 

3. รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยปฏิบัติการ แบบเชิงคุณภาพ ภายใตกระบวนทัศนแบบตีความ (Interpretive paradigm) ความนาเชื่อถือของ
งานวิจัยนี้ วัดคาไดจาก ความตรงภายใน (Internal validity) ความตรงภายนอก (External validity) ความเท่ียง (Reliability) และความเปน
ปรนัย (Objectivity) [10] 
 

4. กลุมที่ศึกษา 
 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป ชั้นปท่ี 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ นักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษา ชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ท่ีเรียนวิชาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับครูประถมศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 2 ป
การศึกษา 2564 และ ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2565 จํานวน 90 คน ซ่ึงไดมาจากวิธีการเลือกแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยเปนหองท่ีผูวิจัยทําการสอนและจัดนักศึกษาแบบคละความสามารถ 
 
5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 5.1 แบบวัดแนวคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร แบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรซ่ึงเปนคําถามปลายเปด ใหนักศึกษาตอบวา
ถูกหรือผิดแลวใหเหตุผลสนับสนุน แบบวัดแนวคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร ประกอบไปดวยขอคําถามจํานวน 12 ขอ   
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 5.2 อนุทินของนักศึกษา โดยใหนักศึกษาสะทอนความคิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีตนเองไดเรียนรู โดยอัดคลิปวิดีโอ แลวสงใน Google Classroom 
 5.3 บันทึกหลังสอน หลังการจัดกิจกรรม ผูวิจัยจําบันทึกสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงในหองเรียน พรอมสะทอนผลของการปฏิบัติ 
 

6. วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําหลักการและข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนมาเปนแนวทางในการพัฒนาความรูในเนื้อหาผนวกวิธี
สอนของนักศึกษา โดยขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการประกอบไปดวย 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 6.1 ข้ันการวางแผน (Planning) เร่ิมตนดวยสํารวจปญหาและวิเคราะหเพ่ือใหไดประเด็นในการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอนดังนี้  
  6.1.1 ศึกษาสภาพและปญหาเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยเริ่มตนจากเอกสาร และงานวิจัยตางๆ  
  6.1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธในการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร แลวนําไปออกแบบแนว
ทางการพัฒนานักศึกษา  
  6.1.3 ศึกษาวิธีการสรางและเก็บขอมูล โดยในท่ีนี้ ผูวิจัยใชเคร่ืองมืออัน ประกอบไปดวย แบบวัดแนวคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
(VNOS) ท่ีพัฒนามาจาก Lederman และคณะ ในป 2002, อนุทินของนักศึกษา และ บันทึกหลังสอน 
 6.2 ข้ันการปฏิบัติ (Action) เปนการนําแผนท่ีวางไวมาดําเนินการ โดยในท่ีนี้ ผูวิจัยจึง จึงแบงข้ันการปฏิบัติออกเปน 3 ระยะยอย 
ไดแก ระยะท่ี 1 เปนการหาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักศึกษาครู ระยะท่ี 2 นักศึกษาเขาสูกระบวนการพัฒนาแนวคิด
เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยผานกระบวนการเรียนรูตามท่ีผูวิจัยกําหนดไว ซ่ึงประกอบไปดวยกิจกรรม การสวมบทบาทเปน
นักวิทยาศาสตร การใหนักศึกษาไดลงมือแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร การใชกิจกรรมท่ีเนนการปฏิบัติตามทฤษฎีการสรางองคความรู 
จากนั้นนักศึกษาสะทอนความคิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีตนเองไดเรียนรู จากนั้นนักศึกษาและผูวิจัยซ่ึงทําหนาท่ีเปนอาจารยผูสอน นําผลการสะทอนท่ีได
รวมกับการแกไข เติมเต็มแนวคิดของนักศึกษา และในระยะท่ี 3 ผูวิจัยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักศึกษาชวงปลาย
ภาคเรียน ซ่ึงกระบวนการดังกลาว ผูวิจัยใชเวลาในการดําเนินการ 6 คาบเรียน เม่ือจบคาบแตละคร้ังแลว ผูวิจัยจะวิเคราะหผลการสอนของ
ตนเองในแตละครั้ง หากพบปญหา ผูวิจัยจะปรับปรุงแผนการสอนในครั้งตอไป  
 6.3 ข้ันการสังเกต (Observation) เม่ือผูวิจัยนําสิ่งท่ีวางแผนไปใชในวิชาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ผูวิจัย สังเกตกระบวนการของการ
ปฏิบัติการ (The Action of Process) และผลของการปฏิบัติการ (The Effect of Action) พรอมท้ังจดบันทึกเหตุการณท่ีเกิดขึ้น โดยรวบรวม
ขอมูลท่ีเกิดจากการปฏิบัติจากแบบบันทึกหลังสอน ดังนี้ 
 6.4 ข้ันสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflection) เปนข้ันสุดทายของวงจรการทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ การประเมินหรือตรวจสอบกระบวน
การแกปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติการ ผูวิจัยตรวจสอบผลการปฏิบัติจากการการสะทอนคิด ชวยพัฒนาความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอน
ใหกับนักศึกษาครูไดอยางไรบาง โดยผานกระบวนเก็บขอมูลและวิเคราะหผลเพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใน
งานวิจัยครั้งตอไป 
 
7. การวิเคราะหขอมูล  
 7.1 แนวคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากแบบวัดแนวคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดย วิเคราะหคําตอบท้ังหมด
ของนักศึกษาเพ่ือจัดกลุม โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาดวยการขีดเสนใตขอความท่ีเกี่ยวของกับธรรมชาติของ วิทยาศาสตรในขอคําถาม
นั้น และแบงคําตอบท่ีมีลักษณะเดียวกันแยกเปนกลุมๆ ออกเปน 3 กลุม ท่ีปรับปรุงมาจากแนวคิดของ Khishfeand Lederman [11] และ 
Lederman et al. [12] ประกอบดวย 
 เขาใจถูกตอง หมายถึง นักศึกษาสามารถอธิบาย ขยายความไดสอดคลองกับแนวคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเปนประเด็นท่ีไดรับการ
ยอมรับจากมติประชาคมนักวิทยาศาสตร 
 เขาใจบางสวน หมายถึง นักศึกษาสามารถอธิบายขยายความธรรมชาติของวิทยาศาสตรในแตละประเด็นไดบางสวน แตมีบางสวนท่ีอธิบาย
ไมไดหรือไม สอดคลองกับมติประชาคมนักวิทยาศาสตร 
 เขาใจคลาดเคลื่อน หมายถึง นักศึกษามีความเขาใจคลาดเคลื่อน ไมสอดคลองกับแนวคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตรในแตละประเด็นท่ีเปน
ท่ียอมรับจากมติประชาคมนักวิทยาศาสตร 
 7.2 แนวทางในการพัฒนาแนวคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร ผูวิจัยสังเคราะหแนวทางในการพัฒนาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
แลวสรุปออกมาเปนประเด็นคราวๆ จากนั้นนําแนวคิดของนักศึกษามาวิเคราะหเพ่ือนําไปสรางเปนกลยุทธและวิธีการ เม่ือไดนําแนวทางท่ีสราง
ขึ้นไปใช ผูวิจัยจึงเก็บผลหลังการจัดการเรียนรู แลวนํามาเพ่ิมเติมและ ปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 
 

70
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

8. ผลการวิจัย 
 8.1 ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร กอนการพัฒนานักศึกษา ผูวิจัยเก็บขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ในท่ีนี้ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับความรูทางวิทยาศาสตร วิธีการท่ีนักวิทยาศาสตรไดมาซ่ึงหาความรู 
การทํางานหรือสังคมของนักวิทยาศาสตร และคุณคาของวิทยาศาสตรตอสังคม ซ่ึง American Association for the Advancement of 
Science (National Research Council, 1990) [13] ไดเสนอขอบขายของวิทยาศาสตรได 3 ประเด็น คือ โลกทัศนทางวิทยาศาสตร (The 
scientific world view) การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร (Scientific inquiry) และกิจการทางวิทยาศาสตร (The scientific enterprise) 
โดยมีประเด็นในการสํารวจ กอนและหลังการเรียน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักศึกษากอนและหลังพัฒนา 
 

ประเด็นในการสํารวจ เขาใจ 
ถูกตอง 

เขาใจ 
บางสวน 

เขาใจ
คลาดเคลือ่น 

1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสิ่งเดียวกัน กอน 18 (19.98%) 58 (64.44%) 14 (15.54%) 

หลัง 85 (94.44%) 5 (5.55%) 0 (0.00%) 

2. วิทยาศาสตรสามารถตอบไดทุกคําถาม กอน 3 (3.33%) 72 (79.92%) 15 (16.65%) 

หลัง 77 (85.55%) 8 (8.89%) 5 (55.56%) 

3. วิทยาศาสตรคือความรูท่ีอธิบายปรากฏการณธรรมชาติ
เทานั้น ไมไดเกี่ยวของกับวิธีการไดมาซ่ึงความรูทาง
วิทยาศาสตร  

กอน 53 (58.83%) 15 (16.65%) 22 (24.42%) 

หลัง 82 (91.11%) 8 (8.89 %) 0 (0.00%) 

4. ความรูทางวิทยาศาสตรมีอยูแลวในธรรมชาติ 
นักวิทยาศาสตร 
แคดึงออกมาใช 

กอน 34 (37.74%) 36 (39.96%) 20 (22.2%) 

หลัง 50 (55.55%) 32 (35.55%) 8 (8.89%) 

5. ความรูทางวิทยาศาสตรไมสามารถเปลี่ยนแปลงได  
 

กอน 44 (48.84%) 23 (25.53%) 23 (25.53%) 

หลัง 84 (93.33%) 6 (66.67%) 0 (0.00%) 

6. กฎไดมาจากทฤษฎีท่ีไดรับการพิสูจนมาแลว กอน 4 (4.44%) 11 (12.21%) 75 (83.25%) 

หลัง 62 (68.89%) 8 (8.89%) 20 (22.22%) 

7. กฎเปนความรูทางวิทยาศาสตรท่ีเปลี่ยนแปลงไมได กอน 28 (31.08%) 12 (13.32%) 50 (55.5%) 

หลัง 45 (50.00%) 15 (16.67%) 30 (33.33%) 

8. การไดมาซ่ึงความรูทางวิทยาศาสตร ไมจําเปนตองอาศัย
จินตนาการ 

กอน 35 (38.85%) 6 (6.66%) 49 (54.39%) 

หลัง 88 (97.78%) 2 (2.22%) 0 (0.00%) 

9. ความคิดสรางสรรค ไมใชสวนหนึ่งของการ สรางองคความรู
ทางวิทยาศาสตร 

กอน 42 (46.62%) 27 (29.97%) 21 (23.31%) 

หลัง 82 (91.11%) 8 (8.89%) 0 (0.00%) 

10. กระบวนการเพ่ือใหไดมาซ่ึงความรูทางวิทยาศาสตร มีอยู กอน 36 (39.96%) 9 (9.99%) 45 (49.95%) 

กระบวนการเดียว คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร หลัง 65 (72.22%) 15 (16.67%) 10 (11.11%) 

11.  วิธีการทางวิทยาศาสตร เปนวิธีท่ีมีขั้นตอนตายตัว ไดแก 
สังเกต ตั้งคําถาม ตั้งสมมติฐาน ทดลอง สรุปผล  

กอน 61 (67.71%) 14 (15.54%) 25 (27.75%) 

หลัง 68 (75.55%) 15 (16.67%) 7 (7.78%) 

12. นักวิทยาศาสตรทํางานไดอยางอิสระ สังคมไมมีอิทธิพลตอ
การศึกษาสิ่งนั้น  

กอน 33 (36.63%) 51 (56.61%) 6 (6.66%) 

หลัง 53 (64.44%) 19 (21.11%) 20 (22.22%) 

 
 กอนการพัฒนา ประเด็นท่ีนักศึกษามีความเขาใจคลาดเคลื่อนมากท่ีสุด 3 ลําดับ ไดแก กฎไดมาจากทฤษฎีท่ีไดรับการพิสูจนมาแลว 
กฎเปนความรูทางวิทยาศาสตรท่ีเปลี่ยนแปลงไมได การไดมาซ่ึงความรูทางวิทยาศาสตร ไมจําเปนตองอาศัยจินตนาการ จากผลการวิจัยขางตน
แสดงใหเห็นวา นักศึกษาสวนมากมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎและทฤษฎีคลาดเคลื่อน นักศึกษาสวนมากเขาใจวาความรูทางวิทยาศาสตรจะมีการ
พัฒนาไปเปนลําดับขั้น เชน ความรูเริ่มตนจาก ขอเท็จจริง พัฒนาไปเปน หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ กฎตามลําดับ อีกท้ังนักศึกษายังมีความ
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เขาใจเกี่ยวกับการคงทนดานความรูคลาดเคลื่อน คือ นักศึกษามีความเขาใจวา กฎเปนความรูทางวิทยาศาสตรท่ีเปลี่ยนแปลงไมได ซ่ึงแทจริง
แลวกฎมักจะเปนหลักการหรือขอความจริงทางวิทยาศาสตรท่ีไดรับการพิสูจนมาเปนเวลายาวนานในระดับหนึ่ง จนมีหลักฐานสนับสนุนมาก
เพียงพอ ไมมีหลักฐานอ่ืนท่ีคัดคาน จนกระท่ังขอความนั้นเปนท่ียอมรับวาถูกตองสมบูรณ ขอความนั้นก็จะ กลายเปนกฎแตไมไดหมายความวา
กฏจะเปนความรูท่ีเปลี่ยนแปลงไมได และในประเด็นสุดทายคือ นักศึกษาสวนมากมีความเขาใจวาวิทยาศาสตรไมไดอาศัยจินตนาการ แตก็มี
บางสวนเขาใจถูกตองวา ตอบวานักวิทยาศาสตรอาจจะอาศัยจินตนาการจากการแสดงออกทางภาพวาด แบบจําลอง ท้ังท่ีแทจริงความรูทาง
วิทยาศาสตรอาจถูกสอดแทรกอยูในคําอธิบาย หรือ แมกระท่ังกระบวนการสืบเสาะเพ่ือใหไดมาซ่ึงความรู  
 
ตัวอยาง ความเขาใจเกี่ยวกับกฎและทฤษฎีคลาดเคลื่อน เชน นักศึกษาสวนมากเขาใจวาความรูทางวิทยาศาสตรจะมีการพัฒนาไปเปนลําดับขั้น 
โดยความรูเริ่มตนจาก ขอเท็จจริง พัฒนาไปเปน หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ กฎตามลําดับ ดังตัวอยางคําตอบ (SP 106)  

 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอยางคําตอบท่ีนักศึกษาเขียนอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องกฎและทฤษฎี 

 

 

 
ภาพที่ 2 ตัวอยางคําตอบท่ีนักศึกษาพิมพตอบเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของความรู  

 
 สําหรับประเด็นท่ีนักศึกษามีความเขาใจมากท่ีสุดไดแก วิทยาศาสตรคือความรูท่ีอธิบายปรากฏการณธรรมชาติเทานั้น ไมไดเกี่ยวของ
กับวิธีการไดมาซ่ึงความรูทางวิทยาศาสตร ความรูทางวิทยาศาสตรไมสามารถเปลี่ยนแปลงได วิธีการทางวิทยาศาสตร เปนวิธีท่ีมีขั้นตอนตายตัว 
ไดแก สังเกต ต้ังคําถาม ต้ังสมมติฐาน ทดลอง สรุปผล นักศึกษาสวนมากมีความเขาใจวาวิทยาศาสตรไมอาจประกอบข้ึนดวยองคความรูเพียง
อยางเดียว วิทยาศาสตรจะตองประกอบไปดวยความรูและวิธีการท่ีจะไดมาซ่ึงความรูทางวิทยาศาสตร  (มีบางสวนตอบวามีองคประกอบ
มากกวา 2 สวน) อีกท้ังนักศึกษาสวนมากยังมีความเห็นวา วิธีการทางวิทยาศาสตรไมไดมีขั้นตอนตายตัว  
 หลังการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร ผูวิจัยพบวา นักศึกษามีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร
คลาดเคลื่อนนอยลงในทุกประเด็น  แตก็ยังมีบางประเด็นท่ียังคลาดเคลื่อนอยางเดนชัด เชน  กฎเปนความรูทางวิทยาศาสตรท่ีเปลี่ยนแปลง
ไมได กฎไดมาจากทฤษฎีท่ีไดรับการพิสูจนมาแลว นักวิทยาศาสตรทํางานไดอยางอิสระ สังคมไมมีอิทธิพลตอการศึกษาสิ่งนั้น  แตก็พบประเด็น
ท่ีนักศึกษามีแนวคิดถูกตองในสัดสวนท่ีสูงมากท่ีสุด 3 ลําดับไดแก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมไดเปนสิ่งเดียวกัน ความรูทางวิทยาศาสตร
สามารถเปลี่ยนแปลงได การไดมาซ่ึงความรูทางวิทยาศาสตรตองอาศัยจินตนาการ  
 8.2 แนวทางในการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร ผูวิจัยใช แนวทางอันไประกอบไปดวย ใหนักศึกษาสวมบทบาทเปน
นักวิทยาศาสตร ใหนักศึกษาไดลงมือแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ใชกิจกรรมท่ีเนนการปฏิบัติตามทฤษฎีการสรางองคความรู การสะทอน
ความคิดในการปฏิบัติ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 

9. สรุปและอภิปราย 
    ผูวิจัย สรุปผลการวิจัย และ อภิปรายผลตามจุดประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
    9.1 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร  
 กอนการพัฒนา ผลการวิจัยปรากฏประเด็นท่ีนักศึกษามีความเขาใจคลาดเคลื่อนมากท่ีสุด 3 ลําดับ ไดแก กฎไดมาจากทฤษฎีท่ีไดรับการ
พิสูจนมาแลว กฎเปนความรูทางวิทยาศาสตรท่ีเปลี่ยนแปลงไมได และ การไดมาซ่ึงความรูทางวิทยาศาสตรไมจําเปนตองอาศัยจินตนาการ 
ความเขาใจคลาดเคลื่อนนี้ อาจเปนผลมาจากการท่ีนักศึกษาเรียนวิทยาศาสตรมาแบบทองจํา โดยไมไดพิจารณาวาความรูทางวิทยาศาสตร
ไดมาไดอยางไร ซ่ึงความจริงแลวความรูทางวิทยาศาสตรนั้นไดมาจากการศึกษาปรากฏการณทางธรรมชาติ ซ่ึงตองอาศัยหลักฐาน ขอมูล และ
การคิดวิเคราะหรวมกัน และการไดมาซ่ึงความรูทางวิทยาศาสตรนั้นก็ตองอาศัยการลงขอสรุปจากหลักฐานท่ีได โดยการสังเกต หรืออาจจะเปน
เพราะความไมเขาใจประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตรในประเด็นท่ีมีความสอดคลองกัน หมายความวาหากนักศึกษาขาดความเขาใจใน
ประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตรประเด็นหนึ่งแลว ก็อาจสงผลตอเนื่องใหนักศึกษามีความเขาใจคลาดเคลื่อนในประเด็นอ่ืนดวย [14], [15] 
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และ [16]  หลังการพัฒนา นักศึกษามีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรถูกตองมากข้ึนในทุกประเด็น โดยแนวคิดถูกตองมากท่ีสุด
ไดแก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมไดเปนสิ่งเดียวกัน ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได และการไดมาซ่ึงความรูทาง
วิทยาศาสตรอาจจะตองอาศัยจินตนาการ สวนแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้น ผูวิจัยพบวาลดลงในทุกประเด็น แตก็ยังมีบางประเด็นท่ียังคลาดเคลื่อน 
ไดแก ความเขาใจและการไดมาซ่ึงความรูประเภทกฎ  [17] 
 
    9.2 การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
 จากการวิเคราะหขอมูลกอนการเรียนการสอน ผูวิจัยพบวานักศึกษามีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ โลกทัศนทางวิทยาศาสตร และ
กระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรมากท่ีสุด ดังนั้นผูวิจัยจึงออกแบบกิจกรรมท่ีชวยพัฒนาผูเรียนดังนี้ 
 9.2.1 ใหนักศึกษาสวมบทบาทเปนนักวิทยาศาสตร เพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับ โลกทัศนทางวิทยาศาสตร (The scientific world 
view) โดยใหผูเรียนไดเรียนรูจากกรณีศึกษาถึงการไดมาซ่ึงความรูทางวิทยาศาสตรผานคลิปวิดีโอ จากนั้นผูสอนยกตัวอยางความรูทาง
วิทยาศาสตรประเภทตางๆ เพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจถึงลักษณะความรูทางวิทยาศาสตร เชน สามารถเปลี่ยนแปลงได ตองใชจินตนาการผสมผสาน 
เปนตน [18] ท่ีไดจัดกิจกรรมพ้ืนฐานใหนักศึกษาครูเพ่ือท่ีจะนําไปออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

 

 

 
ภาพที่ 1 นักศึกษาเขียนแบบจําลองทางความคิดเพ่ืออธิบายความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร 

  
 9.2.2 ใหนักศึกษาไดลงมือแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร (Scientific inquiry) และสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกิจการทาง
วิทยาศาสตร (The scientific enterprise) โดยใหผูเรียนไดศึกษาการทํางานเปนกลุม เพ่ือนําไปสูการนําเสนอขอความรูท่ีเปนมติกลุม และ
เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจยางแทจริงเกี่ยวกับวิธีการไดมาซ่ึงความรูทางวิทยาศาสตร โดยใหนักศึกษาไดศึกษาจากกรณีตางๆ การปฏิบัติการเสมือน
จริงผานเวบไซต และลงมือปฏิบัติเพ่ือใหเขาใจไดวา การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรมีไดหลายวิธี และไมจําเปนตอง มีกระบวนการท่ี
แนนอนตายตัว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.2.3 ใชกิจกรรมท่ีเนนการปฏิบัติตามทฤษฎีการสรางองคความรู ในกระบวนการนี้ ผูวิจัยใหนักศึกษาครูไดศึกษาแนวทางเพ่ือให
ไดมาซ่ึงองคความรูทางวิทยาศาสตร จากนั้นใหนักศึกษาไดออกแบบวิธีการตามนักวิทยาศาสตร และนําไปปฏิบัติ สิ่งท่ีเกิดข้ึนคือ นักศึกษา
สามารถออกแบบแนวทางการสืบเสาะ และสามารถสรุปองคความรูไดดวยตนเอง ซ่ึงในกิจกรรมการเรียนการสอน จะมีกลุมเพ่ือน และอาจารย
คอยใหขอเสนอแนะจนทําใหความรูท่ีเกิดขึ้นเปนองคความรูท่ีสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร 
 
 

ภาพที่ 2 นักศึกษาออกแบบวิธีแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 
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  9.2.4 การสะทอนความคิดในการปฏิบัติ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสะทอน
ความคิดจากประสบการณของผูอ่ืน หรือการสะทอนคิดจากการปฏิบัติการสอนของตนเอง ทําใหนักศึกษาเขาใจเหตุผลของการปฏิบัติการสอน
ของตนเองไดดีข้ึน สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาครูของ Kleinfeld และ Loucks-Horseley [19,20] ท่ีพบกวาการสะทอนคิดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติของตนเองจะนําไปสูการพัฒนาความเขาใจและกระบวนการปฏิบัติ 
  สรุปแนวทางท่ีชวยพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรใหนักศึกษา ประกอบไปดวยกิจกรรมท่ีทําใหผูเรียนไดคนพบ
ความรู และเกิดการสรางองคความรูไดเอง ซ่ึงสอดคลองกับองคประกอบของธรรมชาติของวิทยาศาสตร ในดานการสืบเสาะหาความรูทาง
วิทยาศาสตร เพราะเปนแนวทางท่ีจะทําใหผูเรียนไดปฏิบัติตนเหมือนกับนักวิทยาศาสตรจนนําไปสูการพัฒนาทักษะกระบวนการ การคนพบ
ความรู และ เกิดเจตคติดานวิทยาศาสตรไปพรอมกัน 
 

11. ขอเสนอแนะ 
   11.1 กอนการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรใหกับนักศึกษาครู ควรมีการศึกษาความเขาใจของผูเรียนกอน เพ่ือท่ีจํา
ไดนําผลไปพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรูเพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทและนักศึกษา 
   11.2 การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรมีหลายแนวทาง อาจารยผูสอนอาจใชหลายวิธี หลายกระบวนการรวมกัน 
   11.3 ผูวิจัยทานอ่ืนอาจจัดเปนกิจกรรมเสริมท่ีไมไดอยูในรายวิชาเพ่ือพัฒนาแนวคิดดานธรรมชาติของวิทยาศาสตรโดยเฉพาะ 
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ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทย  
The Result of Teacher Training Curriculum in Competency-Based 

Learning Management for Thai subject 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการ

เรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทย 2. เพื่อศึกษาทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของครูที่เข้ารับการอบรม 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทย โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ครูสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) หลักสูตรฝึกอบรม 2) แบบทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม 
มีลักษณะเป็นข้อค าถามชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 3) แบบประเมินทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะวิชาภาษาไทย โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่ต่อหลักสูตร
ฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t - test dependent ผลการวิจัยพบว่า 1. 
คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรมสูงกว่าการก่อนใช้หลักสูตรฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. 
ผลแบบประเมินทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทยในระดับดีมาก 3. ความพึงพอใจของครูที่มี
ต่อหลักสูตรฝึกอบรม ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.85, S.D. =0.35) 
 

ค าส าคญั : หลักสูตรฝึกอบรม,  ครูสอนภาษาไทย, การจัดการเรียนรู้, ฐานสมรรถนะ  
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to compare achievement scores before and after using the 

teacher training curriculum in Competency-Based Learning Management for Thai subject 2. To study the 
competency-based learning management plan writing skills of the trained teachers. 3) to study the 
satisfaction of teachers toward teacher training curriculum in Competency-Based Learning Management for 
Thai subject. The samples were 30 primary school teachers in Thai subject in Phranakhon Si Ayutthaya 
province. The samples of this research were selected by purposive sampling. The research instruments 
were teacher training curriculum, achievement tests, Skill assessment form for writing a learning 
management plan based on competency in Thai subjects using rubric scoring criteria, and satisfaction form. 
The data analyzed by mean, Standard Deviation (S.D), percentage mean, and t-test Dependent used for the 
hypothesis testing. The research found that; 1.The achievement scores after using the teacher training 
curriculum in Competency-Based Learning Management for Thai subject was higher at the significant level 
of .05 2) The results of the skill assessment form for writing a learning management plan based on 
competency in Thai subjects were at a very good level. 3) the satisfaction of teachers toward teacher 
training curriculum in Competency-Based Learning Management for Thai subject was at the highest level. 
(�̅� = 4.85, S.D. = 0.35) 

 

Keywords :  Thai Training Curriculum, Thai teacher, Learning management, Competency-based Learning 
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1. บทน า 
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนจะต้องสามารถตอบสนองการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วย ดังที่ ส านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560) [1]  กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้
ความสามารถทักษะและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่สามารถวัดหรือสังเกตได้จากพฤติกรรมการท างานที่แสดง
ออกมาให้เห็น และส่งผลท าให้บุคคลนั้นๆสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งไว้ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพดังนั้นการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้นั้นจะขึ้นกับองค์ประกอบของสมรรถนะการปฏิบัติงานดังที่นักการ
ศึกษาได้กล่าวถึงไว้ดังนี้ กิตติพงษ์ เกิดผล (2547 : 6) [2] ได้กล่าวถึงองค์ประกอบสมรรถนะในการปฏิบัติงานมี 3 ส่วนดังนี้ คือ 

1) สิ่งที่องค์กรต้องการให้รู้ (Knowledge) 
2) ความสามารถที่องค์กรต้องการให้ท าได้ (Skills ) 
3) ลักษณะที่องค์กรต้องการให้เป็น (Attributes) 
การพัฒนาสมรรถนะครูจะต้องพิจารณาจากบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถนะครูทั้ง 16 

ด้าน โดยมุ่งเน้นให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นเพื่อที่จะน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งหวัง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น หลักสูตร คือสิ่งส าคัญ ที่จะเป็นการวางรูปแบบการสอนทั้งหมด ดังที่ พิสิฐ เมธาภัทร (2550 
:4) [3] กล่าวว่าหลักสูตร หมายถึง ประสบการณ์หรือกิจกรรมทั้งมวล เพื่อให้ผู้เรียนได้ผ่านประสบการณ์หรือกิจกรรมนั้น ๆ 
แล้วเกิดพัฒนาทางด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย สามารถประกอบอาชีพและด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ดังนั้น 
การพัฒนาหลักสูตรที่ดีจะต้องเกิดจากกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบต่อเนื่องและสะท้อนผลของการพัฒนา ดังที่ และพิสิฐ 
เมธาภัทร ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรจะมีความหมายครอบคลุมถึงการสร้างหลักสูตร  การวางแผนหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรนั้นเป็นการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรให้ดีขึ้นทั้งระบบตั้งแต่จุดมุ่งหมายการเรียนการ
สอน การใช้สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล ผลการสอนของครู ผลการเรียนของนักเรียน เป็นต้น การ
พัฒนาหลักสูตรจะต้องมีขั้นตอน มีกระบวนการ ต้องอาศัยบุคคลจ านวนมากในการ พัฒนาหลักสูตร ต้องพัฒนาให้เป็นระบบ 
ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ และควรพัฒนาหลักสูตรให้สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เช่นเดียวกับที่ ชวลิต ชูก าแพง (2551:50) [4] 
กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรก็คือการออกแบบหลักสูตรซึ่งหมายถึงลักษณะของกระบวนการในการเลือกองค์ประกอบต่าง  ๆ 
รวมทั้งเทคนิควิธีการทั้งหมดในการจัดท าหลักสูตรและการจัดเนื้อหาสาระและมวลประสบการณ์ในหลักสูตรที่จัดขึ้น 
   หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นการพัฒนามาจากหลักสูตรเดิม เพราะในปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ครูจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการสอนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เท่าทัน สอดคล้อง และเหมาะสม ดังที่ ชัษษพณขิ์ จันวงค์เดือน 
และวริญรดา บรรหาร [12] อธิบายไว้ดังนี้ ความเหมือนและความแตกต่างของ 2 หลักสูตร คือ สมรรถนะ เป็นความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ เจตคติของแต่ละบุคคลที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติงานนั้นให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็น
ที่ต้องพัฒนาให้กับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ขณะเดียวกันเมื่อ น าทั้ง 2 หลักสูตรมาเปรียบเทียบกัน จะเห็นว่ามีส่วนเหมือนกันบ้าง 
และส่วนที่แตกต่างกันมาก พอสมควรตาม 4 องค์ประกอบ โดยหลักสูตรสมรรถนะมีความต่างที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะให้กับ
ผู้เรียนโดยตรง เนื้อหาสาระน้อยลง และยึดสมรรถนะเป็นกรอบการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน นอกจากนั้น ขณะที่
ใช้หลักสูตรเดิมในการจัดการ เรียนการสอน ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนเน้นที่สมรรถนะได้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
เพิ่ม ยิ่งขึ้น รวมถึงเตรียมความพร้อมทั้งผู้สอนและผู้เรียน เพื่อใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในอนาคตที่จะมีการน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอันใกล้นี้  

 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา การศึกษาผลของการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชา
ภาษาไทย ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะการเขียนแผน และความพึงพอใจของครูผู้เข้าอบรม โดยเฉพาะ ในรายวิชาภาษาไทย 
เพราะเป็นวิชาพื้นฐานส าคัญของการเรียนรู้ในรายวิชาอื่น และในชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนาครูภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 
ซึ่งเป็นการสอนผู้เรียนระดับชั้นต้นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับผู้เรียนในการศึกษาระดับสูงต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทย  
2.2 เพื่อศึกษาทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทยของครูที่เข้ารับการอบรม  
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทย 
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3. ขอบเขตการวิจัย  
3.1 ขอบเขตประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปีการศึกษา 2564 โดยระบุกลุ่มตัวอย่างมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากครูในระดับชั้น
ประถมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการกับทางคณะผู้วิจัยอย่างต่อเนื่อง ครบตามกระบวนการ 
จ านวน 30 คน 

3.2 ขอบเขตตัวแปร 
ตัวแปรต้น คือ หลักสูตรฝึกอบรมครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทย 
ตัวแปรตาม คือ คะแนนก่อนและหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรม   ทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้

ฐานสมรรถนะ  และความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
          4.1  ระเบียบวิธีวิจัย 

4.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม มีลักษณะเป็นข้อค าถามชนิดปรนัย 4 

ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 2) แบบประเมินคุณภาพแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทยของครูที่เข้ารับการอบรม และ 
3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม   

หลักสูตรฝึกอบรม โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย เอกสารหลักสูตรฝึกอบรม และเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ได้แก่ คู่มือหลักสูตรส าหรับผู้ให้การฝึกอบรม และคู่ มือหลักสูตรส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t - test dependent 

4.1.1.1  แบบทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยเป็น
แบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการสอน ด้าน
ภาษาไทย ด้านการวัดและการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ท าการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ สอดคล้อง ( Item-Objective Congruence: IOC) และคัดเลือกข้อที่มี IOC มากกว่า
หรือว่าเท่ากับ .50 ขึ้นไป และด าเนินการปรับปรุงแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ [10] จากนั้นน าแบบทดสอบ
ไปทดสอบกับครูที่สอนรายวิชาภาษาไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน ท าแบบทดสอบ น า
ผลที่ได้มาหาค่าดัชนีความยากง่ายและดัชนีค่า อ านาจจ าแนก คัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 
ไว้ โดยได้ค่าแบบทดสอบระหว่าง 0.50-0.70 โดยใช้สูตร KR-20 Kuder Richardson [9] ของ Kuder Richardson ได้ค่า
ความเที่ยงของแบบทดสอบเท่ากับ 0.75 ซึ่ง มากกว่า 0.70 ตามที่ก าหนดไว้ 

4.1.1.2 แบบประเมินทักษะการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทยของครูที่เข้ารับการอบรม เป็น
แบบประเมินที่ก าหนดประเด็นการตรวจสอบไว้  6 ด้าน และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Score) 5 ระดับ คือ ดีมาก 
ดี ปานกลาง พอใช้  ควรปรับปรุง ซึ่งแบบประเมินได้มีการตรวจสอบคุณภาพ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและ
การสอน 2 ท่าน และด้านภาษาไทย จ านวน 1 ท่าน  มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  อยู่ระหว่าง 0.67-1.0 และค่าความ
เชื่อมั่น 0.81  

แบบประเมินทักษะการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทยของครูที่เข้ารับการอบรม เป็นแบบ
ประเมินที่ก าหนดประเด็นการตรวจสอบไว้  6 ด้าน ได้แก่  

รายการประเมิน คะแนน 
1) จุดเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน   5 
2) แนวคิดส าคัญ 5 
3) สมรรถนะหลักที่ต้องการพัฒนา (Core competency) 5 
4) ผลลัพธ์การเรียนรู้ (specific learning outcomes) 5 
5) สาระการเรียนรู้ (Learning Content / Area) 5 
6) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้/การก าหนดกลยุทธ์การเรียนการสอน 5 

คะแนนรวม 30 
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โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนทักษะการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทยของครูที่เข้ารับการ
อบรม มีการแปลผลดังนี้  

25-30  คะแนน  หมายถึง ดีมาก     
19-24  คะแนน หมายถึง ดี      
13-18 คะแนน หมายถึง ปานกลาง    
7-12    คะแนน หมายถึง พอใช้    
1-6      คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง  
4.1.1.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  แบบวัดความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประเมิน

ค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 10 ข้อ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  5 ระดับ คือ พึงพอใจ
มากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยที่สุด โดยแบบวัดความพึงพอใจ ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.0 
          4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.2.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบผู้เข้าอบรมก่อนการอบรม ด้วยข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 
ข้อ   

4.2.2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดอบรม โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นระยะเวลา 30 ชั่วโมง  โดยหลักสูตร
อบรม มีหัวข้อดังนี้ 1. หลักสูตรฐานสมรรถนะ  2. การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่บูรณาการการคิด 3. การจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยแบบ active learning 4. การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในรายวิชาภาษาไทย  5. การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะในรายวิชาภาษาไทย  

4.2.3 ผู้วิจัยประเมินทักษะการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทยของครูที่เข้ารับการอบรม ที่ผู้เข้า
อบรมเป็นผู้เขียนขึ้น โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Score) 5 ระดับ คือ ดี
มาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 

 4.2.4 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบผู้เข้าอบรมหลังการอบรม ด้วยข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 
ข้อ เป็นข้อสอบชุดเดียวกับที่ใช้ในการทดสอบก่อนอบรม  

4.2.5 ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจ จ านวน 10 ข้อ 
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อย
ที่สุด  
           4.3  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.3.1 ค าตอบจากท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จะให้คะแนนข้อที่ตอบถูก 1 คะแนนและข้อที่ ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
4.3.2 คะแนนแบบทดสอบของกลุ่มทดลองทั้งหมดจะน ามาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
4.3.3. สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ได้แก่สถิติ t-test 

             
5.  ผลการวิจยั 

การวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนภาษาไทยที่ตอบสนองการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
5.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูสอนภาษาไทยที่ตอบสนองการเรียนรู้

ฐานสมรรถนะ 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูสอนภาษาไทยที่ตอบสนองการเรียนรู้

ฐานสมรรถนะ 
กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม X S.D. 

ก่อนเรียน 30 20 9.14 1.68 

หลังเรียน 30 20 15.10 1.49 
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จากตารางที่ 1 พบว่า เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรม มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อน เรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.2 ผลแบบประเมินทักษะการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทยของครูที่เข้ารับการอบรม เป็น
แบบประเมินที่ก าหนดประเด็นการตรวจสอบไว้  6 ด้าน ที่มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Score) 5 ระดับ คือ ดี
มาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง ผลที่ได้คืออยู่ในระดับดีมาก จ านวน 27 คน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน    

5.3 ผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมครูสอนภาษาไทยที่ตอบสนองการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมครูสอนภาษาไทยหลังใช้โมเดลแอดดี้ โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายระดับความเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด [5] ดังนี้  
     ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
     ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
     ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 
     ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 
ตารางที่ 2 ผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมครูสอนภาษาไทยที่ตอบสนองการเรียนรู้ฐาน

สมรรถนะ 
หัวข้อการประเมิน n X S.D. ระดับความพึง

พอใจ 
1.ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการอบรม [เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการจัดโครงการ] 

30 4.96 0.18 มาก 

2.ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการอบรม [เนื้อหามีประโยชน์ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง] 

30 4.93 0.25 มาก 

3.ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการอบรม [รูปแบบกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับ
เนื้อหาและระยะเวลา] 

30 4.93 0.25 มากที่สุด 

4.ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการอบรม [เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้
อบรม] 

30 4.93 0.25 มากที่สุด 

5.ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการอบรม [ระยะเวลาในการอบรมมีความ
เหมาะสม] 

30 4.66 0.47 มากที่สุด 

6.ด้านความรู้ความเข้าใจ/ทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม [มีความรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ] 

30  4.80    0.40      มากที่สุด 

7.ด้านความรู้ความเข้าใจ/ทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม [มีทักษะใน
การออกแบบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ] 

  30  4.83    0.37        มากที่สุด 

8.ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการอบรม [วิทยากรมีความรู้ ความสามารถใน
เนื้อหาและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้] 

  30  5.00    0.00       มากที่สุด 

9.ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการอบรม [สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมี
ความเหมาะสม] 

  30  4.63    0.49       มากที่สุด 

10.วัดประเมินผล   30  4.80    0.40       มากที่สุด 
รวม   30  4.85    0.35       มากที่สุด 
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6. สรุป 
6.1 จากวัตถุประสงค์ข้อ 2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการ

เรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทย ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรม มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่า
ก่อน เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6.2 จากวัตถุประสงค์ข้อ 2.2 เพื่อศึกษาทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทยของครูที่
เข้ารับการอบรม ผลแบบประเมินทักษะการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทยของครูที่เข้ารับการอบรม เป็น
แบบประเมินที่ก าหนดประเด็นการตรวจสอบไว้  6 ด้าน ที่มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Score) 5 ระดับ คือ ดี
มาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง ผลที่ได้คืออยู่ในระดับดีมาก จ านวน 27 คน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน    

6.3 จากวัตถุประสงค์ข้อ 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะวิชาภาษาไทยจากตารางที่ 2 พบว่า ผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  แสดงให้เห็นว่า ความ
พึงพอใจของผู้รับการอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.85, S.D. =0.35) เมื่อพิจารณาประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการอบรม วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 

 
7. อภิปรายผล 

7.1 ครูผู้เข้ารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดการอบรมการใช้
หลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทย ได้มีการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามแต่ละ
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ และเน้นการให้ครูได้มีส่วนร่วมกับการน าทักษะการคิด Active Learning ตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ที่ใช้สอนมาประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การลงมือปฏิบัติเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จึงน ามาซึ่งการเข้าใจทั้ง
ทฤษฎีและการปฏิบัติควบคู่กันจึงเกิดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว  

7.2 ครูผู้เข้ารับการอบรมมีผลแบบประเมินทักษะการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทย เป็นแบบ
ประเมินที่ก าหนดประเด็นการตรวจสอบไว้  6 ด้าน ผลที่ได้คืออยู่ในระดับดีมาก เพราะครูผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมและท าหน้าที่
เขียนแผนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เปิดรับค าแนะน าก ากับจากวิทยากร ครูปฏิบัติตามขั้นตอน สามารถสร้างแผนจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะวิชาภาษาไทยได้อย่างสร้างสรรค์เน้นสมรรถนะต่าง ๆ ของผู้เรียนตนเองได้  

7.2  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทยจึงอยู่ในระดับ
มากที่สุดเพราะครูผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถน าความรู้และทักษะการเขียนแผนจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะไปบูรณาการในการสอนได้หลากหลาย ให้ผู้เรียนเสริมสมรรถนะต่าง ๆ ควบคู่กันไปได้ ต่อยอดได้ไม่จ ากัด  

 
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ควรสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนภาษาไทยที่ตอบสนองการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทย ส าหรับใช้ใน
หลักสูตรเสริมสมรรถนะที่มีความเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น เช่น สมรรถนะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สมรรถนะในการออกแบบ
นวัตกรรม การพัฒนาหลักสตูร  

8.2 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ทางการเรียนสูงสุด 

8.3  ส่งเสริมในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม ผู้สอนเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของสมรรถนะที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม 
เช่น การท างานเป็นทีม แบ่งบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม 

8.4 บูรณาการมีกับกลุ่มวิชาอื่น ๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาสาขาอื่น ๆ 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
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[2] กิตติพงษ์ เกิดผล, สมรรถนะบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล็อก, 2547. 
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บทคัดย-อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค5เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความรูFของครูกHอนและหลังการอบรมการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการ

จัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมH 2) เปรียบเทียบทักษะของครูและบุคลากรทางการศึกษาดFานการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุค

ปกติใหมHกับเกณฑ5 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของครูที่เขFารับการอบรม กลุHมตัวอยHางที่ใชFในการวิจัย คือ ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา จำนวน 42 คน ซึ่งไดFมาโดยการเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด เครื่องมือที่ใชFในการวิจัย ไดFแกH 1) หลักสูตรโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ 2) แบบทดสอบ 3) แบบประเมินทักษะของครูดFานการสรFางสื่อดิจิทัล และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  

การวิเคราะห5ขFอมูลใชFคHาเฉลี่ย และสHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบกลุHมไมHอิสระ ผลการวิจัยพบวHา 1) ครูที่เขFารับการ

อบรมมีผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมสูงกวHากHอนอบรมอยHางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ครูที่เขFารับการอบรมมีทักษะการสรFางสื่อ

ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFสูงกวHาเกณฑ5รFอยละ 80 อยHางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของครูที่เขFารับการ

อบรมในภาพรวมอยูHในระดับมากที่สุด (x"	= 4.74, S.D. = 0.46) 

 

คำสำคัญ: ทักษะดFานการสรFางสื่อดิจิทัล, การจัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมH, หลักสูตรฝkกอบรม 

 

 

Abstract 

The objectives of this study were to 1) compare the knowledge achievement before and after the training 

for creating digital media for learning in a new normal era, 2) compare the skills of creating digital media for learning 

with the criteria, and 3) study the satisfaction of the teachers who attended the training. The sample group used 

in the research was 42 teachers, which were obtained by purposive sampling according to the specified 

qualifications. The research instruments were 1) workshop curriculum, 2) achievement test, 3) teacher's skill 

assessment, and 4) satisfaction questionnaire. The data were analyzed using averages, standard deviation, and  

t-test dependent statistics. The results of the research showed that 1) the teachers who attended the training had 

a statistically significantly higher achievement after the training than before at the .05 level, 2) the teachers who 

attended the training had a statistical significance of 80% higher than the criteria for creating digital media for 
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learning skills at the .05 level, and 3) the overall satisfaction of the teachers who attended the training was at the 

highest level (x"= 4.74, S.D. = 0.46). 

 

Keywords: Skills in creating digital media, Learning in a new normal era, Training course 

 

1. บทนำ 
 ยุทธศาสตร5ชาติ 20 ป� (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการศึกษาแหHงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ตลอดจนนโยบายแผนระดับชาติวHาดFวย

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดFใหFความสำคัญกับการศึกษาซึ่งเป�นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสรFางคน สรFางสังคม และ

สรFางชาติ อันเป�นกลไกหลักในการพัฒนากาลังคนใหFมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู HรHวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดFอยHางเป�นสุข  

[1] สอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหHงชาติ พ.ศ. 2542 แกFไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 

มาตรา 22 และ 24 การจัดการศึกษาตFองยึดหลักวHาผูFเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูFและพัฒนาตนเองไดF และถือวHาผูFเรียนมี

ความสำคัญที่สุด สHงเสริมใหFผูFเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ จัดบรรยากาศสภาพแวดลFอม และอำนวยความ

สะดวกเพื่อใหFผูFเรียนเกิดการเรียนรูF [2] จากรายงานการสังเคราะห5ตัวชี้วัดดFานการศึกษาไทยตามกรอบเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย 

แลFวยังสอดคลFองกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [3] ที่กลHาววHาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหFสอดคลFองกับความหลากหลาย

ตFองมีการจัดการศึกษาทางเลือกใหFเหมาะสมกับผูFเรียน เชื่อมโยงและครอบคลุมการใชFชีวิตของกลุHมคนตHางๆ ทั้งนี้ตFองคํานึงถึงวิธีการ

จัดการเรียนการสอน หลักสูตร สื่อและตําราเรียน การใชFเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การสรFางบรรยากาศการเรียนรูF 

ระบบการประเมินผลและการพัฒนาครู ตลอดจนการใหFการศึกษากับ ครอบครัวและพHอแมHผูFปกครองซึ่งควรใหFเกิดขึ้นไดFทุกเวลา 

ทุกสถานที่เพื่อรHวมกันพัฒนาผูFเรียนตามศักยภาพ 

 จากผลกระทบการแพรHระบาดของไวรัสโควิด-19 และผลของการเปลี่ยนอยHางกFาวกระโดดของเทคโนโลยี เป�นตัวเรHงกHอใหFเกิดการ

พลิกผัน (disruption) ในทุกภาคสHวนที่ตFองมีการเรียนรูFและพัฒนาเพื่อปรับและเปลี่ยนตนเอง (transform) ใหFสามารถรับมือไดFอยHาง

ยืดหยุHนและรวดเร็วทันตHอสถานการณ5ที่เกิดขึ้น [4] สHงกระทบทุกภาคสHวนตFองมีการเปลี่ยนแปลงตนเองการทำงานการใชFชีวิต รHวมทั้ง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนทำใหFผูFสอนตFองใชFสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ มาชHวยในการจัดการเรียนการสอนใหFสอดคลFอง

กับสถานการณ5การศึกษาแบบปกติใหมH (new normal) [5] ที่ผู FสอนตFองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบเดิมในชั้นเรียนใหFกลายเป�น 

การสอนในรูปแบบใหมH เชHน การจัดการเรียนทางไกล การเรียนออนไลน5ที่ตFองใชFเทคโนโลยีตHาง ๆ เขFามามีสHวนรHวมมากขึ้น และจะเป�น

เชHนนี ้ต Hอไปจนกลายเป�นเรื ่องปกติของการศึกษาในโลกยุคปกติถัดไป (next normal) ที ่ผ ู Fสอนสามารถจัดการเรียนการสอน 

ในสภาพแวดลFอมของเทคโนโลยีไดFอยHางมีประสิทธิภาพ [6] ที่จำเป�นจะตFองอาศัยชHองทางการเรียนผHานระบบออนไลน5ทดแทนระบบ

การเรียนรูFแบบเกHามากขึ้น ดังนั้นผูFสอนจึงตFองมีทักษะดFานการสรFางสื่อดิจิทัลที่มีขFอความ ภาพกราฟ�ก เสียง และวิดีโอ โดยอาศัย

เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร5และอินเทอร5เน็ตมาชHวยออกแบบและสรFางเป�นสื่อการเรียนรูFที่หลากหลายไดF จึงตFองสรFางความรHวมมือกัน

พัฒนาชHองทางการเรียนรูFแบบใหมH สรFางแพลตฟอร5มการเรียนรูFออนไลน5เพื่อ รองรับสถานการณ5วิกฤตไวรัสระบาดในอนาคต 

 พันธกิจหนึ่งของคณะครุศาสตร5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่สรFางความเป�นเลิศทางดFานวิชาการดFวยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา สHงเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสรFางองค5ความรูFและการวิจัยเพื่อพัฒนาทFองถิ่น และบริการทางวิชาการดFาน

การศึกษาแกHสังคมนั้น ประกอบกับในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดFจัดบุคลากรไดFดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร5ดFานการยกระดับ

คุณภาพการศึกษากับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเครือขHายรHวมผลิตครูของคณะครุศาสตร5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และอHางทอง อีกทั้งจากการสอบถามความตFองการดFวยการสัมภาษณ5ครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝkกประสบการณ5วิชาชีพครูตFองการใหFคณะ

ครุศาสตร5พัฒนาทักษะการสรFางสื่อดิจิทัลรูปแบบใหมH ๆ ที่สอดคลFองกับสถานการณ5ป�จจุบันที่ตFองเตรียมสภาพแวดลFอมการเรียนรูF 

ดFวยตนเองผHานเครือขHายอินเทอร5เน็ตใหFนักเรียนสามารถเขFาถึงไดFทุกที่ทุกเวลานั้น อีกทั้งขFอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐาน

ตำแหนHงที่สำนักงานคณะกรรมการขFาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) [7] ดFานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ใหFครูไดFมี

การพัฒนาตนเองอยHางเป�นระบบและตHอเนื ่อง เพื ่อใหFมีความรูF ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอยHางยิ ่งการใชFภาษาไทย และ
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใชFเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรูFในเนื้อหาวิชา และวิธีการ

สอนและนำผลการพฒันาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใชFในการจัดการเรียนรูFที่มีผลตHอคุณภาพผูFเรียน  

 จากที่กลHาวมาขFางตFน ผูFวิจัยเล็งเห็นวHาความสำคัญของการพัฒนาของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดFานการใชFเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อการศึกษาที่สอดคลFองกับสถานการณ5ป�จจุบัน จึงไดFศึกษาแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหFไดFรับความรูFและ

ทักษะที่จำเป�น สามารถวิเคราะห5 ออกแบบ เลือกใชFเทคโนโลยีการศึกษาไดFอยHางหลากหลาย สรFางสรรค5สื่อดิจิทัลรูปแบบใหมH สามารถ

นำไปประยุกต5ใชFกับการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลFองกับสถานการณ5การศึกษาแบบปกติใหมH เกิดเป�นทักษะดFานการจัดการเรียน

การสอนดFวยสื่อดิจิทัลสHงผลการจัดการศึกษาในโลกยุคปกติใหมHไดFอยHางเต็มศักยภาพ 

 

2. วัตถุประสงคHของการวิจัย 
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความรูFของครูกHอนและหลังการอบรมการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมH  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะของครูดFานการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมHกับเกณฑ5 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่เขFารับการอบรมการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมH 

 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงทดลอง (experiment research) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ขอบเขตของการวิจัย 

3.1.1 ประชากรและกลุHมตัวอยHาง                                                                            

 ประชากรที่ใชFในการวิจัยเพื่อศึกษาครั้งนี้ คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอHางทอง 

กลุHมตัวอยHางที่ใชFในการวิจัย ไดFแกH ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลงทะเบียนเขFารับการอบรมจำนวน 42 คน ซึ่งไดFมาโดยการเลือก

แบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด ไดFแกH 1) เป�นครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

อHางทอง 2) สามารถรHวมกิจกรรมของโครงการไดFครบทุกกระบวนการ และ 3) ยินดีใหFขFอมูลเพื่อประโยชน5ทางวิชาการ 

3.1.2 เนื้อหาที่ใชFในการวิจัย  

 ผูFวิจัยไดFพัฒนาทักษะของครูดFานการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมHในรูปแบบของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรฝkกอบรม เรื่อง การสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมH ประกอบดFวยหัวขFอการอบรม

ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จำนวน 5 หัวขFอ ไดFแกH 1) หลักการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูF 2) การสรFางสื่อดิจิทัลขั้นนำเขFาสูH

บทเรียน 3) การสรFางสื่อดิจิทัลขั้นการเรียนการสอนแบบออนไลน5 4) การสรFางสื่อดิจิทัลแบบอินโฟกราฟ�ก และ 5) การสรFางสื่อดิจิทัล

ขั้นการประเมินผลการเรียนรูF ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ไดFดำเนินการวิจัยตั้งแตHระยะแรกจนถึงสรุปวิเคราะห5ผลชHวงเดือน

มิถุนายน-กันยายน 2565 โดยไดFจัดโครงการฝkกอบรมในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565 

3.1.3 สมมติฐานการวิจัย  

 1) ครูที่เขFารับกับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ความรูFหลังการอบรมสูงกวHากHอนอบรมอยHางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  2) ครูที่เขFารับกับการอบรมมีทักษะดFานการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFสูงกวHาเกณฑ5รFอยละ 80  

 3) ครูที่เขFารับกับการอบรมมีความพึงพอใจตHอโครงการอบรมอยูHในระดับมาก 

3.2 เครื่องมือที่ใชHในการทดลอง 
3.2.1 หลักสูตรฝkกอบรม โครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำป�

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมH ประกอบดFวย  

1) หลักสูตรฝkกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) เอกสารประกอบการอบรม 3) แบบทดสอบวัดความรู F 4) แบบประเมินทักษะ และ  

5) แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3.2.2 แบบทดสอบวัดความรูF เป�นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขFอ มีขFอคำถามสอดคลFองกับจุดประสงค5และเนื้อหาของ

การอบรม มีคHาความเชื่อมั่นทั้งแบบทดสอบ 0.64  
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3.2.3 แบบประเมินทักษะ เป�นแบบประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมครูระหวHางการอบรมและประเมินผลงานที่ครูไดFพัฒนาขึ้นตาม

โจทย5ที่กำหนด โดยใชFกฎเกณฑ5การประเมินแบบองค5รวม (holistic rubrics) จำนวน 5 หัวขFอ ประกอบดFวย 1) ความสอดคลFอง  

2) ความถูกตFอง 3) การจัดองค5ประกอบ 4) ความคิดสรFางสรรค5 และ 5) เทคนิคและวิธีการ มีคHาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเทHากับ 0.79 

3.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ เป�นแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตHอการเขFารHวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีลักษณะเป�นแบบ

ประเมินมาตราสHวนประมาณคHา 5 ระดับ ประกอบดFวย 5 ดFาน ไดFแกH 1) ดFานหลักสูตรและเนื ้อหา 2) ดFานวิทยากร 3) ดFาน

สภาพแวดลFอมและองค5ประกอบ 4) ดFานความรูFความเขFาใจ และ 5) ดFานการนำความรูFไปใชF จำนวนขFอคำถาม 25 ขFอ มีคHาสัมประสิทธิ์

ความเชื่อมั่นเทHากับ 0.83 

3.3 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 การดำเนินการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมขFอมูลจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุค

ปกติใหมH ภายใตFโครงการตามยุทธศาสตร5ดFานการยกระดับคุณภาพการศึกษากับครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีขั้นตอนในการดำเนินการอยHางเป�นระบบแบบ ADDIE โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

3.3.1 การวิเคราะห5 (analysis) จากการศึกษาและวิเคราะห5ขFอมูลพื้นฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขFอง และจากการสอบถาม

ความตFองการของครูดFวยการสัมภาษณ5แบบไมHมีโครงสรFางกับครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝkกประสบการณ5วิชาชีพครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร5

ศึกษา พบวHา ตFองการใหFคณะครุศาสตร5จัดโครงการพัฒนาทักษะการสรFางสื่อดิจิทัลรูปแบบใหมH ๆ ที่สอดคลFองกับสถานการณ5ป�จจุบัน 

สามารถใชFเครื ่องมือที่เขFาถึงไดFงHายทั้งครูและนักเรียนเพื่อสรFางสภาพแวดลFอมการเรียนรูFดFวยตนเองผHานเครือขHายอินเทอร5เน็ต  

ใหFนักเรียนสามารถเขFาถึงไดFทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังศึกษาเกณฑ5การประเมินวิทยฐานะรูปแบบใหมHในลักษณะของขFอตกลงในการพัฒนา

งานตามมาตรฐานตำแหนHงที่สำนักงานคณะกรรมการขFาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) ซึ่งมีดFานการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ ใหFครูไดFมีการพัฒนาตนเองอยHางเป�นระบบและตHอเนื่องใหFมีความรูF ความสามารถ และทักษะซึ่งประเด็นของการใชFเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการศึกษาเป�นประเด็นหนึ่งของการที่ครูจะตFองพัฒนาตนเองเพื่อใชFในการจัดการเรียนรูFที่มีผลตHอคุณภาพของผูFเรียน อีกทั้ง

วิเคราะห5เทคโนโลยีใหมH ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต5ใชFสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมHนี้อีกดFวย 

3.3.2 การออกแบบ (design) จากการวิเคราะห5ความตFองการและความจำเป�น นำขFอมูลที่ไดFมาออกแบบกิจกรรมสHงเสริมครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอHางทอง จึงไดFพัฒนาครูใน

รูปแบบของการฝkกอบรมเชิงปฏิบัติการใหFมีความรูF ทักษะ และเจคติที่ดีตHอการจัดการเรียนการสอนดFวยสื่อดิจิทัล โดยกำหนดหัวขFอ

เรื่อง หลักการและเหตุผล จุดประสงค5ของการอบรม กลุHมผูFเขFารับการอบรม ขอบขHายเนื้อหา ระยะเวลา เกณฑ5ในการประเมิน รูปแบบ

ของการอบรม วิทยากร และสื่อที่ใชFในการอบรม [8]  

3.3.3 การพัฒนา (development) นำสิ ่งที ่ไดFกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝkกอบรมมาเพิ ่มเติมรายละเอียดใหFครบถFวน

ประกอบดFวย 1) หัวขFอเรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมH 2) หลักการและ

เหตุผล จากความสำคัญยุทธศาสตร5ชาติ แผนการศึกษาแหHงชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหHงชาติที่ไดFใหFความสำคัญกับการ

พัฒนากำลังคนโดนเฉพาะอยHางยิ่งบุคลากรทางการศึกษาโดยมีครูเป�นผูFมีสHวนสำคัญของการพัฒนาเยาวชนใหFมีความรูFทักษะอันเป�น

กำลังสำคัญของชาติ จึงตFองพัฒนาครูใหFมีศักยภาพการจัดการเรียนการสอนใหFสอดคลFองกับป�จจุบันที่เนFนการนำเทคโนโลยีมา

สรFางสรรค5สื่อที่หลากหลายใหFนักเรียนเขFาถึงไดFทุกที่ทุกเวลา 3) จุดประสงค5ของการอบรม เพื่อใหFผูFเขFารับการอบรมมีความรูF ทักษะ 

และเจตคติตHอการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูF 4) กลุHมผูFเขFารับการอบรม คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือขHายที่สนใจ

เขFารHวมโครงการโดยกำหนดไวFที่จำนวน 60 คน (ประกอบดFวยครู 42 คน นักศึกษาครู 18 คน) 5) ขอบขHายเนื้อหา จำนวน 5 หัวขFอ 

ไดFแกH หลักการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูF การสรFางสื่อดิจิทัลขั้นนำเขFาสูHบทเรียน การสรFางสื่อดิจิทัลขั้นการเรียนการสอน

แบบออนไลน5 การสรFางสื่อดิจิทัลแบบอินโฟกราฟ�ก และการสรFางสื่อดิจิทัลขั้นการประเมินผลการเรียนรูF 6) ระยะเวลา จัดอบรมชHวง

เดือนสิงหาคม-กันยายน 2565 จำนวน 2 รุHน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง รวมจำนวนรุHนละ 12 ชั่วโมง 7) เกณฑ5ในการประเมิน  

มีความรูFความเขFาใจเพิ่มขึ้น สามารถทำกิจกรรมและสรFางสรรค5ผลงานตามโจทย5ที่กำหนดไดF 8) รูปแบบของการอบรม เป�นการอบรม

เชิงปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ มีการแลกเปลี่ยนขFอมูล นำเสนอผลงาน และประเมินผลรHวมกัน 9) วิทยากร เป�นอาจารย5

สาขาวิชาคอมพิวเตอร5ศึกษาคณะครุศาสตร5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดFาน
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เทคโนโลยีการศึกษา และ 10) สื่อที่ใชFในการอบรม ไดFแกH เอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส5 สื่อนำเสนอ คลิปวิดีโอ 

กรณีศึกษา และไฟล5กราฟ�กใชFสรFางสรรค5สื่อดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาแบบทดสอบ แบบสอบถาม จากนั้นนำไปตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือกHอนนำไปใชF 

3.3.4 การนำไปใชF (implement) เป�นการดำเนินการโครงการอบรมตามรูปแบบที่ไดFพัฒนาขึ้น มีขั้นตอนประกอบดFวย 1) สHงหนังสือ

ประชาสัมพันธ5ไปยังโรงเรียนในสังกัด และประชาสัมพันธ5ผHานเฟซบุ�กในชHวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565 รับสมัครผูFเขFารับการอบรม

ตามเป�าหมายที่กำหนด 2) จัดเตรียมสถานที่ อาหารเครื่องดื่ม เอกสาร และสิ่งอำนวยความสะดวก เชHน ปลั๊กไฟตHอพHวง รหัสเขFาใชF

อินเทอร5เน็ตใหFพรFอม 3) จัดโครงการอบรมในหFองปฏิบัติการคอมพิวเตอร5 อาคารศูนย5ภาษาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา โดยมีการทดสอบความรู FกHอนและหลังการอบรม วิทยากรใหFความรู FดFานทฤษฎีโดยใชFวิธีการถามตอบและ

แลกเปลี่ยนความรูFรHวมกันพรFอมทั้งมอบหมายสถานการณ5ทFาทFายและโจทย5ใหFผูFเขFารับการอบรมไดFฝkกปฏิบัติดFวยตนเองเกี่ยวกับการ

สรFางสื่อตามหัวขFอการอบรมเป�นรายบุคคลระหวHางการฝkกปฏิบัติไดFจัดใหFมีผูFชHวยวิทยากรใหFการดูแลชHวยเหลือผูFเขFารับการอบรม 

อยHางทั่วถึง ดังภาพที่ 1 จากนั้นใหFผูFเขFารับการอบรมนำเสนอและประเมินโดยวิทยากรจากการสังเกตพฤติกรรมและจากผลงานที่สรFาง

ขึ้น พรFอมทั้งใหFขFอเสนอแนะนำการปรับปรุงผลงานใหFมีคุณภาพยิ่งขึ้น หลังจากนั้นใหFผูFเขFารับการอบรมตอบแบบสอบถามความ 

พึงพอใจที่มีตHอการเขFารHวมโครงการ 

 

   
 

ภาพที่ 1 ภาพบรรยากาศการอบรม 

 

3.3.5 การประเมินผล (evaluation) ผูFวิจัยประเมินผลโดยการวิเคราะห5ผลจากการวัดความรูFกHอนและหลังอบรมดFวยแบบทดสอบ และ

ทักษะดFวยแบบประเมินโดยใชFสถิติ t-test [9] และความพึงพอใจดFวยแบบสอบถามโดยใชFคHาเฉลี่ยและสHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งการ

วิเคราะห5ผลของคHาเฉลี่ยจากเกณฑ5ในการแปลความหมาย [10] มีรายละเอียดดังนี้  

 คHาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  มีความคิดเห็นอยูHในระดับมากที่สุด 

 คHาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  มีความคิดเห็นอยูHในระดับมาก 

 คHาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  มีความคิดเห็นอยูHในระดับปานกลาง 

 คHาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  มีความคิดเห็นอยูHในระดับนFอย 

 คHาเฉลี่ย 1.00 – 1.50  มีความคิดเห็นอยูHในระดับนFอยที่สุด 

  

4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห5ขFอมูลของการพัฒนาทักษะดFานการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมH สำหรับครูในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและอHางทอง ซึ่งสามารถจำแนกผลการวิจัยตามจุดประสงค5ไดF ดังนี้ 

4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความรูHของครูกVอนและหลังการอบรมการสรHางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูHในยุคปกติใหมV 

  ผูFวิจัยวิเคราะห5จากคะแนนการทดสอบวัดความรูFกHอนและหลังการอบรมของผูFเขFารับการอบรมดFวยแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จำนวน 20 ขFอ แสดงผลการวิเคราะห5ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวัดความรูFกHอนและหลังการอบรม 

คะแนน n คะแนนเต็ม x" S.D. t Sig.(1-tailed) 

กHอนอบรม 42 20 11.95 2.39 
15.45* .000 

หลังอบรม 42 20 16.24 2.29 

*p < .05 t(.05, df 41) = 1.682 

  

 จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการอบรมของครูที่เขFารับการอบรมกHอนและหลังอบรม พบวHา ผูFเขFารับการอบรม

จำนวน 42 คน มีคHาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังการอบรมเทHากับ 16.24 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) มีคHาสHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทHากับ 2.29 ซึ่งสูงกวHาคHาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกHอนการอบรมเทHากับ 11.95 มีคHาสHวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทHากับ 2.39 โดยเมื่อ

พิจารณาจากคHา t โดยมีคHา t คำนวณเทHากับ 15.45 ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหFเห็นวHาครูที่เขFารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์

ความรูFหลังการอบรมสูงกวHากHอนการอบรมอยHางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะของครูดHานการสรHางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูHในยุคปกติใหมVกับเกณฑj 

 ผูFวิจัยวิเคราะห5จากคะแนนแบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมครูระหวHางการอบรมและประเมินผลงานที่ครูไดFพัฒนาขึ้นตาม

สถานการณ5ทFาทFายและโจทย5ที่กำหนด โดยใชFกฎเกณฑ5การประเมินแบบองค5รวมที่พัฒนาขึ้น โดยมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน แสดงผล

การวิเคราะห5ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบทักษะการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมHกับเกณฑ5รFอยละ 80 

 n 𝜇เกณฑ์ x" S.D. t 

ทักษะการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูF 

ในยุคปกติใหมH 
42 40 43.98 3.82 6.74* 

*t(.05, df 41) = 1.682 

  

 จากตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบทักษะการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมHกับเกณฑ5 พบวHา ครูที่เขFารับการอบรม

จำนวน 42 คน มีคะแนนประเมินทักษะเฉลี่ย 43.98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน เมื่อพิจารณาคะแนนรFอยละ 80 ของ 50 คือ 

40 คะแนน คHาสถิติที่คำนวณไดF คือ 6.74 และคHาวิกฤตคือ 1.682 ซึ่งคHาที่คำนวณมากกวHาคHาวิกฤต สรุปไดFวHาครูที่เขFารับการอบรมมีการ

สรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมHสูงกวHาเกณฑ5รFอยละ 80 อยHางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่เขHารับการอบรมการสรHางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูHในยุคปกติใหมV 

 ผูFวิจัยวิเคราะห5จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตHอการเขFารHวมโครงการอบรม ประกอบดFวย 5 ดFาน ไดFแกH 1) ดFานหลักสูตรและ

เนื้อหา 2) ดFานวิทยากร 3) ดFานสภาพแวดลFอมและองค5ประกอบ 4) ดFานความรูFความเขFาใจ และ 5) ดFานการนำความรูFไปใชF จำนวนขFอ

คำถาม 25 ขFอ แสดงผลการวิเคราะห5ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่เขFารับการอบรม 

รายการประเมิน x" S.D. แปลผล 

1. ดFานหลักสูตรและเนื้อหา 4.65 0.50 มากที่สุด 

2. ดFานวิทยากร 4.71 0.48 มากที่สุด 

3. ดFานสภาพแวดลFอมและองค5ประกอบ 4.74 0.50 มากที่สุด 

4. ดFานความรูFความเขFาใจ 4.84 0.37 มากที่สุด 

5. ดFานการนำความรูFไปใชF 4.78 0.42 มากที่สุด 

ภาพรวมการประเมิน 4.74 0.46 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่ไดFรับการพัฒนาทักษะดFานการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFใน 

ยุคปกติใหมH พบวHา ภาพรวมครูมีความพึงพอใจตHอโครงการอบรมอยูHในระดับมากที่สุด (x"= 4.74, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาจากคHาเฉลี่ย

รายดFาน พบวHา ดFานความรูFความเขFาใจมีคHาเฉลี่ยอยูHในระดับมากที่สุด (x"	= 4.84, S.D. = 0.37) ดFานการนำความรูFไปใชFมีคHาเฉลี่ยอยูHใน

ระดับมากที่สุด (  = 4.78, S.D. = 0.42) ดFานสภาพแวดลFอมและองค5ประกอบมีคHาเฉลี่ยอยูHในระดับมากที่สุด (x"= 4.74, S.D. = 0.50)

ดFานวิทยากรมีคHาเฉลี่ยเทHากันอยูHในระดับมากที่สุด (x"= 4.71, S.D. = 0.48) และดFานหลักสูตรและเนื้อหามีคHาเฉลี่ยอยูHในระดับมากที่สุด 

(x"= 4.65, S.D. = 0.50) ตามลำดับ  

 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 กาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะดFานการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมHสำหรับครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และอHางทอง เป�นการดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองในรูปแบบการการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอดคลFองกับความ

ตFองการจำเป�นและสถานการณ5ในป�จจุบันดFานการจัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมHที่ผูFสอนควรเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFในรูปแบบของ

สื่อดิจิทัลใหFผูFเรียนสามารถเขFาถึงไดFชHองทางตามความสะดวกไดFทุกที่ทุกเวลา ซึ่งผลการวิจัยนี้สรุปไดFวHาครูที่เขFารับการอบรมมีความรูF 

ทักษะ และเจคติที่ดีตHอการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมHสามารถนำไปปฏิบัติงานของตนเองใหFมีศักยภาพทางการ

จัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมHไดF โดยอภิปรายผลการวิจัยไดFดังนี้ 

5.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความรูFของครูกHอนและหลังการอบรมการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมH พบวHา 

ครูที่เขFารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ความรูFหลังการอบรมสูงกวHากHอนอบรมอยHางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป�นไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไวF เนื่องจากผูFวิจัยไดFมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝkกอบรมตามกระบวนการ ADDIE ซึ่งเป�นรูปแบบของการพัฒนาระบบโดยอาศัย

หลักของวิธีการระบบที่นักออกแบบการเรียนการสอนนิยมใชFกันเพื่อการวิเคราะห5 การออกแบบ การพัฒนา ทดลองใชF และการ

ประเมินผล [11-12] จึงไดFวิเคราะห5ขFอมูลพื้นฐานจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขFองรวมทั้งสอบถามความตFองการจำเป�นใน

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหFสอดคลFองกับสถานการณ5ป�จจุบันใหFสามารถสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFที่มี

ประสิทธิภาพไดF จากนั้นออกแบบหลักสูตรตามองค5ประกอบของนวลฉวี และพงศ5วณิช [8] แลFวพัฒนาเอกสาร สื่อ และเครื่องมือที่ใชFใน

การอบรมเตรียมพรFอมในการจัดฝkกอบรมเชิงปฏิบัติการกับกลุHมเป�าหมายใหFความรูFและความเขFาใจตามหัวขFอของการอบรมดFวยการ

ถามตอบและมีสHวนรHวมรHวมกันระหวHางวิทยากรและผูFเขFารับการอบรมจึงทำใหFผูFเขFารับการอบรมไดFรับความรูFและความเขFาใจอยHาง

ครบถFวนตรงตามจุดประสงค5ที่กำหนด สอดคลFองกับสารีพันธุ5 และวรางคณา [13] ที่ไดFพัฒนาหลักสูตรฝkกอบรมดFวยการการจัดใหFมี

กิจกรรมระหวHางฝkกอบรม มีเอกสารประกอบที่เหมาะสมทำใหFผูFเขFารับการอบรมมีความรูF ความเขFาใจและสHงผลใหFคะแนนหลังการ

อบรมสูงขึ้น 

5.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะของครูดFานการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมHกับเกณฑ5 พบวHาครูที่เขFารับการอบรม 

มีทักษะของครูดFานการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFสูงกวHาเกณฑ5รFอยละ 80 อยHางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป�นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไวF ทั้งนี้ทักษะการสรFางสื่อดิจิทัลสำหรับครูผูFสอนนั้นตFองประยุกต5ใชFความรูF และทักษะการออกแบบทางคอมพิวเตอร5ใน

การนำขFอความ ภาพกราฟ�ก เสียง หรือเว็บไซต5ตHาง ๆ ที่มีอยูHนำมาออกแบบเป�นสื่อการสอนที่นำเสนอผHานอุปกรณ5เทคโนโลยี เชHน 

คอมพิวเตอร5 สมาร5ตโฟน แท็บเล็ต เป�นตFน เพื่อใชFประกอบการเรียนการสอน ซึ่งโครงการการอบรมที่จัดขึ้นนั้นเป�นที่ตFองการจำเป�น

ของกลุHมตัวอยHางที่สมัครเขFารHวมโครงการทำใหFผูFเขFารับการอบรมมีความตั้งใจจริงในการรHวมกิจกรรมที่กำหนดไวFอยHางเต็มที่ อีกทั้ง

ระหวHางการบรรยายวิทยากรภาคปฏิบัตินั้นไดFใชFวิธีการสาธิตขั้นตอนตามหัวขFอของการอบรมอยHางละเอียดใหFผูFเขFารับการอบรม

สามารถปฏิบัติตามไดFทุกขั้นตอน แลFวยังไดFใหFคำแนะนำแนวทางเสริมอื่น ๆ ที่เป�นประโยชน5ตHอการสรFางสรรค5ผลงานที่เป�นสถานการณ5

ทFาทFายและโจทย5ที่กำหนดขึ ้น ไดFใชFความรู Fความสามารถที ่ไดFรับจาการอบรมออกแบบและพัฒนาผลงานอยHางสรFางสรรค5ไดF 

นอกจากนั้นยังจัดใหFมีผูFชHวยวิทยากรเป�นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร5ศึกษาใหFความชHวยเหลือกับผูFเขFารับการอบรมอยHางใกลFชิด

เพื่อใหFผูFเขFารับการอบรมผHอนคลายความกังวลใจในกรณีที่ไมHสามารถปฏิบัติการในหัวขFอใด ๆ ไดF สHงผลใหFผูFเขFารับการอบรมทุกคน

สามารถสรFางสรรค5ผลงานตามสถานการณ5ทFาทFายและโจทย5ที่กำหนดขึ้นไดF สอดคลFองกับ Malik et al. [14] ที่กลHาววHาการประเมินผล
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การฝkกอบรมของครูควรประเมินทักษะที่ปฏิบัติไดFจริงพรFอมทั้งการใหFขFอเสนอแนะยFอนกลับเพื่อใหFครูไดFเห็นแนวทางการปรับปรุง 

จากนั้นใหFนำเสนอผลงานและรับการประเมินสะทFอนผลจากวิทยากรและผูFเขFารับการอบรมในหFองอบรมดFวย เพื่อเป�นแนวทางในการ

ปรับแกFไขใหFสมบูรณ5มากยิ่งขึ้นตHอไปสHงผลใหFผูFเขFารับการอบรมไดFรับผลการประเมินทักษะตามรายการประเมินสูงกวHาเกณฑ5ที่กำหนด

ไวF ทำใหFครูมีทักษะดFานการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุคป�จจุบันไดFเป�นอยHางดี สอดคลFองกับศิริพล และอัครพล [6] ที่

กลHาววHา สถานการณ5การศึกษาแบบปกติใหมHผู FสอนสามารถจัดการเรียนการสอนในสภาพแวดลFอมของเทคโนโลยีไดFอยHางมี

ประสิทธิภาพ ชHวยใหFผูFเรียนไดFรับการพัฒนาสมรรถนะหลักที่สำคัญตHอการใชFชีวิตเกิดการจัดการเรียนรูFที่มุ HงพัฒนาผูFเรียนใหFเกิด

สมรรถนะที่ตFองการไดF 

5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครทูีเ่ขFารบัการอบรมการสรFางสือ่ดจิทิลัเพือ่การจดัการเรยีนรูFในยคุปกตใิหมH พบวHา ครูที่เขFารHวมการ

อบรมมีความพึงพอใจตHอโครงการอบรมอยูHในระดับมากที่สุดมีคHาเฉลี่ยเทHากับ 4.74 สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทHากับ 0.46 สูงกวHา

สมมติฐานที่ตั้งไวF เนื่องจากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะดFานการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFใน

ยุคปกติใหมH ไดFวิเคราะห5 ออกแบบ พัฒนาหลักสูตรฝkกอบรมอยHางเป�นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการดำเนินงานใหFสอดคลFองกับความ

ตFองการจำเป�นของครูและบุคลากรการทางการศึกษาในเขตพื้นที ่พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดFแกHจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและอHางทอง ประชาสัมพันธ5โครงการอยHางทั่วถึงใหFครูที่สนใจเขFารHวมลงทะเบียนเขFารHวมโครงการตามขFอกำหนด 

แลFวยังไดFจัดเตรียมสถานที่อยHางเหมาะสมในหFองปฏิบัติการคอมพิวเตอร5ที่มีคุณภาพสูงเหมาะสมกับหัวขFอการอบรม จัดเตรียมอาหาร

เครื่องมือ เอกสารประกอบการอบรม เชิญวิทยากรที่มีความรูFและประสบการณ5 และระหวHางการอบรมไดFใหFคำแนะนำชHวยเหลือ

แกFป�ญหาที่เกิดขึ้นกับผูFเขFารับการอบรมอยHางทั่วถึงทำใหFการจัดโครงการอบรมมีความราบรื่นตรงตามจุดประสงค5ที่กำหนดไวF สHงผลใหF 

ผูFเขFารับการอบรมมีเจตคติที่ดีโครงการและเป�ดรับประสบการณ5ความรูFใหมHที่เกี่ยวกับการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFไดFดี 

สอดคลFองกับผลการประเมินในดFานความรูFและเขFาใจที่ผูFเขFารับการอบรมประเมินความพึงพอใจโดยมีคHาเฉลี่ยสูงที่สุดเทHากับ 4.84  

สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทHากับ 0.37 สอดคลFองกับทิพย5มณี และจุไรรัตน5 [15] ที่กลHาววHาป�จจัยสำคัญที่จะทำใหFการฝkกอบรมบรรลุ

วัตถุประสงค5 นอกจากการเลือกใชFเทคนิคการฝkกอบรมที่เหมาะสมแลFว การจัดหFองฝkกอบรมก็เป�นองค5ประกอบที่สำคัญที่มีผลตHอความ

สะดวกสบายของผูFเขFาฝkกอบรมอีกดFวย แลFวยังสอดคลFองกับบัวเหลFา และคณะ [16] ที่ไดFพัฒนาหลักสูตรฝkกอบรมการพัฒนาสื่อ

คณิตศาสตร5เรื่องเศษสHวนสำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา พบวHาผูFเขFารับการฝkกอบรมมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูHในระดับมาก 

เนื่องจากหลักสูตรตอบสนองกับความตFองการจำเป�นของครูในการเพิ่มเติมความรูFเพื่อการพัฒนาสื่อไปใชFในการจัดการเรียนการสอน 

 

6. ขRอเสนอแนะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูFวิจัยมีขFอเสนอแนะ ดังนี้ 

6.1 ขHอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชH 

6.1.1 หลักสูตรฝkกอบรมการพัฒนาทักษะดFานการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมHที่ผูFวิจัยพัฒนาขึ้น สามารถพัฒนา

ความรูF ทักษะ และเจตคติของผูFเขFารับการฝkกอบรมไดF ซึ่งหนHวยงานทางการศึกษาหรือหนHวยงานที่เกี่ยวขFอง สามารถนำไปใชFเป�น

ตFนแบบในการจัดการฝkกอบรมครูโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยปรับใหFเหมาะสมกับบริบทของผูFเขFารับการฝkกอบรมอื่นๆ ไดF 

6.1.2 ผูFที่สนใจจะนําหลักสูตรฝkกอบรมการพัฒนาทักษะดFานการสรFางสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูFในยุคปกติใหมHไปใชF ควรใชFเวลา

การอบรมไมHนFอยกวHา 2 วัน หรือ 12 ชั่วโมง เนื่องจากเนื้อหาความรูFเนFนการปฏิบัติการจึงตFองใหFเวลาผูFเขFารับการอบรมสรFางสรรค5

ผลงานใหFมากขึ้น 

6.2 ขHอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตVอไป 

6.2.1 ควรมีการวิจัยพัฒนาหลักสูตรฝkกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ดFานอื่น ๆ เพื่อการ

สHงเสริมพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพตHอไป 

6.2.2 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝkกอบรมใหFสอดคลFองกับขFอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนHงที่สำนักงานคณะกรรมการ

ขFาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด ดFานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ใหFครูไดFมีการพัฒนาตนเองอยHางเป�นระบบและ

ตHอเนื่องโดยเฉพาะอยHางยิ่งการใชFภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใชFเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
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บทคัดยอ่ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินและจัดลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการวัดและ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียนของครรูะดับประถมศึกษา สงักดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก                      
ปีการศึกษา 2565 จำนวน 386 คน ได้มาจากการสุ่มแบบสองข้ันตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความต้องการในการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และดัชนีความต้องการจำเป็น 
(PNImodified) 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า ครูมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนรายด้าน 
เรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย ดังน้ี 1) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน (PNImodified  = .235) 2) การตรวจให้
คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน (PNImodified  = .229) 3) การเลือกวิธีการวัดและประเมิน (PNImodified  = .224) 4) การ
พัฒนากระบวนการกำหนดเกรดและตัดสินผลการเรียน (PNImodified  = .219) 5) การใช้ผลการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน (PNImodified  = .201) 6) การสื่อสารผลการ วัดและประ เมินให้ ผู้มี ส่ วนเกี่ ยวข้อง (PNImodified  = .198) และ                         
7) จรรยาบรรณของผู้ประเมิน (PNImodified  = .095) ส่วนความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะในภาพรวม พบว่า ครูมีความ
ต้องการจำเป็นในการพัฒนา 5 ลำดับแรก ดังน้ี 1) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมิน (PNImodified  = .284) 2) การ
แปลความหมายของคะแนน (PNImodified  = .254) 3) การวิเคราะห์และกำหนดสิ่งที่ต้องการวัดและประเมิน (PNImodified  = .250)                   
4) การจัดทำแผนผังการสร้างเครื่องมือ (PNImodified  = .240) และ 5) การกำหนดระดับสมรรถนะผู้เรียน (PNImodified  = .238)   
 
คำสำคัญ  การประเมินความต้องการจำเป็น การพัฒนาสมรรถนะ การวัดและประเมินสมรรถนะ  
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Abstract 
 

 The purposes of this study were to assess and prioritize the needs for competencies development 
in measurement and evaluation of primary school teachers in Nakhon Nayok Primary Educational Service Area.  
 The sample consisted of 386 primary school teachers in Nakhon Nayok Primary Educational Service 
Area who were teaching in the academic year of 2022, by means of two-stage sampling. The research tool was a 
questionnaire on the needs for competencies development in measurement and evaluation of students. The 
data was analyzed using the frequency, the percentage, mean and needs prioritization using Modified Priority 
Needs Index (PNImodified). 

The research results revealed that teachers were in need for the competencies development in 
measurement and evaluation of students and the needs were prioritized as follows: the development of 
assessment tools (PNImodified = .235), scoring and score interpretations (PNImodified  = .229), the selection of 
assessment methods (PNImodified  = .224), the development of the grading process and academic achievement 
consideration (PNImodified  = .219), the adoption of assessment and evaluation in instructional management 
(PNImodified = .201), the communication of assessment results with concerned individuals (PNImodified = .198), and 
evaluators’ ethics (PNImodified = .095). It further illustrated that in regard to the needs for competencies 
development, the top five areas required to develop by teachers included the quality verify of assessment tools 
(PNImodified = .284), score interpretations (PNImodified  = .254), the analysis of determination of the components to be 
evaluated (PNImodified = .250), the development of the tool development diagram (PNImodified = .240), and the 
determination of students’ competency (PNI modified = .238), respectively. 

 

Key words: Needs assessment, Competencies development, Measurement and evaluation of competency 
 
1. บทนำ 

 

 โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งกระแสโลกาภิวัตน์ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ             
เมื่อโลกต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายต่าง ๆ ที่รออยู่ในอนาคต มนุษย์มองเห็นคุณค่าอเนกอนันต์ของการศึกษาเพ่ือนำไปสู่การมีชี วิต          
ที่ดีข้ึนในศตวรรษใหม่ [1] โดยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นผลมาจากการขับเคลื่อนของ 3 กระแสหลักเรียกว่า VUCA World ซึ่ง
หมายถึง โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันอย่างรวดเร็ว ซึ่ง VUCA เป็นคำย่อของ ความผันผวน (volatility) ความไม่แน่นอน 
(uncertainty) ความสลับซับซ้อน (complexity) และความคลุมเครือ (ambiguity) เพ่ือให้มนุษย์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและ
การเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ การศึกษาอันเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนามนุษย์จึงได้รับความสนใจและเห็นถึงความสำคัญ [2] โดยการศึกษา
จะต้องทบทวน ปรับเปลี่ยน พัฒนา จากการให้ความสำคัญกับความรู้มาเป็นการให้ความสำคัญกระบวนการคิดของผู้เรียน เพ่ือยกระดับ
สมรรถนะผู้เรียน 
 จากสภาพปัญหาการศึกษาของประเทศไทยที่แสดงถึงคุณภาพของผู้เรียนทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่มีคุณภาพต่ำลง 
และขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับต่ำไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งเห็นได้จากข้อมูลผลคะแนน O-NET และ PISA      
ทีพ่บว่า นักเรียนร้อยละ 46.75 มีผลการศึกษาต่ำ มีนักเรียนเพียงร้อยละ 0.46 เท่าน้ันที่มีผลการศึกษาในระดับสูง [3] ส่งผลให้เกิดการ
ปฏิรูปการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งได้กำหนดสมรรถนะหลักของผู้เรียนไว้ 6 สมรรถนะ ดังน้ี 1) การ
จัดการตนเอง 2) การสื่อสาร 3) การรวมพลังทำงานเป็นทีม 4) การคิดข้ันสูง 5) การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ 6) การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและวิทยาการอย่างย่ังยืน [4] เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรทีมุ่่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน การวัดและประเมินผลผู้เรียน
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จึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการดำเนินการวัดและประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
ทำให้ได้ข้อมูลในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมากน้อยเพียงใด ซึ่งครูผู้เป็นบุคคลสำคัญใน
การดำเนินการวัดและประเมินผล จึงต้องมีการพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมให้มีสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมเท่าทันกับการปรับเปลี่ยนพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งแนวทางการวัดและประเมินผลตามกรอบหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้กำหนดให้การประเมินเป็นไปเพ่ือพัฒนาผู้เรียนโดยใช้การประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับบริบท  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้กำหนดสมรรถนะไว้เป็นแนวทางให้ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานยึดถือและปฏิบัติ โดยกำหนดสาระไว้ว่าครูต้องมีสมรรถนะวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้ อันสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการวัดและประเมินผลเป็นอย่างมากเพราะถือ
ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ [5] แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผู้เรียนของครูในศตวรรษที่ 21 ได้
อ้างอิงขอบเขตการรู้เรื่องการประเมินของครูจากกรอบสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของครูในบริบทของสมาพันธ์ระดับ
นานาชาติ แนวคิดของ American Federation of Teachers National Council on Measurement in Education &  National 
Education Association ที่ได้กำหนดสมรรถนะของครูในการประเมินผลนักเรียนไว้ 7 สมรรถนะ ดังน้ี การเลือกวิธีการวัดและประเมิน 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน การตรวจให้คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน การใช้ผลการวัดและประเมิน
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการกำหนดเกรดและตัดสินผลการเรียน การสื่อสารผลการวัดและประเมินให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณของผู้ประเมิน [6] ซึ่งครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนควรมีสมรรถนะ 
ดังกล่าว 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในจังหวัดนครนายก ซึ่งครูผู้สอนระดับประถมศึกษาจะต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรมุ่งสู่ฐานสมรรถนะ ครูจึงต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่
สอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ท้ังน้ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกได้มีการลงพ้ืนที่ นิเทศ ติดตาม 
พบว่า ครูมีปัญหาในการดำเนินการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน จึงควรมีการวางแผนอบรมพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถใน
การวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมพัฒนาครูให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและความต้องการ
น้ันจะต้องมีสารสนเทศที่สะท้อนความต้องการที่แท้จริง 
         การประเมินความต้องการจำเป็น เป็นการประเมินเพ่ือกำหนดความแตกต่างระหว่างสภาพที่เกิดข้ึนจริงกับสภาพที่ควร               
จะเป็น อันมีประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนากิจกรรมทางการศึกษาอย่างมีทิศทางส่งผลให้มีโอกาสเกิดผลสัมฤทธ์ิตามที่มุ่งหวัง
นอกจากน้ียังเป็นข้อมูลที่ใช้เป็นหลักเทียบความสำเร็จของการดำเนินงาน ทำให้สามารถวางแผนการปฏิบัติภายใต้ทางเลือกท่ีเหมาะสม 
ทั้งยังช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสามารถตรวจสอบได้ [7] จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนของครูระดับประถมศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยยึดกรอบสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของครูในบริบทของ
สมาพันธ์ระดับนานาชาติ แนวคิดของ American Federation of Teachers National Council on Measurement in Education 
& National Education Association เพ่ือให้เห็นข้อที่ควรพัฒนาและเป็นแนวทางในการวางแผนการวัดและประเมินผลสมรรถนะที่
สอดคล้องกับการประเมินความต้องการจำเป็นของครูอย่างแท้จริงของครูต่อไป 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพ่ือประเมินและจัดลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนของครรูะดับ
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
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3. ขอบเขตการวิจัย  
              3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1,470 คน 
              3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก ปีการศึกษา 2565 จำนวน 400 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบสองข้ันตอน 

    3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนของ
ครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

กรอบแนวคิดในการวิจัย   
              การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนของครูระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ยึดตามกรอบสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของครูใน
บริบทของสมาพันธ์ระดับนานาชาติแนวคิดของ American Federation of Teachers National Council on Measurement in 
Education &  National Education Association   

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
4. นยิามศพัท์เฉพาะ  
             4.1 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้ เรียน หมายถึง 
กระบวนการกำหนดความแตกต่างระหว่างสภาพที่เกิดข้ึนจริงกับสภาพที่ควรจะเป็นและจัดเรียงลำดับความสำคัญของสมรรถนะด้าน
การวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน เพ่ือระบุความต้องการจำเป็นด้วยวิธีการที่เป็นระบบ 
 4.2 สมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน หมายถึง ความสามารถทางด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของ
ครูที่นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบ ดังน้ี 
                     4.2.1 การเลือกวิธีการวัดและประเมิน หมายถึง วิธีการเลือกใช้เครื่องมือให้ครอบคลุม สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการ
ประเมินสมรรถนะ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน  
                     4.2.2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน หมายถึง กระบวนการดำเนินการเพ่ือให้ได้เครื่องมือวัดและประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนที่มีคุณภาพ นำไปใช้กับผู้เรียนและสามารถสะท้อนผลการประเมินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
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                      4.2.3 การตรวจให้คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน หมายถึง การกำหนดตัวเลขเพ่ือให้ขนาดความสามารถในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล และนำตัวเลขที่ได้มาปรับเปลี่ยนจนสามารถเปรียบเทียบได้  
                  4.2.4 การใช้ผลการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การนำผลที่ได้จากการวัดและประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนมาเป็นข้อมูลเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน  
                      4.2.5 การพัฒนากระบวนการกำหนดเกรดและตัดสินผลการเรียน หมายถึง กระบวนการพิจารณากำหนดระดับสมรรถนะ
ของผู้เรียนจากข้อมูลสารสนเทศที่ครูผู้สอนรวบรวมโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย แล้วนํามาเปรียบเทียบกับกลุ่มหรือเกณฑ์มาตรฐานและตัดสิน
ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน  
                      4.2.6 การสื่อสารผลการวัดและประเมินให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หมายถึง การสื่อสารรายงานผลการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการ                         
ที่หลากหลาย ถูกต้อง ชัดเจน ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
                      4.2.7 จรรยาบรรณของผู้ประเมิน หมายถึง ลักษณะที่ดีของครูในการดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

5. วิธีดำเนินการวิจัย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากร คือ ครูระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2565 

จำนวน 1,470 คน  
                   กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานครนายก                      
ปีการศึกษา 2565 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ทั้งน้ียอมให้มีความคลาดเคลื่อน 
±5% ได้จำนวนครู 316 คน แต่เพ่ือให้ได้ข้อมูลคืนมาไม่น้อยกว่า 316 คน จึงกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมข้ึนเป็น 400 คน เพ่ือชดเชยข้อมูล
ที่อาจไม่ตอบกลับ กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบสองข้ันตอน ดังน้ี  
      ข้ันตอนที่ 1 สุ่มโรงเรียนในแต่ละอำเภอ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียน ได้อำเภอละ 8 โรงเรียน แต่ละอำเภอ
ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดใหญ่ 2 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 3 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 3 โรงเรียน  
      ข้ันตอนที่ 2 สุ่มครูจากโรงเรียนที่สุ่มได้ โดยใช้วิธีิการสุ่มอย่างง่าย  

5.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิัย  
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนของครู

ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด และขนาดโรงเรียน ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที ่2 ความต้องการ
ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนโดยสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน แบ่งออกเป็น 
7 ด้าน ได้แก่ การเลือกวิธีการวัดและประเมิน การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน การตรวจให้คะแนนและการแปล
ความหมายของคะแนน การใช้ผลการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการกำหนดเกรดและ
ตัดสินผลการเรียน การสื่อสารผลการวัดและประเมินให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และจรรยาบรรณของผู้ประเมิน จำนวน 60 ข้อ ลักษณะ              
ข้อคำถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสภาพที่ปฏิบัติและสภาพที่คาดหวังในรูปแบบการตอบสนองคู่ (Dual-response format) ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของ
แบบสอบถาม (IOC) พบว่า มีค่า ต้ังแต่ .75 – 1.00 และค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม มีค่า .99 

 
5.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
     ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในระหว่างวันที่ 1– 22 กรกฎาคม 2565 โดยส่งแบบสอบถามออนไลน์ Google 

form ผ่านทางระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 
จำนวน 400 คน ได้รับการตอบกลับแบบสอบถาม จำนวน 386 คน คิดเป็น ร้อยละ 96.50 
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5.4 การวิเคราะหข์้อมลู 
     5.4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยแจกแจงความถ่ี และร้อยละ   

                  5.4.2 ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย  
       5.4.3 ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนวิเคราะห์โดยดัชนี PNImodified 
และจัดเรียงลำดับความต้องการจำเป็นจากมากที่สุดไปน้อยน้อยที่สุด 
 

6. ผลการวิจัย 

  6.1 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนของครูระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
        6.1.1 ด้านการเลือกวิธีการวัดและประเมิน   
                           ครูผู้สอนระดับประถมศึกษามีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการเลือกวิธีการวัดและประเมิน 
รายการที่มีค่า PNI มากที่สุด 3 ลำดับแรก ดังน้ี 1) วิเคราะห์และกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของสมรรถนะที่ ต้องการวัด (.288)            
2) กำหนดเค้าโครงการสร้างเครื่องมือได้ตรงกับจุดมุ่งหมาย นิยาม ตัวบ่งชี้พฤติกรรมของสมรรถนะผู้เรียน (.256) และ 3) กำหนด
วิธีการและเครื่องมือได้สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้พฤติกรรมของสมรรถนะผู้เรียน (.234) 
                   6.1.2 ด้านการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน 
                           ครูผู้สอนระดับประถมศึกษามีความต้องการจำเปน็ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมิน รายการที่มีค่า PNI มากที่สุด 3 ลำดับแรก ดังน้ี 1) หาความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ (.320)   
2) หาคุณภาพด้านความตรง (Validity) ของเครื่องมือ (.317) และ 3) หาความยาก (Difficulty) และตรวจสอบหาอำนาจจำแนก 
(Discrimination) ของเครื่องมือ (.302) 
                   6.1.3 ด้านการตรวจให้คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน   
                           ครูผู้สอนระดับประถมศึกษามีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการตรวจให้คะแนนและการแปล
ความหมายของคะแนน รายการที่มีค่า PNI  มากที่สุด 3 ลำดับแรก ดังน้ี 1) แปลความหมายของคะแนนแบบอิงเกณฑ์ (.278)             
2) แปลความหมายของคะแนนแบบอิงกลุ่ม (.274) และ 3) แปลความหมายของคะแนนได้เหมาะสมกับสมรรถนะและผู้เรียน (.209) 
                    6.1.4 ด้านการใช้ผลการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
            ครูผู้สอนระดับประถมศึกษามีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ผลการวัดและประเมิน
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายการที่มีค่า PNI มากที่สุด 3 ลำดับแรก ดังน้ี 1) นำผลการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน
รายบุคคลและภาพรวมของชั้นเรียน ร่วมวิเคราะห์ วางแผนกับฝ่ายวิชาการ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาผู้เรียน (.244)          
2) วิเคราะห์ผลการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนรายบุคคล และรายงานต่อผู้ปกครองเพ่ือร่วมวางแผนพัฒนาจุดเด่นและแก้ไขจุด
ด้อย (.241) และ 3) จัดทำข้อมูลสารสนเทศการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนเป็นภาพรวมของโรงเรียน (.236) 
                     6.1.5 ด้านการพัฒนากระบวนการกำหนดเกรดและตัดสินผลการเรียน 
             ครูผู้สอนระดับประถมศึกษามีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการพัฒนากระบวนการกำหนด
เกรดและตัดสินผลการเรียน รายการที่มีค่า PNI มากที่สุด 3 ลำดับแรก ดังน้ี 1) กำหนดระดับความสามารถของแต่ละสมรรถนะเป็น
สเกล (Scale) เช่น ระดับเริ่มต้น ระดับกำลังพัฒนา ระดับสามารถ และระดับเหนือความคาดหวัง (.257) 2) วิเคราะห์นิยามเพ่ือสะท้อน
ตัวบ่งชี้พฤติกรรมในแต่ละระดับสมรรถนะ (.232) และ 3) วิเคราะห์และกำหนดนิยามของแต่ละระดับสมรรถนะ (.224)  
            6.1.6 ด้านการสื่อสารผลการวัดและประเมินให้ผูม้ีส่วนเก่ียวข้อง                             
         ครูผู้สอนระดับประถมศึกษามีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารผลการวัดและ
ประเมินให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รายการที่มีค่า PNI มากที่สุด 3 ลำดับแรก ดังน้ี 1) สื่อสารผลการประเมินสมรรถนะต่อผู้ปกครองและร่วม
วางแผนสนับสนุนจุดเด่น และพัฒนาจุดด้อยของผู้เรียน (.259) 2) สื่อสารผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือกระตุ้นและ
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สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาสมรรถนะ (.246) และ 3) จัดทำข้อมูลและผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลรายงานต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา (.208) 
                     6.1.7 ด้านจรรยาบรรณของผู้ประเมิน 
             ครูผู้สอนระดับประถมศึกษามีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านจรรยาบรรณของ                 
ผู้ประเมิน รายการที่มีค่า PNI มากที่สุด 3 ลำดับแรก ดังน้ี 1) ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผลใหม่ ๆ และนำมา
ปรับใช้กับผู้เรียน (0.282) 2) ดำเนินการวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด (0.277) และ 3) ตัดสินผลการประเมิน
ผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด (0.269) 
   6.2 ผลการจัดลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนของครูระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
                   6.2.1 ผลการจัดลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนของครู
ระดับประถมศึกษา เป็นรายด้าน พบว่า ครูผู้สอนระดับประถมศึกษามีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและ
ประเมินผล เรียงลำดับความต้องการจำเป็นจากมากไปน้อย ตามลำดับดังน้ี 1) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน 2) การ
ตรวจให้คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 3) การเลือกวิธีการวัดและประเมิน 4) การพัฒนากระบวนการกำหนดเกรดและ
ตัดสินผลการเรียน 5) การใช้ผลการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 6) การสื่อสารผลการวัดและประเมินให้ผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง และ 7) จรรยาบรรณของผู้ประเมิน 
      6.2.2 ผลการจัดลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนของครู
ระดับประถมศึกษา จำแนกตามด้านย่อย ดังน้ี 
            1) ครูมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการเลือกวิธีการวัดและประเมิน โดยเรียงลำดับ ดังน้ี            
การวิเคราะห์และกำหนดสิ่งที่ต้องการวัดและประเมิน การจัดทำแผนผั งการสร้างเครื่องมือ การกำหนดวิธีการและเครื่องมือ          
การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และการกำหนดจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมิน 
           2) ครูมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน โดย
เรียงลำดับ ดังน้ี การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมิน และการสร้างเครื่องมือวัดและประเมิน 
        3) ครูมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการตรวจให้คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 
โดยเรียงลำดับ ดังน้ี การแปลความหมายของคะแนน และการตรวจให้คะแนน 
     4) ครูมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ผลการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน โดยเรียงลำดับ ดังน้ี การใช้ผลการวัดและประเมินเพ่ือรายงานผู้เกี่ยวข้อง การใช้ผลการวัดและประเมินเพ่ือเป็นข้อมูล
สารสนเทศ การใช้ผลการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการใช้ผลการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
          5) ครูมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการพัฒนากระบวนการกำหนดเกรดและตัดสินผล           
การเรียน โดยเรียงลำดับ ดังน้ี การกำหนดระดับสมรรถนะผู้เรียน และการตัดสินผลสมรรถนะผู้เรียน 
            6) ครมูีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารผลการวัดและประเมินให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง โดย
เรียงลำดับ ดังน้ี การสื่อสารผลการวัดและการประเมินต่อผู้ปกครอง การสื่อสารผลการวัดและการประเมินต่อผู้บริหาร และการสื่อสาร
ผลการวัดและประเมินต่อผู้เรียน 
           7) ครูมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านจรรยาบรรณของผู้ประเมิน โดยเรีย งลำดับ ดังน้ี             
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความยุติธรรม  
                 6.2.3 ผลการจัดลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนของครูระดับ
ประถมศึกษา ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า ครูมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนา 5 ลำดับแรก ดังน้ี 1) การตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือวัดและประเมิน (PNImodified  = .284) 2) การแปลความหมายของคะแนน (PNImodified  = .254) 3) การวิเคราะห์และกำหนด

สิ่งที่ต้องการวัดและประเมิน (PNImodified  = .250)  4) การจัดทำแผนผังการสร้างเครื่องมือ (PNImodified  = .240) และ 5) การกำหนด
ระดับสมรรถนะผู้เรียน (PNImodified  = .238)  รายละเอียดดังในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการจัดลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนของครูระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 

 
 
 

 
   รายการ  

         ลำดบัความสำคญั 
รายดา้น รายดา้นยอ่ย ภาพรวม 

1. การเลือกวิธีการวัดและประเมิน   .224 3   
    1.1 การกำหนดจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมิน    .200  5 12 
    1.2 การวิเคราะห์และกำหนดสิ่งที่ต้องการวัดและประเมิน .250  1 3 
    1.3 การกำหนดวิธีการและเครื่องมือ .221  3 8 
    1.4 การจัดทำแผนผังการสร้างเครื่องมือ .240  2 4 
    1.5 การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม .213  4 9 
2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน .235 1   
   2.1 การสร้างเครื่องมือวัดและประเมิน .206  2 11 
   2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมิน .284  1 1 
3. การตรวจให้คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน .229 2   
   3.1 การตรวจให้คะแนน   .194  2 14 
   3.2 การแปลความหมายของคะแนน .254  1 2 
4. การใช้ผลการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอน 

.201 5   

   4.1 การใช้ผลการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน .175  4 18 
   4.2 การใช้ผลการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน   

.189  3 17 

   4.3 การใช้ผลการวัดและประเมินเพ่ือรายงานผู้เก่ียวข้อง   .232  1 6 
   4.4 การใช้ผลการวัดและประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ   .212  2 10 
5. การพัฒนากระบวนการกำหนดเกรดและตัดสินผลการเรียน .219 4   
   5.1 การกำหนดระดับสมรรถนะผู้เรียน   .238  1 5 
   5.2 การตัดสินผลสมรรถนะผู้เรียน .193  2 15 
6. การสื่อสารผลการวัดและประเมินให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง .198 6   
   6.1 การสื่อสารผลการวัดและประเมินต่อผู้เรียน   .191  3 16 
   6.2 การสื่อสารผลการวัดและประเมินต่อผู้ปกครอง   .224  1 7 
   6.3 การสื่อสารผลการวัดและประเมินต่อผู้บริหาร .195  2 13 
7. จรรยาบรรณของผู้ประเมิน   .095 7   
   7.1 ความซื่อสัตย์ .101  2 20 
   7.2 ความยุติธรรม .100  3 21 
   7.3 ความรับผิดชอบ                  .123  1 19 
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7. สรุปผลการวิจัย 
     ครูมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนรายด้าน เรียงลำดับ
ความสำคัญจากมากไปน้อย ดังน้ี 1) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน (PNImodified  = .235) 2) การตรวจให้คะแนนและ
การแปลความหมายของคะแนน (PNImodified  = .229) 3) การเลือกวิธีการวัดและประเมิน (PNImodified  = .224) 4) การพัฒนา
กระบวนการกำหนดเกรดและตัดสินผลการเรียน (PNImodified  = .219) 5) การใช้ผลการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน      
การสอน (PNImodified  = .201) 6) การสื่อสารผลการวัดและประเมินให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (PNImodified  = .198) และ 7) จรรยาบรรณของ
ผู้ประเมิน (PNImodified  = .095) ส่วนความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะในภาพรวม พบว่า ครูมีความต้องการจำเป็นในการ
พัฒนา 5 ลำดับแรก ดังน้ี 1) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมิน (PNImodified  = .284) 2) การแปลความหมายของ
คะแนน (PNImodified  = .254) 3) การวิเคราะห์และกำหนดสิ่งที่ต้องการวัดและประเมิน (PNImodified  = .250) 4) การจัดทำแผนผังการ
สร้างเครื่องมือ (PNImodified  = .240) และ 5) การกำหนดระดับสมรรถนะผู้เรียน (PNImodified  = .238)   

 

 
 

8. อภิปรายผล 

 

      การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้ เรียนของครูระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พบว่า ครูผู้สอนระดับประถมศึกษามีความต้องการจำเป็นใน
การพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล เรียงลำดับความต้องการจำเป็นจากมากไปน้อย ดังน้ี 1) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมิน 2) การตรวจให้คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 3) การเลือกวิธีการวัดและประเมิน 4) การพัฒนา
กระบวนการกำหนดเกรดและตัดสินผลการเรียน 5) การใช้ผลการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 6) การสื่อสารผล
การวัดและประเมินให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ 7) ด้านจรรยาบรรณของผู้ประเมิน ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลย์วิสาข์ 
ธาราวร [8] ที่ประเมินความต้องการจำเป็นของครูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งพบว่า 
ครูมีความต้องการจำเป็นเพ่ือพัฒนาความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การสร้างเครื่องมือมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการตรวจให้คะแนน การรายงานผล และการนำผลไปใช้ ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่า สมรรถนะ
ด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน คือ ความสามารถทางด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของครูที่นำไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญชนก สีฟ้า [9] ที่ประเมินความต้องการจำเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งพบว่า ครูผู้สอนมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การวัดและประเมินทักษะในศตวรรษที่  21 ด้านความรู้  ด้านทักษะ และด้านคุณลั กษณะ ตามลำดับ และสอดคล้องกับ                 
จันทมิา จันทรประสาท [10] ที่ประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งพบว่า ครู
มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล ด้านทกัษะ ด้านความรู้ และด้านคุณลักษณะ ตามลำดับ 
  ครูมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมิน เป็นอันดับที่ 1 โดยเมื่อพิจารณารายย่อย พบว่า ครูมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนา เรื่อง การตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมิน ทั้งน้ีเน่ืองจากครูผู้ประเมินสมรรถนะขาดความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
การดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และขาดความเป็นระบบในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ          
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากจะส่งผลทำให้ได้ผลการประเมินที่ดีมีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิชิรา ชาติกุล 
[11] ธัญชนก สีฟ้า [9]  และ จันทิมา จันทรประสาท [10] ซึ่งพบว่า ครูมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะการหาคุณภาพ
เครื่องมือวัดและประเมินมากที่สุด ประกอบกับในปัจจุบันได้มีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ โดยจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน [4] 
จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ครูผู้ประเมินสมรรถนะต้องมีความรู้ความเข้าในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือให้สอดคล้องกับเครื่องมือ  
แต่ละชนิดที่นำมาใช้ประเมินสมรรถนะผู้ เรียน และในปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ              
อย่างหลากหลาย ดังน้ัน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ถือได้ว่ามีความจำเป็นที่ครูผู้ดำเนินการประเมินสมรรถนะจะต้องพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ ทักษะปฏิบัติดังกล่าวจนสามารถนำไปใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนได้ 
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 ครูมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านการตรวจให้คะแนนและ
การแปลความหมายของคะแนน เป็นอันดับที่ 2 เมื่อพิจารณารายย่อย พบว่า ครูมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนา เรื่อง การแปล
ความหมายของคะแนน เป็นลำดับที่ 1 ทั้งน้ีเน่ืองจาก สำนักงานคณะกรรมกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้มีการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มุ่งการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ เน้นประเมินผู้เรยีนตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
เพ่ือสะท้อนความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียน เก็บรวบรวมหลักฐานผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้าเป็นไปตามเกณฑ์ หรือระดับ
ความรู้ที่กําหนดตามมาตรฐาน สอดคล้องกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [3] โดยการประเมินดังกล่าว ครูผู้ประเมินสมรรถนะ
จำเป็นที่ต้องมีความรู้ ทักษะในการแปลความหมายของคะแนนได้เป็นอย่างดี โดยต้องศึกษาวิธีการแปลความหมายของคะแนน           
และสามารถนำความรู้มาปฏิบัติได้ ซึ่งประกอบด้วย การแปลความหมายของคะแนนแบบอิงเกณฑ์ และการแปลความหมายแบบ           
อิงกลุ่ม อย่างไรก็ตามครูยังไม่สามารถปฏิบัติได้จริง จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนา  
 ครูมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านเลือกวิธีการวัดและ
ประเมิน เป็นอันดับที่ 3 โดยเมื่อพิจารณารายย่อย พบว่า ครูมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนา เรื่อง การวิเคราะห์และกำหนดสิ่งที่
ต้องการวัดและประเมิน ทั้งน้ีเน่ืองจาก ครูผู้ประเมินต้องมีความรู้ ทักษะในการวิเคราะห์รายละเอียดเพ่ือกำหนดสิ่งที่ต้องการประเมิน 
เพ่ือให้การวัดและประเมินผลในครั้งน้ันมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว ครูจึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาด้านการวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะที่ต้องการประเมิน เพ่ือ
วางแผนออกแบบการวัดและประเมินสมรรถนะอย่างละเอียด ชัดเจน  ซึ่งการวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะได้ถูกต้องย่อมส่งผลให้ 
การวัดและประเมินสมรรถนะในครั้งน้ันมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิชัย วงษ์ใหญ่ และคณะ [12] 
 

9. ข้อเสนอแนะ  
 9.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 9.1.1 ผลการประเมินและจัดลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียนเรียงลำดับจากมากไปน้อยของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พบว่า         
ครูระดับประถมศึกษามีความต้องการจำเป็น คือ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน การตรวจให้คะแนนและการแปล
ความหมายของคะแนน การเลือกวิธีการวัดและประเมิน การพัฒนากระบวนการกำหนดเกรดและตัดสินผลการเรียน การใช้ผลการวัด
และประเมินเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การสื่อสารผลการวัดและประเมินให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณของผู้ประเมิน 
ตามลำดับ ดังน้ัน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผน ตัดสินใจ เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคคลากรด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนให้ดีย่ิงข้ึน อย่างเช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
และพัฒนาทักษะในด้านที่มีความต้องการจำเป็นมากท่ีสุดและด้านอื่น ๆ ที่มีความสำคัญรองลงมา 
 9.1.2 สถานศึกษานำแบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนของครูระดับ
ประถมศึกษา ไปสำรวจครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือนำผลไปใช้ในการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต่อไป  
  9.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 9.2.1 ในการวิจัยครั้งน้ีการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียนของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยศึกษาเฉพาะความต้องการและ
จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน แต่ยังไม่ได้วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการ
พัฒนา ดังน้ัน ควรมีการทำวิจัยเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนและแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะดังกล่าว เพ่ือสามารถพัฒนาครูได้ตรงตามสาเหตุที่เกิดความต้องการจำเป็น 
 9.2.2 เมื่อครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนแล้ว ควรมีการวิจัยติดตามผลการ
พัฒนาครูด้านการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน เพ่ือให้ทราบว่าครมูีการพัฒนาตามสภาพที่ควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ 
และการใช้แอปพลิเคชันในการวิเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูด้านวิทยาการค านวณ  2) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
ด้านวิทยาการค านวณด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และ 3) ศึกษาผลการน าสื่อและนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาการค านวณ กลุ่มตัวอย่างคือ ครูจ านวน 20 คน โดยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความพึง
พอใจ แบบการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และร้อยละ  

ผลการวิจัย พบว่า 1) ครูมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการ
ค านวณ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.90) และการใช้แอปพลิเคชันในการวิเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครู
ด้านวิทยาการค านวณ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.80) 2) ผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณด้วยชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ส่งผลท าให้ครูผู้สอนได้น าประเด็นที่ควรปรับปรุงไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณให้ดีขึ้น และท าให้ครู
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการที่ท าให้ครูตระหนักถึงความส าคัญและความมั่นใจในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดความรู้สึกเชิงบวกกับเพื่อนครู ผู้บริหาร และอาจารย์พี่เลี้ยง และครูมีความสามารถท างานเชิงวิชาชีพในลักษณะร่วมมือ
ร่วมใจในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ จนท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เ รียนสูงขึ้น และ 3) ผลการน าสื่อและ
นวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณได้ค่าร้อยละของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
 
ค าส าคัญ: สมรรถนะครู, การจัดการเรียนรู้, วิทยาการค านวณ 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1)  to study the results of teacher competency development in 

writing a learning management plan in computing science and the use of applications to analyze the results of 
using innovations to enhance teacher competency in computing science.  2)  to study the results of learning 
management in computing science with the Professional Learning Community (PLC). and 3) to study the result of 
using media and innovations in computing science learning management.  The sample was 20 teachers by the 
specific selection method. The tool was used as a satisfaction questionnaire, observation form, in-depth interview, 
pre-test, and post-test. The data were analyzed using mean, standard deviation, and percentage. 

The results of the research found that 1)  Teachers' overall satisfaction was at the highest level to the 
practical training in writing a learning management plan in computing science.  (𝑥 =  4. 90)  and teachers' overall 
satisfaction was at the highest level with the use of applications to analyze the results of using innovations to 

103
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

enhance teacher competency in computing science.  (𝑥  =  4.80)  2)  Learning management results in computing 
science with the professional learning community causing teachers to bring issues that should be improved to 
develop learning management in computing science and enabling teachers to organize teaching and learning 
systematically.  It is a process that makes teachers realize the importance and confidence in continuous self-
improvement. Also, create positive feelings with fellow teachers, administrators, and mentors. Teachers can work 
professionally in a collaborative manner in developing creative teaching and learning until making the learning 
achievement of the learners higher. And 3) Using media and innovation in computing science learning management 
resulted in a higher percentage of post-test scores than pre-test scores resulting in higher student achievement. 
  
Keywords: Competency, Learning Management, Computing Science 
 
1. บทน า 
 สมรรถนะจากแนวคิดของศาสตราจารย์ David C. McClelland [1] ที่อธิบายไว้ว่า สมรรถนะเป็นคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัว
บุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันให้บุคคล สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
สมรรถนะประกอบด้วย 5 อย่าง ประกอบด้วย 1) ทักษะ (Skills) เป็นสิ่งที่แต่ละบุคคลท าได้ดีและสามารถฝึกฝนให้เกิดความช านาญได้ 
2) ความรู้ (Knowledge) เป็นความรู้เฉพาะด้านของบุคคล 3) ทัศนคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-
Concept) เป็นสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น 4) บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (Trait) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น และ 5) 
แรงจูงใจหรือแรงขับภายในของแต่ละบุคคล (Motive) เป็นสิ่งที่จะท าให้บุคคลแต่ละบุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมาย 
และสมรรถนะเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) ทักษะ (Skills) จินตนาภาพส่วนตัว (Self-
Image) บทบาททางสังคม (Social Role) หรือองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ซึ่งบุคคลจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้
ได้ผลงานเหนือกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ [2] รวมทั้งเป็นตัวผลักดันหรือมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) ให้บุคคล
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [3] นอกจากนี้สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อน
ร่วมงาน กล่าวคือ บุคคลที่จะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถและ
คุณลักษณะอื่น [4]  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะครูเกี่ยวกับเจตคติ ค่านิยม ความรู้ 
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจงานในสถานศึกษา และสรุปได้ว่าสมรรถนะครูประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) โดยสมรรถนะหลักเป็นการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และสมรรถนะ
ประจ าสายงานเป็นการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ภาวะผู้น าครู และการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเ รียนรู้ [5] 
นอกจากนั้นสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นพฤติกรรมซ่ึงเกิดจากการรวมความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ 
(Character) ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคล และส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างโดดเด่น จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ชนะศึก โพธิ์นอก และคณะ [6] ได้ศึกษารูปแบบการประเมินสมรรถนะครูที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ด้วยการสังเคราะห์สมรรถนะครูที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม การสร้างและพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะครู และการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการประเมินสมรรถนะครู แ ละ
ชรินทร์ มั่งคั่ง [7] ได้ศึกษาบริบทของการเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้นักศึกษาครูในสถาบันการผลิตครูของไทยและผลการ
ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในสถาบันการผลิตครูของไทย 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ มีแผนปฏิบัติการ สสวท. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566–
2570 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะด้วยวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างมีส่วนร่วมให้สอดคล้อง
และเท่าทันพัฒนาการของโลก การพัฒนาสมรรถนะครูให้จัดการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมเป็น
พี่เลี้ยง [8] และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก็เป็นเครือข่ายที่ท าความร่วมมือทางวิชาการกับสสวท. ที่จะด าเนินการเชิงรุก
ในการพัฒนาสมรรถนะครู ติดตามผลด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สร้างแกนน าในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนครูในการจัดการเรียนกา ร
สอนที่มีคุณภาพ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การ
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ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ STEAM Education การพัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และการส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง (Coding)  
 สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง โดยครูส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวิธีการเขียน
แผนการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เน้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีเจตคติ
ต่อการใช้สื่อการสอนที่คิดว่ายุ่งยาก จึงไม่ใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งครูไม่มีความรู้และทักษะในการ
ออกแบบและวางแผนเตรียมการสอน และครูไม่สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน อีกทั้งจาก
ความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันในทางวิชาชีพของครูที่มีเป้าหมายเดียวกัน ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านความรู้และเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอน ท าให้ครูเกิดการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น และองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทสถานศึกษา ต้องเกิดจาก
การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน มีการบูรณาการการท างานเข้าด้วยกัน แบบร่วมมือร่วมใจ และมีส านึกร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน จากเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะครูและศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาการค านวณของครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง ประกอบกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการเขียนแผนด้านการสอนวิทยาการค านวณและการใช้แอปพลิเคชันในการวิเคราะห์ผลการใช้นวั ตกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะครูด้านวิทยาการค านวณ การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณของครูด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนการน าสื่อและนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ ให้มีสมรรถนะมากขึ้นและเพิ่มศักยภาพครูให้
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ และการใช้แอปพลิเคชันในการ
วิเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูด้านวิทยาการค านวณ 
 2. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 3. เพื่อศึกษาผลการน าสื่อและนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ 
 
3. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยทุกขั้นตอนการวิจัย มีการใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่สอนหรือปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง จ านวน 20 คน และผู้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และอาจารย์พี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาสมรรถนะครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ และการใช้แอปพลิเคชันในการวิเคราะห์
ผลการใช้นวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูด้านวิทยาการค านวณ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามความพึงพอใจในการพัฒนาสมรรถนะครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาการค านวณ และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันในการวิเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครู
ด้านวิทยาการค านวณ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ท าหนังสือขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถึงผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ และการใช้แอปพลิเคชันในการวิเคราะห์ผลการใช้
นวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูด้านวิทยาการค านวณ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการพัฒนาครูของทั้งสองหลักสูตร ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย 1) การสะท้อนตนเองของครูผู้สอน 
เพื่อระบุประเด็นที่ดี และประเด็นที่มีปัญหา วิธีแก้ปัญหา ประเด็นที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา การบูรณาการสื่อและนวัตกรรมที่ได้
พัฒนาขึ้นในการจัดการเรียนรู้ 2) การสะท้อนจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ 3) การสะท้อนจากอาจารย์
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พี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อระบุประเด็นที่ดีและประเด็นที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาการบูรณาการสื่อและ
นวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นในการจัดการเรียนรู้ พร้อมข้อเสนอแนะ 
 กระบวนการ PLC ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) เลือกรูปแบบและสร้างชุมชนการเรียนรู้ PLC 2) วิเคราะห์ความต้องการ โดย
ครูผู้สอนแต่ละคนวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดแผนการสอน จัดเตรียมเนื้อหาและแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อน ามาพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรม 3) ปฏิบัติตามก าหนดการหรือโครงการ โดยผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญ ร่วมด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผน
และโครงการ 4) วิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใช้สื่อและนวัตกรรมที่ครูผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
เป็นเครื่องมือในการวิจัยในชั้นเรียน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ต่อยอดความรู้ด้วยการเขียนแผนด้านการสอนวิทยาการค านวณ น าสื่อ
และนวัตกรรมที่สร้างไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งน าเสนอในรูปแบบรายงานผลการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอน 2) การติดตามและสะท้อนผลจากครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน และอาจารย์พี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วย
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 การวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยการพรรณนา และอธิบาย
สรุปผลจากแบบการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการน าสื่อและนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล จากครูที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 20 คน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2) น าสื่อและนวัตกรรมที่สร้างไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 2) ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  
 การวิเคราะห์ผลการน าสื่อและนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
ใช้ร้อยละ 
 
4. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูและศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณของครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
อ่างทอง สรุปผลการวิจัยได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ผลการพัฒนาสมรรถนะครูในการเขียนแผนด้านการสอนวิทยาการค านวณ และการใช้แอปพลิเคชันในการวิเคราะห์ผล
การใช้นวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูด้านวิทยาการค านวณ ดังนี้ 
 1. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนแผนด้านการสอนวิทยาการค านวณของครูที่
เข้าร่วมโครงการจ านวน 20 คน ผลการประเมินดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนแผนด้านการสอนวิทยาการค านวณ 
 

รายละเอียดการประเมิน ค่าสถิต (n = 20) 
𝑥 S.D. แปลผล 

ด้านหลักสูตรและเนื้อหาของการเขียนแผนฐานสมรรถนะ 4.90 0.07 มากที่สุด 
ด้านวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และสื่อประกอบการอบรม 4.96 0.02 มากที่สุด 
ด้านความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบในการอบรม 4.93 0.04 มากที่สุด 
ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนฐานสมรรถนะด้านการสอน
วิทยาการค านวณ 

4.88 0.04 มากที่สุด 

ด้านการน าไปใชป้ระโยชน์และบูรณาการความรู้ด้านการเขียนแผนฐาน
สมรรถนะด้านการสอนวิทยาการค านวณ 

4.85 0.04 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.90 0.06 มากที่สุด 
   
 จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมครูมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนแผนด้านการสอนวิทยาการค านวณ 
อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.90, S.D.= 0.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และสื่อ
ประกอบการอบรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑥 = 4.96, S.D.= 0.02) รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบการ
อบรม (𝑥 = 4.93, S.D.= 0.04) 
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 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้แอปพลิเคชันในการวิเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะครูด้านวิทยาการค านวณ ของครูที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 20 คน ผลการประเมินดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้แอปพลิเคชันในการวิเคราะห์ผลการใช้
นวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูด้านวิทยาการค านวณ 
 

รายละเอียดการประเมิน ค่าสถิต ิ(n = 20) 
𝑥 S.D. แปลผล 

ด้านหลักสูตรและเนื้อหาของการอบรมการวิเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรม 4.79 0.11 มากที่สุด 
ด้านวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และสื่อประกอบการอบรม 4.88 0.04 มากที่สุด 
ด้านความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบในการอบรม 4.78 0.14 มากที่สุด 
ด้านความรู้ความเข้าใจการใช้แอปพลิเคชันในการวิเคราะห์ผลการใช้
นวัตกรรมส าหรับจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณ 

4.81 0.08 มากที่สุด 

ด้านการน าไปใชป้ระโยชน์และบูรณาการความรู้การวิเคราะห์ผลการใช้
นวัตกรรมด้านวิทยาการค านวณ 

4.74 0.07 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.80 0.10 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมครูมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเคชันในการวิเคราะห์ผลการใช้
นวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูด้านวิทยาการค านวณ อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.80, S.D.= 0.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และสื่อประกอบการอบรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑥 = 4.88, S.D.= 0.04) รองลงมาคือ ด้านความรู้ความ
เข้าใจการใช้แอปพลิเคชันในการวิเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรมส าหรับจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณ (𝑥 = 4.81, S.D.= 
0.08) 
 ขั้นตอนที่ 2 ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณจากแบบการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อการติดตามและสะท้อนผลจาก
ครูผู้สอน ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และอาจารย์พี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสรุป
กระบวนการ PLC มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมรรถนะครู เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) แผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วน และมีเทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  
ที่ดี สามารถน าสื่อและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มาปรับใช้กับการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เช่น 1) สื่อเว็บไซต์ ที่ครูน าไปใช้
รวบรวมสื่อการสอน ไฟล์ ลิงค์ประกอบการเรียน และผลงานของผู้เรียน 2) แอปพลิเคชันบนมือถือ สามารถน าไปให้ผู้เรียนทบทวน
บทเรียนบนโทรศัพท์ของตนเอง และคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียน แล้วร่วมกันท ากิจกรรมที่ครูมอบหมาย ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม  
 2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เน้นการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น แล้วร่วมกันท ากิจกรรมในชั้นเรียน
ผ่านเครื่องมือที่จัดเตรียมไว้ในเว็บไซต์ และใช้กลวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบจัดกลุ่มความคิด (Bundling) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แล้วจัดกลุ่มความคิดเห็น มีการวิเคราะห์ สะท้อนความคิด และตระหนักถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้เรียนด้วย รวมทั้งมีการน านวัตกรรมที่พัฒนาเป็นแอปพลิเคชันไปใช้จัดการเรียนการสอนแบบลงมือท า (Active Learning) ซึ่งเป็น
กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงมีการทดสอบความรู้ผ่านเกมส์ เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมี
ปฏิสัมพันธ์แบบเชิงโต้ตอบ (Interactive) กับกิจกรรมการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ ระดมสมอง สะท้อนความคิด กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
 ขั้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาผลการน าสื่อและนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ผลจากการน าสื่อและนวัตกรรมไปใช้จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการค านวณในห้องเรียน ของครูที่เข้าร่วม
โครงการจ านวน 20 คน โดยครูแต่ละคนได้สร้างสื่อและนวัตกรรมแตกต่างกันตามเนื้อหาที่สอน แล้วท าการเปรียบเทียบค่าร้อยละของ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการศึกษาดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

 จากภาพที่ 1 โดยภาพรวมของครูที่ได้น าสื่อและนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ จากครูที่เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 20 คน พบว่า ค่าร้อยละของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกคน เมื่อพิจารณาคะแนนก่อนเรียนมีค่าร้อยละอยู่ระหว่าง 
28-58 และค่าร้อยละของคะแนนหลังเรียนอยู่ระหว่าง 70-98  สรุปได้ว่าผลการน าสื่อและนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาการค านวณ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูและศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณของครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอ่างทอง อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนแผนด้านการสอนวิทยาการค านวณ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และสื่อประกอบการอบรมมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96 รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบการอบรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.93 ทั้งนี้เนื่องมาจาก วิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้มาจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโลยี (สสวท.) เป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในการเขียนแผนด้านการสอนวิทยาการค านวณ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี การอบรมครั้งนี้ส่งผลท าให้
ครูผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และได้ฝึกทักษะในการเขียนแผนมากขึ้น ซึ่งการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เปรียบเสมือนเครื่องมือ
ทีส่ าคัญที่จะช่วยให้ครูน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
[9] กระทรวงศึกษาธิการ ที่เล็งเห็นความส าคัญในการเขียนแผนการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ และหากครูผู้สอนรู้จักการเขียนแผนที่
สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียน ย่อมส่งผลดีกับผู้เรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้แอปพลิเคชันในการวิเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะครูด้านวิทยาการค านวณ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิทยากรใน
การถ่ายทอดความรู้และสื่อประกอบการอบรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 รองลงมาคือ ด้านความรู้ความเข้าใจการใช้แอป
พลิเคชันในการวิเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรมส าหรับจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ทั้งนี้เนื่องมาจาก 
หลักสูตรอบรมได้เตรียมสื่อประกอบการสอนต่าง ๆ เป็นอย่างดี และวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ในการใช้แอปพลิเคชันโดยให้ผู้เข้า
อบรมได้ปฏิบัติการตามทุกขั้นตอน จึงเรียนรู้ได้ง่าย ซึ่งแอปพลิเคชันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้
หลากหลายรูปแบบ ถูกต้องและแม่นย า สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [10] ที่ได้เล็งเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาสมรรถนะครูด้านการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการคิดขั้นสูง ตลอดจนเปิดใจยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ ที่ทันสมัยและเปิด
โอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากผลงานที่สร้างขึ้นที่มีต่อตนเอง  
โรงเรียน ชุมชน และสังคม  
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 2. ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการการสังเกตการณ์และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การก ากับ ติดตาม การให้การแนะน า และการประเมินอย่างใกล้ชิด พบว่า ครูผู้สอนสามารถเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระส าคัญสอดคล้องและครอบคลุม มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ เป็นผลท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ ได้รับความรู้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทบทวนความรู้
ของตนเองได้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการฝึกฝน และเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์ และ
คณะ [11] ที่ได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างสื่อการสอนออนไลน์ส าหรับครูประถมศึกษาด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) โดยวิธีการเตรียมความพร้อมของชุมชนแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ผ่านโรงเรียนในลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนร่วมกัน และ วิชา พรหมโชติ และคณะ [12] ได้ศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการด้วยการวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกตการณ์ และการ
สะท้อนผล นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ DuFour [13] กล่าวว่าลักษณะส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไม่ใช่หลักสูตร แต่เป็นสิ่งที่
ช่วยให้ครูผู้สอนเกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนจะต้องมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น
มากกว่าให้ความส าคัญกับการสอน และต้องให้ความส าคัญกับการร่วมมือรวมพลัง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จ
ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน โดยอาศัยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณด้วยชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลท าให้ครูผู้สอนได้น าประเด็นที่ควรปรับปรุงไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณให้ดีขึ้น และ
ช่วยท าให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการที่ท าให้ครูตระหนักถึงความส าคัญและความมั่นใจในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เกิดความรู้สึกเชิงบวกกับเพื่อนครู ผู้บริหาร และอาจารย์พี่เลี้ยง และครูมีความสามารถท างานเชิงวิชาชีพใน
ลักษณะร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ จนท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น  
 3. ผลการศึกษาการน าสื่อและนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ จากการน าสื่อและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมของครูที่ได้น าสื่อและนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ จากครูที่
เข้าร่วมโครงการจ านวน 20 คน พบว่า ค่าร้อยละของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกคน ทั้งนี้เนื่องมากจากสื่อเว็บไซต์และ
นวัตกรรมแอปพลิเคชันที่ครูได้พัฒนาขึ้น เป็นการรวบรวมสื่อการสอน เนื้อหา ไฟล์ ลิงค์ประกอบการเรียน วิดีโอ ใบงาน แหล่งความรู้
เพิ่มเติม และผลงานของผู้เรียน ที่มีการออกแบบหน้าจอได้สวยงามในลักษณะของกราฟิก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว เป็นการดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียนและช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความกระตือรือร้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย รวดเร็ว  ยังเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาตามความต้องการ จึงสรุปได้ว่าการน าสื่อและนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาการค านวณ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธิพล ดือเลาะ และคณะ [14] ที่ได้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาวิทยาการค านวณ โดยใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กับการสอนแบบปกติ การ
เรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชันช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านทางสมาร์ทโฟน ซึ่งแอปพลิเคชัน
มีทั้งชุดค าสั่ง เกม สิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ใช้ สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งลงในมือถือได้ง่าย เป็นการ
น าเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงกว่าการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และคมเวช แดงประไพ [15] ท าการพัฒนาวีดีโอแบบอินโฟกราฟิก
การเรียนรู้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเรื่องระบบรดน้ าอัตโนมัติ มาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ โดยน าเสนอใน
ลักษณะของรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดี พัฒนาทักษะในการสร้างแบบจ าลองการเรียนรู้ สามารถใช้
เรียนได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการคิดขั้นสูง ตลอดจนเปิดใจยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ ที่ทันสมัย
และเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากผลงานที่สร้างขึ้นที่มีต่อตนเอง 
โรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 2. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลท าให้ครูผู้สอนได้น าประเด็นที่ควร
ปรับปรุงไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณให้ดีขึ้น และช่วยท าให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ สามารถ
ท างานเชิงวิชาชีพในลักษณะร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ จนท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียน
สูงขึ้น 
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6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. แนวทางการพัฒนาทักษะวิทยาการค านวณด้วยกระบวนการ PLC ควรมีการประยุกต์รูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา พิจารณาตามเนื้อหาการเรียนการสอน และประสบการณ์ของผู้เรียน  
 2. ผู้สอนควรใช้การวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมิน บันทึกข้อควรปรับปรุง หลังสิ้นสุดแผนการจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อน าไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่สนับสนุนทุนวิจัย และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทั้งคุณครูที่เข้า
ร่วมโครงการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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ส าหรับครูในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความรู้ก่อนและหลังการอบรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอน
รายวิชาวิทยาการค านวณ 2) เปรียบเทียบทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับเกณฑ์ ร้อยละ 75 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของครูที่
ได้รับการอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) แบบทดสอบ 3) แบบประเมินทักษะ
ของครูด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มไม่อิสระ ผลการวิจัย พบว่า 1) ครูที่เข้ารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ครูที่เข้ารับการอบรมมีทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของครูที่เข้ารับการอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (𝑥 = 4.88, S.D. = 0.34) 
 
ค าส าคัญ: สมรรถนะครู, การสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอน, วิทยาการค านวณ 
 
 

Abstract 
The objectives of this study were to 1) compare the knowledge achievement before and after the training 

for innovation in computational teaching courses, 2) compare the skills of innovation creativity with criteria 75%, 
and 3) study the satisfaction of the teachers. The sample group used in the research was 40 teachers, which were 
obtained by purposive sampling according to the specified qualifications. The research instruments were  
1) workshop curriculum, 2) achievement test, 3) teacher's skill assessment, and 4) satisfaction questionnaire. The 
data were analyzed using averages, standard deviation, and t-test dependent statistics. The results of the research 
showed that 1) the teachers who attended the training had a statistically significantly higher achievement after the 
training than before at the .05 level, 2) the teachers who attended the training had a statistical significance of 75% 
higher than the criteria for teaching innovation in computational science courses at the .05 level, and 3) the overall 
satisfaction of the teachers who attended the training was at the highest level (𝑥 = 4.88, S.D. = 0.34). 
Keywords: Teacher Competency, Creativity for Teaching Innovation, Computational Science 
 
1. บทน า 
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นทักษะ 
ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกิดกับผู้เรียน มีทักษะแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล [1] ตามที่
รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปประเทศไทยได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับการ
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พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ก าหนดให้มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้ทั้งความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเลื่อมล้ าทางสังคม สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศชาติ [2] ส่วนส าคัญที่สุดในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะดังกล่าวก็คือครู จะต้องเป็นผู้
ที่ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะของครูที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ [3] พัฒนาและ
ออกแบบสื่อกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพจนกระทั่งสามารถแสดงศักยภาพต่าง ๆ ออกมา ได้อย่าง
ครบถ้วน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการขององค์กรการศึกษายุค
ปฏิรูปการศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ร่วมกันสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ก าหนดให้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ซึ่งถูกบรรจุในตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งมี
เป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้ใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณ สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2564) เนื่องจากครูผู้สอนยังไม่มีความชัดเจนในแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดที่
เปลี่ยนแปลงและที่ปรับปรุงขึ้น ในรายวิชาวิทยาการค านวณ ที่นับเป็นวิชาใหม่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [4] 
ท าให้ครูผู้สอนจะต้องออกแบบกิจกรรมการสอนรูปแบบใด ๆ ที่ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนากระบวนการคิด ทักษะการแก้ปัญหาไป
พร้อมกับกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ [5] สสวท. จึงได้ด าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุค
ใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ภายใต้ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และ
มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาครูและบุ คลากร
ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง 
 จากวิกฤตโควิด-19 ท าให้นักเรียนที่ไม่สามารถมาโรงเรียนได้แต่การเรียนการสอนต้องด าเนินงานต่อครูจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้น ท าให้ครูและนักเรียนคุ้นชินกับการเรียนออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์วิกฤตโควิด -19  
ได้คลี่คลายลงโลกการศึกษาหลังโควิด-19 จึงต้องปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่น ท าให้ครูต้องสร้างสื่อการสอนที่
หลากหลายนักเรียนสามารถเข้าเรียนรู้ได้จากทุกช่องทาง  อีกทั้งครูเป็นบุคคลส าคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงต้องมี
ความรู้ความเข้าใจและความสามารถที่จ านะทักษะต่าง ๆ ที่ส าคัญและจ าเป็นไปใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองให้มีศักยภาพทาง
สมรรถนะที่สูงขึ้น [6] ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ โดยกระบวนการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้นั้น ได้เลือกใช้การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้ครูได้รับความรู้และได้ฝึกปฏิบัติการจริงและช่วยกระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์ในการสอนได้ดีที่สุด [7] 
ซึ่งผลผลิตของการวิจัยนั้นจะเกิดเป็นองค์ความรู้และสมรรถนะครูด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่
รอบตัวเข้าถึงได้ง่ายนั้นจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถาวะการณ์ปัจจุบัน 
 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความรู้ก่อนและหลังการอบรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณกับเกณฑ์ 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่ได้รับการอบรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) [8] ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบ  
One Group Pretest-Posttest Design ส าหรับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม และใช้แผนการทดลองแบบ One–Shot Case 
Study ส าหรับการเปรียบเทียบทักษะและความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม มีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 ขอบเขตของการวิจัย 
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาครั้งนี้ คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมจ านวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนด ได้แก่  
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1) เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง 2) สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
วิทยาการค านวณในระดับชั้นประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา และ 3) ยินดีเข้าร่วมโครงการ 
3.1.2 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้พัฒนาสมรรถนะครูด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณในรูปแบบของโครงการอบรม  
เชิงปฏิบัติการ จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ 
ประกอบด้วยหัวข้อการอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จ านวน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) แนวคิดและทฤษฎีการสร้างสื่อดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ  
2) การสร้างสื่อดิจิทัลประเภทคลิปการสอน 3) การออกแบบสื่อดิจิทัลประเภทเว็บไซต์การสอน และ 4) การเผยแพร่สื่อดิจิทัลเพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนวิทยาการค านวณ 
3.1.3 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 
 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยได้ด าเนินการวิจัยตั้งแต่ระยะแรกจนถึงสรุปวิเคราะห์ผลช่วงเดือนมกราคม -พฤษภาคม 2565  
โดยได้จัดโครงการฝึกอบรมในเดือนเมษายน 2565 
3.1.4 สมมติฐานการวิจัย 
  สมมติฐานการวิจัย ได้แก่ 1) ครูที่เข้ารับกับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 2) ครูที่เข้ารับกับการอบรมมีทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และ 
3) ครูที่เข้ารับกับการอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมอยู่ในระดับมาก 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
3.2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาการค านวณ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ ประกอบด้วย 1) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2) เอกสารประกอบการอบรม 3) แบบทดสอบวัดความรู้ 4) แบบประเมินสมรรถนะ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
3.2.2 แบบทดสอบวัดความรู้ เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาของ
การอบรม ผ่านการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน พบว่าทุกข้อมีค่า 0.67 ขึ้นไป และมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งแบบทดสอบ 0.73  
3.2.3 แบบประเมินทักษะ เป็นแบบประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมครูระหว่างการอบรมและประเมินผลงานที่ครูได้พัฒนาขึ้นตาม
โจทย์ที่ก าหนด โดยใช้กฎเกณฑ์การประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics) จ านวน 5 หัวข้อ ประกอบด้วย 1) ความสอดคล้อง 2) 
ความถูกต้อง 3) การจัดองค์ประกอบ 4) ความคิดสร้างสรรค์ และ 5) เทคนิคและวิธีการ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 
3.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีลักษณะเป็นแบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตรและเนื้อหา 2) ด้านวิทยากร 3) ด้าน
สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบ 4) ด้านความรู้ความเข้าใจ และ 5) ด้านการน าความรู้ไปใช้ จ านวนข้อค าถาม 25 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนวิทยาการค านวณ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ที่ของ สสวท. 
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง  
มีขั้นตอนในการด าเนินการ 4 ระยะ ดังนี้ 
3.3.1 ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ โดยศึกษา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ให้ความส าคัญกับการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ ตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [2] แนวทางการด าเนินงานของ สสวท. ที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษา
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครูและเยาวชนไทย และนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งผลจากการด าเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของ
ครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ที่ของ สสวท. ในงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา โดยน าผลจากการประเมินโครงการในส่วนของ
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ข้อเสนอแนะและความต้องการมาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อน าข้อมูลไปก าหนด
แนวทางพัฒนาโครงการในระยะต่อไป 
3.3.2 ระยะที่ 2 การสร้างหลักสูตรและจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียน
การสอนวิทยาการค านวณ โดยน าผลการสังเคราะห์ข้อมูลในระยะแรกมาเป็นประเด็นในการร่างหลักสูตรฝึกอบรม และจากการศึกษา
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของ เสาวภา [9] ที่ไดพ้ัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนั้น น ามาปรับใช้
ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วยหัวข้อการอบรมครอบคลุมตามจุดประสงค์ของโครงการทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการห้อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) แนวคิดและทฤษฎีการสร้างสื่อดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ 2) การสร้างสื่อดิจิทัลประเภทคลิปการ
สอน 3) การออกแบบสื่อดิจิทัลประเภทเว็บไซต์การสอน และ 4) การเผยแพร่สื่อดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ 
จากนั้นได้พัฒนาเอกสารและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 21 ชั่วโมง 2) เอกสาร
ประกอบการอบรม 3) แบบทดสอบวัดความรู้ 4) แบบประเมินทักษะ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ แล้วน าไปหาคุณภาพและ
ความเชื่อมั่น ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าก่อนน าไปใช้ 
3.3.3 ระยะที่ 3 การด าเนินการโครงการอบรม มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  
 1) ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูเข้าร่วมโครงการโดยส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา และเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  
ถึงมีนาคม 2565  
 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเดือนเมษายน 2565 ประกอบด้วยรุ่นที่ 1 วันที่ 21-23 เมษายน 2565 และรุ่นที่ 2 วันที่ 28-30 
เมษายน 2565 รุ่นละ 20 คน ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมด้วยแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้น วิทยากรให้ความรู้ด้านทฤษฎีโดยใช้วิธีการถามตอบและ
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันพร้อมทั้งมอบหมายใบกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเป็นรายบุคคลระหว่างการฝึก
ปฏิบัติได้จัดให้มีผู้ช่วยวิทยากรให้การดูแลช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง จากนั้นให้ผู้เข้ารับการอบรมน าเสนอผลงานและรับ
การประเมินจากวิทยากรและผู้จัดโครงการด้วยแบบประเมินสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะน าการปรับปรุงผลงานให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น หลังจากนั้นให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการ 
3.3.4 ระยะที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิเคราะห์ผลการวัดความรู้ก่อนและหลังอบรม และทักษะโดยใช้สถิติ t-test [10] และ
วิเคราะห์สมรรถนะโดยใช้สถิติร้อยละ และความพึงพอใจใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการวิเคราะห์ผลของค่าเฉลี่ยจาก
เกณฑ์ในการแปลความหมาย [11] มีรายละเอียดดังนี้  
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ ซึ่งสามารถจ าแนก
ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความรู้ทางการอบรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์จากคะแนนการทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการอบรมของผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันวัดซ้ าแต่สลับล าดับข้อและต าแหน่งของตัวเลือกในแบบทดสอบหลังการอบรม แสดงผล
การวิเคราะห์ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการอบรม 

คะแนน n คะแนนเต็ม x̅ S.D. t Sig.(1-tailed) 

ก่อนอบรม 40 30 17.98 3.32 
15.20* .000 

หลังอบรม 40 30 26.83 3.05 
*p < .05 t(.05, df 39) = 1.68 
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 จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการอบรมของครูที่เข้ารับการอบรมก่อนและหลังอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรม  
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังการอบรมเท่ากับ 26.83 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ3.05 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ
ก่อนการอบรมเท่ากับ 17.98 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.32 โดยเมื่อพิจารณาจากค่า t โดยมีค่า t ค านวณเท่ากับ 15.20  
ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าครูที่เข้ารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
4.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ  
 ผู้วิจัยวิเคราะห์จากคะแนนแบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมครูระหว่างการอบรมและประเมินผลงานที่ครูได้พัฒนาขึ้นตามโจทย์ที่
ก าหนด โดยใช้กฎเกณฑ์การประเมินแบบองค์รวมที่พัฒนาขึ้น โดยมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลเปรียบเทียบทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณกับเกณฑ์ร้อยละ 75 

 n 𝜇เกณฑ์ x̅ S.D. t 

ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอน
รายวิชาวิทยาการค านวณ 

40 37.5 43.17 3.08 11.65 

*t(.05, df 39) = 1.68 
 จากตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณกับเกณฑ์ พบว่า ครูที่เข้ารับการ
อบรมจ านวน 40 คน มีคะแนนประเมินทักษะเฉลี่ย 43.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน เมื่อพิจารณาคะแนนร้อยละ 75 ของ 50 
คือ 37.5 คะแนน ค่าสถิติที่ค านวณได้ คือ 11.65 และค่าวิกฤตคือ 1.68 ซึ่งค่าท่ีค านวณมากกว่าค่าวิกฤต สรุปได้ว่าครูที่เข้ารับการอบรม 
มีทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการ
ค านวณ 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการอบรม ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตรและ
เนื้อหา 2) ด้านวิทยากร 3) ด้านสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบ 4) ด้านความรู้ความเข้าใจ และ 5) ด้านการน าความรู้ไปใช้ จ านวนข้อ
ค าถาม 25 ข้อ แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่เข้ารับการอบรม 

รายการประเมิน x̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านหลักสูตรและเนื้อหา 4.89 0.31 มากที่สุด 
2. ด้านวิทยากร 4.88 0.36 มากที่สุด 
3. ด้านสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบ 4.88 0.34 มากที่สุด 
4. ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.90 0.30 มากที่สุด 
5. ด้านการน าความรู้ไปใช้ 4.84 0.37 มากที่สุด 

ภาพรวมการประเมิน 4.88 0.34 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชา
วิทยาการค านวณ พบว่า ภาพรวมครูมีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด (x=̅ 4.88, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x=̅ 4.90, S.D. = 0.30) ด้านหลักสูตรและเนื้อหามีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.89, S.D. = 0.31) ด้านวิทยากรและด้านสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x ̅= 4.88, S.D. = 0.36, 0.34) และด้านการน าความรู้ไปใช้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x=̅ 4.84, S.D. = 0.37) 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณของครูในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

115
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

5.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความรู้ทางการอบรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ  พบว่า ครูที่เข้ารับ
การอบรมมีผลสัมฤทธิ์ความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดง
ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาการค านวณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สนับสนุน
โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
โดยจัดได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ ประกอบด้วยเอกสาร
และเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ 1) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 21 ชั่วโมง จัดการอบรมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใน
ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการให้ครูที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้จ านวน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) แนวคิดและทฤษฎีการสร้างสื่อดิจิทัลอย่าง
มีคุณภาพ 2) การสร้างสื่อดิจิทัลประเภทคลิปการสอน 3) การออกแบบสื่อดิจิทัลประเภทเว็บไซต์การสอน และ 4) การเผยแพร่สื่อ
ดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ โดยเชิญวิทยากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็น
ผู้บรรยายและสาธิตขั้นตอนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ โดยเลือกโปรแกรมและแอปพลิเคชันที่ครู
สามารถเข้าใช้งานได้ง่าย สะดวก และไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งผู้จัดโครงการได้เตรียมเอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบของไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ให้ครูที่เข้ารับการอบรมการศึกษาและปฏิบัติตาม เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความรู้ข้อเสนอแนะตลอดการอบรม ส่งผลครู
ที่เข้ารับการอบรมได้รับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีอย่างเต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสารีพันธุ์ และวรางคณา [12] ที่ได้พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมด้วยการการจัดให้มีกิจกรรมระหว่างฝึกอบรม มีเอกสารประกอบที่เหมาะสมท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและ
ส่งผลให้คะแนนหลังการอบรมสูงขึ้น เนื่องจากการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จะเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคคล 
เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลไปในทิศทางที่ต้องการ [13] เป็นตัวกลางส าคัญที่จะเชื่อมโยงความรู้ทักษะและเจตคติให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ที่ได้รับการเข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่งสูงขึ้น 
5.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ  พบว่าครูที่เข้ารับการอบรมมีทักษะการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ก าหนดคุณสมบัติของครูที่เข้ารับการอบรม โดยเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอนเนื้อหาคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการค านวณท าให้ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน จึงท าให้กับรับรู้เนื้อหาและทักษะของการอบรมที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาการค านวณได้อย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้งผู้จัดโครงการยังได้จัดให้มี
การมอบหมายงานให้ครูได้ฝึกปฏิบัติจริงเป็นรายบุคคลตามโจทย์หรือสถานการณ์ที่ก าหนด ออกแบบและเลือกใช้โปรแกรมและ 
แอปพลิเคชันในการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ ซึ่งได้ก าหนดให้ครูได้ออกแบบคลิปการสอน และ
เว็บไซต์ประกอบการสอนของครูในรายวิชาวิทยาการค านวณหรือรายวิชาอื่นที่สนใจได้ นอกจากนั้นระหว่างที่ครูฝึกปฏิบัติวิทยากรและ
ผู้ช่วยวิทยากรจะให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดให้ครูทุกคนที่เข้ารับการอบรมสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ แล้วจากนั้นให้ครูได้น าเสนอผลงานในห้องอบรมเพื่อให้วิทยากรและครูท่านอื่นได้ร่วมชื่นชมและให้
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงให้เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น จึงท าให้ครูที่เข้ารับการอบรมมีทักษะตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ สอดคล้อง
กับสุพรรษา และคณะ [14] ที่ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเน้นสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความรู้สึกไวของครู โดยให้ครูที่ได้เข้า
ร่วมการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ลงมือปฏิบัติจริง และมีการก าหนดสถานการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลให้ครูได้รับ
ทักษะจากการอบรมเต็มศักยภาพแล้วยังสอดคล้องกับ Malik et al. [15] ที่กล่าวว่า การประเมินผลการฝึกอบรมของครูควรประเมิน
ทักษะที่ปฏิบัติได้จริงพร้อมทั้งการให้ข้อเสนอแนะย้อนกลับเพื่อให้ครูได้เห็นแนวทางการปรับปรุง  ดังนั้นหากให้ครูที่เข้ารับการอบรมที่
ฝึกทักษะระหว่างการอบรมจะช่วยให้เกิดความรู้เความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นได้ฝึกทักษะต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามที่ก าหนดไว้ ไปพร้อมกับการได้รับค าแนะน าจากวิทยากรก็จะท าให้ครูที่เข้ารับการอบรมมีทักษะเพิ่มมากขึ้น 
5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ 
พบว่า ครูที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณมีความพึงพอใจต่อโครงการอบรม
อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 สูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้วิจัยได้วิเคราะห์
เนื้อหา ประชุมวางแผน และออกแบบรูปแบบการอบรมให้สอดคล้องตามเป้าหมายของ สสวท. ที่ได้พัฒนาโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้
มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ จึงได้ก าหนดรูปแบบและขั้นตอนให้
สอดคล้องกับบริบทของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และอ่างทอง โดยมีรูปแบบการอบรมที่ได้จากการวิเคราะห์ความต้องการของครูจากผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะโครงการใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา น ามาออกแบบกิจกรรมการอบรมด้วยเนื้อหาความรู้ที่สัมพันธ์กับความรู้พื้นฐานของครู พัฒนาเอกสาร
ประกอบการอบรม สื่อ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม อีกทั้งออกแบบกิจกรรมและมีรูปแบบการประเมินผลเน้น
การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยกรและครูผู้เข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึงท าให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับวีรอร และคณะ [1] ที่ได้ศึกษารูปแบบการอบรมออนไลน์ด้านวิทยาการค านวณในการเพิ่มสมรรถนะ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

ครูเพื่อการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่มีการจัดโครงการอบรมโดยมีการยกตัวอย่างประกอบด้วยสื่อ
ต่าง ๆ แต่ส าหรับกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่ม และแบบทดสอบ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี แล้วยังสอดคล้อง
กับทิพย์มณี และจุไรรัตน์ [16] ที่กล่าวว่าปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากการเลือกใช้เทคนิคการ
ฝึกอบรมที่เหมาะสมแล้ว การจัดห้องฝึกอบรมก็เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่มีผลต่อความสะดวกสบายของผู้เข้าฝึกอบรมอีกด้วย  
 สรุปได้ว่าโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดย สสวท. ร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่วนของการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
สอนรายวิชาวิทยาการค านวณส่งผลให้ครูที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ และเจคติที่ดีต่อการสร้างสรรค์นวั ตกรรมการสอนรายวิชา
วิทยาการค านวณสามารถน าไปปฏิบัติงานของตนเองให้มีศักยภาพทางสมรรถนะที่สูงขึ้นได้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
6.1.1 หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถ
น าไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดการฝึกอบรมครูโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานและธรรมชาติของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
6.1.2 การฝึกอบรมควรเน้นกิจกรรมในภาคปฏิบัติ มีการยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีการ
น าเสนอผลงาน ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมประเมินและแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ร่วมกันได้  
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
6.2.1 ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการติดตามการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการ
ตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ มีช่องทางให้ผู้เข้ารับอบรมได้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหลังจบโครงการ 
6.2.2 ควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดการกระตุ้นและพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนด้านการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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วิชาวิทยาการคำนวณ ตามรูปแบบ ADDIE  

The Result of Teacher Competency Development on Coding for Creating the 

Learning Innovation in Computing Science Based on The ADDIE Model 
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บทคัดย9อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค4เพื่อ 1) พัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ตามรูปแบบ 

ADDIE 2) ประเมินคุณภาพนวัตกรรมแอปพลิเคชันของครูที่พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของครูตVอกระบวนการพัฒนา

สมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ตามรูปแบบ ADDIE กลุVมเปWาหมายในการศึกษา คือ ครูที่เข@ารVวม

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอVางทอง 

จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช@ประกอบด@วย 1) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณ   

2) แบบทดสอบวัดความรู@ที่มีความสอดคล@องกับวัตถุประสงค4ของกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชา

วิทยาการคำนวณ 3) แบบประเมินคุณภาพผลงานนวัตกรรมแอปพลิเคชันของครูที่ได@พัฒนาขึ้น ตามเกณฑ4การประเมินแบบมาตรา

สVวนประมาณคVา และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตVอการเข@ารVวมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียน

โปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณ สถิติที่ใช@คือ คVาเฉลี่ย สVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร@อยละ ผลการศึกษาพบวVา 1) ครูที่เข@ารับการ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณ มีผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมสูงกวVากVอน

อบรมอยVางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) คุณภาพผลงานนวัตกรรมแอปพลิเคชันของครูที่เข@ารับการอบรมอยูVในระดับมาก และ  

3) ความพึงพอใจในภาพรวมของครูที่เข@ารับการอบรมอยูVในระดับมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: การเขียนโปรแกรม, วิทยาการคำนวณ, รูปแบบ ADDIE 

 

 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to develop teachers' competency in coding in Computing Science 

course according to the ADDIE Model, 2) to assess the quality of innovative teacher applications developed, and 

3) to study teachers' satisfaction with the process of developing teacher competency in coding in Computing 

Science course according to the ADDIE Model. The target group of the study was 40 teachers participating in the 

program for developing teacher competency in the Computing Science course in the area of Phranakhon Si 

Ayutthaya and Angthong provinces. The tools used consisted of 1) a curriculum for developing teacher 

competency in coding in the Computing Science course, 2) a knowledge test that is consistent with the 

objectives of teacher competency development activities of coding in the Computing Science course,               
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3) An evaluation form for the quality of teacher application innovations developed, according to the assessment 

criteria using the rating scale and 4) a satisfaction assessment form for participating in the workshop on the 

development of teacher competency in coding in the Computing Science course. The statistics used are Mean, 

Standard Deviation, and Percentage. The results of the study showed that 1) teachers who attended the 

workshop for developing teacher competency in coding in the Computing Science course, achievement after the 

training was significantly higher than before the training at the .05 level, 2) the quality of the innovative 

application performance of the teachers who attended the training was at a high level, and 3) the average of 

teachers' satisfaction was at the highest level.   

 

Keywords: Coding, Computing Science, ADDIE Model 

 

1. คำนำ 
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได@มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551        

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีเปWาหมายเพื่อมุVงสVงเสริมและพัฒนาผู@เรียนให@มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด@านการคิด

วิเคราะห4 คิดอยVางมีเหตุผล คิดอยVางมีวิจารณญาณและคิดเชิงสร@างสรรค4 จึงได@มีการบรรจุให@มีสาระเทคโนโลยี (วิชาวิทยาการคำนวณ) 

ไว@ในกลุVมสาระการเรียนรู@วิทยาศาสตร4 ทำให@สถานศึกษาและหนVวยงานที่เกี่ยวข@องต@องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนและ

การบริหารจัดการเพื่อให@สอดรับกับสถานการณ4การเปลี่ยนแปลงดังกลVาว เนื้อหาวิชาวิทยาการคำนวณ มุVงเน@นการเรียนรู@เกี่ยวกับการ

คิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห4 แก@ป�ญหาเป�นขั้นตอนและเป�นระบบ ประยุกต4ใช@ความรู@ด@านวิทยาการคอมพิวเตอร4และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการแก@ป�ญหาที่พบในชีวิตจริงได@อยVางมีประสิทธิภาพ [1] โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดในแตVละชั้นป�ตั้งแตV

ระดับชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 6 ที่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู@ของรายวิชาทั้งหมด และได@กำหนดตัวชี้วัด

ที่เป�นการพัฒนาสมรรถนะผู@เรียนในการเขียนโปรแกรมอยVางงVาย โดยใช@ซอฟต4แวร4หรือสื่อตั้งแตVระดับชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1 และ   

คVอย ๆ เพิ่มระดับของการแก@ป�ญหาและการนำไปใช@ในการแก@ป�ญหาด@านคณิตศาสตร4และวิทยาศาสตร4 จนกระทั่งผู@เรียนสามารถพัฒนา

แอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น อยVางสร@างสรรค4 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 [2] การเรียนรู@ด@านการเขียนโปรแกรมหรือ

การเขียนโค@ดจนนำไปสูVการพัฒนาแอปพลิเคชันจึงเป�นเรื่องที่ครูผู@สอนวิชาวิทยาการคำนวณจำเป�นต@องได@รับการพัฒนาความรู@

ความสามารถอยVางตVอเนื่อง เพื่อให@สามารถนำไปใช@ในการสร@างนวัตกรรมที่ใช@รVวมกับการเรียนการสอนได@อยVางสร@างสรรค4และ

เหมาะสมกับผู@เรียน 

 จากการศึกษาสภาพป�จจุบันและป�ญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด@านการเขียนโปรแกรม (Coding) ของครูผู@สอน 

สVวนหนึ่งของผลการศึกษาพบวVายังขาดแคลนครูที่มีศักยภาพและมีความรู@ด@านการเขียนโปรแกรมทั้งด@านปริมาณและคุณภาพ เนื่องจาก

การปรับเปลี่ยนหลักสูตร ครูที่สำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร4/ ครุศาสตร4 สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร4 หรือวิศวกรรมศาสตร4ยังมี

จำนวนน@อย ครูขาดความรู@ ความเข@าใจในหลักการ บทบาท และสถานะของวิชาวิทยาการคำนวณ ด@านการเขียนโปรแกรม และยังมี

ความกังวลเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน ไมVสามารถปรับประยุกต4ป�ญหาในชีวิตจริงมาเป�นลำดับขั้นตอนเชิงวิธีคิดได@ ผู@เรียนจึง

ไมVได@รับการฝ�กทักษะและกระบวนการคิดตามหลักการและเปWาหมายของวิชาวิทยาการคำนวณ ด@านการเขียนโปรแกรม รวมทั้งขาดสื่อ

การเรียนการสอนที่สามารถทำให@ผู@เรียนตอบวัตถุประสงค4และตัวชี้วัดของวิชาวิทยาการคำนวณ ด@านการเขียนโปรแกรมได@ ทำให@มี

ป�ญหาในการนำสูVการปฏิบัติที่ชัดเจนและไมVสามารถบรรลุเปWาหมายการพัฒนาผู@เรียนด@านกระบวนการและทักษะการคิด [3] 

 นอกจากป�ญหาสำคัญในด@านสมรรถนะด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณของครูผู@สอนดังที่ได@กลVาวมาแล@วนั้น 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในป�จจุบันที่มีเทคโนโลยีเข@ามาเกี่ยวข@องอยVางมาก นอกเหนือจากที่ครูต@องมีความรู@เกี่ยวกับหลักสูตร

กระบวนการเรียนการสอน ผู@เรียน และการวัดผลประเมินผลแล@ว ครูจะต@องมีความรู@ในการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ

เทคโนโลยีรVวมด@วยอยVางเหมาะสม อยVายึดติดวVาครูต@องสอนเนื้อหาทั้งหมด จะทำอยVางไรให@เด็กทำได@ตามตัวชี้วัดโดยครูไมVต@องทำการ

เรียนการสอน เชVน ครูทำตัวเป�นผู@อำนวยการการสอน โดยครูอาจมอบหมายให@เด็กไปดูคลิปการเรียนการสอน แล@วมาอภิปรายรVวมกัน
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ในชั้นเรียน โดยมีครูชVวยเพิ่มเติมเสริมในสVวนที่ยังไมVสมบูรณ4 [4] การวางแผนการจัดการเรียนรู@และการเลือกใช@สื่อการเรียนรู@จึงเป�น

เครื่องมือที่สำคัญสำหรับครู หากครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู@และเลือกใช@สื่อการเรียนรู@ได@อยVางเหมาะสมกับบริบทของผู@เรียน 

ตอบสนองความต@องการและความแตกตVางระหวVางผู@เรียน เอื้ออำนวยให@ผู@เรียนสามารถศึกษาเรียนรู@ ทบทวนเนื้อหาได@ด@วยตัวเองแล@ว 

จะทำให@ผู@เรียนเกิดความรู@ความเข@าใจในเนื้อหา ตลอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปWาหมายและตัวชี้วัดได@ดียิ่งขึ้น 

 รูปแบบการออกแบบการเรียนรู@ (Instructional Design Models: ISD) นั้น ได@ถูกพัฒนาขึ้นมาอยVางมากมายหลายรูปแบบ 

แตกตVางกันในแงVของจำนวนขั้นตอน ชื่อของขั้นตอน และลำดับการทำงานที่แนะนำ สำหรับรูปแบบในการออกแบบการเรียนรู@ ADDIE 

นั้น ยังคงเป�นหนึ่งในโมเดล ISD ที่ได@รับความนิยมมากที่สุดและยังคงได@รับการปรับปรุงและใช@งานในองค4กรขนาดใหญVหลายแหVง 

“ADDIE” ซึ่งยVอมาจาก Analysis, Design, Development, Implement และ Evaluation เป�นคำที่นิยมใช@ในการอธิบายแนวทางที่

เป�นระบบสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอน [5] ซึ่งถือได@วVายังคงเป�นรูปแบบที่ได@รับการยอมรับและเป�นที่นิยมสำหรับการพัฒนาสื่อ

การเรียนรู@ในป�จจุบัน ทั้งนี้คณะผู@วิจัยได@ตระหนักถึงกระบวนการให@ได@มาซึ่งสมรรถนะของครูที่มีคุณภาพนั้น จำเป�นต@องมีการวาง

แผนการดำเนินการอยVางเป�นระบบ เพื่อให@นวัตกรรมการเรียนรู@ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความต@องการ บริบทและความแตกตVางของ

ผู@เรียน ตอบสนองการเรียนรู@ในรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนสามารถนำไปใช@ได@ตรงตามวัตถุประสงค4และเกิดประสิทธิภาพ 

 ด@วยเหตุผลดังที่ได@กลVาวมาข@างต@น คณะผู@วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรม สำหรับผลิตนวัตกรรม

การเรียนรู@ที่จะสVงเสริมให@ครูผู@สอนวิชาวิทยาการคำนวณได@มีสมรรถนะด@านการเขียนโปรแกรมซึ่งนำไปสูVการพัฒนาแอปพลิเคชันที่

สามารถนำไปใช@เป�นนวัตกรรมการเรียนรู@ทั้งในห@องเรียนและนอกห@องเรียนได@อยVางสร@างสรรค4และเหมาะสมกับบริบทของผู@เรียน โดย

นำขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาด@วยรูปแบบ ADDIE มาใช@เป�นแนวทางในการออกแบบกระบวนการในแตVละขั้นตอนด@วย 

 

2. วัตถุประสงค)ของการวิจัย 

 2.1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ตามรูปแบบ ADDIE  

 2.2 เพื่อประเมินคุณภาพนวัตกรรมแอปพลิเคชันของครูที่พัฒนาขึ้น  

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตVอกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ตาม

รูปแบบ ADDIE 

  

3. วิธีการวิจัย  
3.1 เครื่องมือการวิจัย 

 3.1.1) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูด @านการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ซึ ่งประกอบด@วยเอกสาร

ประกอบการอบรม แบบทดสอบวัดความรู@ และแบบประเมินคุณภาพนวัตกรรมแอปพลิเคชัน และแบบประเมินความพึงพอใจ 

 3.1.2) แบบทดสอบวัดความรู@ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข@อ ซึ่งข@อคําถามมีความสอดคล@องกับวัตถุประสงค4ของ

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ที่ผVานการวิเคราะห4คVาดัชนีความสอดคล@อง (IOC) 

จากผู@เชี่ยวชาญ 3 ทVาน โดยทุกข@อคำถามต@องมีคVา 0.67 ขึ้นไป  

 3.1.3) แบบประเมินคุณภาพ เป�นการประเมินคุณภาพผลงานนวัตกรรมแอปพลิเคชันของครูที ่ได@พัฒนาขึ้น โดยผู@เชี ่ยวชาญ

จำนวน 3 ทVาน ซึ่งใช@เกณฑ4การประเมินแบบมาตราสVวนประมาณคVา (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 5 ด@าน ได@แกV ความสอดคล@อง 

ความถูกต@อง การจัดองค4ประกอบ ความคิดสร@างสรรค4 และเทคนิควิธีการ  

 3.1.4) แบบศึกษาความพึงพอใจที่มีตVอการเข@ารVวมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรมใน

รายวิชาวิทยาการคำนวณ จำนวน 25 ข@อ ซึ่งเป�นแบบการประเมินแบบมาตราสVวนประมาณคVา 5 ระดับ ได@แกV ด@านหลักสูตรและ

เนื้อหา ด@านวิทยากร ด@านสภาพแวดล@อมและองค4ประกอบ ด@านความรู@ความเข@าใจ และด@านการนำความรู@ไปใช@งาน  
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3.2 กลุCมเปEาหมาย 

 ครูในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอVางทอง ซึ่งเข@ารVวมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชา

วิทยาการคำนวณ จำนวน  40 คน  

 

3.3 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

การพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับครูในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

อVางทอง ผVานการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชันสVงเสริมการสอน ด@วยโปรแกรม Thunkable ได@มีการ

ออกแบบการพัฒนาองค4ความรู@ด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับครูอ@างอิงตามหลักของรูปแบบ ADDIE [6] ที่

ประกอบด@วย 5 ขั้นตอนหลัก ได@แกV การวิเคราะห4 การออกแบบ การพัฒนา การดำเนินการ และการประเมินผล ดังรูปที่ 1 ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการทำงานของรูปแบบ ADDIE 

 
3.3.1) ขั้นตอนการวิเคราะหQ (Analysis) 

ขั้นตอนการวิเคราะห4 คณะผู@วิจัยได@กำหนดวัตถุประสงค4ในการพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการ

คำนวณ โดยพิจารณาทักษะที่จำเป�นตVอครูวิทยาการคำนวณตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทักษะด@านการเขียนโปรแกรม 

(Coding) เป�นทักษะหนึ่งที่มีความจำเป�นตVอการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณที่ครูควรพัฒนาอยVางตVอเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งนี้

ทักษะด@านการเขียนโปรแกรม เป�นทักษะที่คVอนข@างยาก และครูหลายคนไมVถนัด ภาษาคอมพิวเตอร4ที่นำมาใช@ในการสอน อาจเป�น

ภาษาคอมพิวเตอร4ใหมVๆ ที่ครูยังไมVคุ@นเคย รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมการสอนหรือการประยุกต4ใช@งานโปรแกรมเพื่อนำไปสร@างสื่อการ

เรียนการสอนนั้น สVวนใหญVยังเป�นโปรแกรมนำเสนอพื้นฐาน ไมVสามารถตอบสนองความต@องการของผู@เรียนยุคใหมVได@ จึงควรมีการ

พัฒนาทักษะด@านการเขียนโปรแกรมของครู เพื่อให@สามารถนำไปประยุกต4ใช@ได@อยVางกว@างขวางขึ้น ดังนั้นวัตถุประสงค4หลักของการ

พัฒนาครูด@านการสร@างนวัตกรรมแอปพลิเคชันการสอนวิทยาการคำนวณ จึงเป�นการพัฒนาทักษะด@านการเขียนโปรแกรม และสามารถ

ออกแบบแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู@ด@วยโปรแกรม Thunkable เพื่อสร@างนวัตกรรมการสอนวิทยาการคำนวณ 

 
3.3.2) ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 

จากการกำหนดวัตถุประสงค4 คณะผู@วิจัยได@ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการ

คำนวณ ซึ่งจัดเตรียมข@อมูลการเขียนโปรแกรมด@วย Thunkable เป�นข@อมูลสำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียน

โปรแกรม สำหรับการเลือกใช@ Thunkable นั้น เนื่องจากเป�นเว็บไซต4ที่ได@รับความนิยมในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่นิยมมากทั้งในและ

ตVางประเทศ ซึ่งสามารถเรียนรู@ได@งVาย มีเครื่องมือและชุดคำสั่งที่ใช@ในรูปแบบของ Blockly หรือเป�นการสร@างบล�อคเสมือนสำหรับการ

เขียนโปรแกรม ด@วยรูปแบบการใช@งานของเครื่องมือนี้ ที่ชVวยในการเขียนโปรแกรม เพียงแคVลากวางเทVานั้น ไมVจำเป�นต@องมีความรู@

ทางด@านการเขียนโปรแกรมมากVอนหรือมีพื้นฐานไมVมากนัก โดย Thunkable เป�นเครื่องมือในการสร@างโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile 

Application) เพื่อติดตั้งบนสมาร4ตโฟนที่ใช@ระบบปฏิบัติการ Android, iOS ซึ่งเครื่องมือที่ใช@ในการสร@างนั้น นอกจากเครื่องมือพื้นฐาน
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แล@ว ยังมีการเชื่อมตVอไปยังผลิตภัณฑ4จาก Google , Twitter  และ Microsoft โดยชุดคำสั่งหลังจากที่ออกแบบหน@าจอด@วยเครื่องมือ

ตVาง ๆ อีกด@วย [7] โดยกิจกรรมการพัฒนาครูด@านการสร@างนวัตกรรมการสอนวิทยาการคำนวณ ได@แบVงออกเป�นสองสVวน คือ การให@

ความรู@เรื่องการใช@งานเว็บไซต4 Thunkable และกิจกรรมภาคปฏิบัติในการพัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชันในการเรียนการสอน

วิทยาการคำนวณ 

 

3.3.3) ขั้นตอนการพัฒนา (Development) 

คณะผู@วิจัยได@พัฒนาเนื้อหาบทเรียนที่สอดคล@องกับการพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณ โดย

แบVงบทเรียนที่ทำให@ครูได@ฝ�กพัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชันที่สามารถไปใช@ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ซึ่งเนื้อหา

ประกอบด@วย การรู@จักกับ Thunkable วิธีการใช@งานเบื้องต@น การทำงานกับองค4ประกอบ (Component) การใช@งาน User Interface 

Component การจัดวางหน@าจอด@วย Navigator การสร@าง Bottom การสร@าง Top Tab Navigator การใช@งาน Drawer Navigator 

การใช@งาน Stack Navigator การใช@งาน Row/Column การแจ@งเตือน การใช@งานตัวแปร (Variables) การใช@งาน Stored Variables 

การใช@งาน App Variables การสร@างฟ�งก4ชัน การออกแบบ Layout การใช@งาน Data Source การใช@งาน Local Storage การใช@งาน 

Air table การแทรก Google Sheet ในหน@าพื้นที่ การแสดงผลข@อมูลด@วย Data Viewer Grid การแสดงผลด@วย Custom Data 

Viewer Layout และการใช@งาน List และ List Viewer 

 

3.3.4) ขั้นตอนการดำเนินการ (Implement)  

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามบทเรียนที่ได@พัฒนา ทำให@ครูได@พัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชันที่สามารถใช@ในการเรียนการสอนวิชา

วิทยาการคำนวณ โดยมีการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันด@วยเกณฑ4การประเมินแบบมาตราสVวนประมาณคVา 5 ระดับ จาก

ผู@เชี่ยวชาญ 3 ทVาน กVอนนำไปใช@กับนักเรียน และติดตามผลการใช@งานแอปพลิเคชัน 

 

3.3.5) ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) 

คณะผู@วิจัยมีการประเมินความพึงพอใจในการเข@ารVวมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการ

คำนวณ และประเมินผลโดยให@ผู@เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความเข@าใจในการเรียนรู@ด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชา

วิทยาการคำนวณ 

 

3.4 สถิติที่ใชkในการวิจัย 

คณะผู@วิจัยได@วิเคราะห4ข@อมูลโดยใช@สถิติคVาเฉลี่ย และสVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการแปลผลจะใช@ คVาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ4การ

ประเมิน [8] ดังนี้ 

คVาเฉลี่ยเทVากับ 4.51 – 5.00 หมายความวVา ระดับมากที่สุด  

คVาเฉลี่ยเทVากับ 3.51 – 4.50 หมายความวVา ระดับมาก  

คVาเฉลี่ยเทVากับ 2.51 – 3.50 หมายความวVา ระดับปานกลาง  

คVาเฉลี่ยเทVากับ 1.51 – 2.50 หมายความวVา ระดับน@อย  

คVาเฉลี่ยเทVากับ 1.00 – 1.50 หมายความวVา ระดับน@อยที่สุด 

 

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

4.1 ผลการวิจัย 

4.1.1) ผลการพัฒนาสมรรถนะครูดkานการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ตามรูปแบบ ADDIE  

 คณะผู@วิจัยได@มีการทดสอบวัดความรู@กVอนและหลังการอบรมในการพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการ

คำนวณ ตามรูปแบบ ADDIE โดยใช@แบบทดสอบกVอนและหลังเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข@อ ที่ได@รับการตรวจสอบโดย
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ผู@เชี่ยวชาญจำนวน 3 ทVาน ซึ่งคVาการวิเคราะห4คVาดัชนีความสอดคล@อง (IOC) ของทุกข@อคำถามมีคVา 0.67 ขึ้นไป ผลของการทดสอบวัด

ความรู@กVอนและหลังการอบรม ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวัดความรู@กVอนและหลังการอบรม 

คะแนน n คะแนนเต็ม  S.D. t Sig.(1-tailed) 

กVอนอบรม 40 30 13.95 5.08 
11.52 .000 

หลังอบรม 40 30 23.18 4.31 

     *p < .05 t(.05, df 39) = 1.68 

 

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการอบรมของผู@เข@ารับการอบรมกVอนและหลังอบรม พบวVาผู@เข@ารับการอบรมมี

คVาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนเทVากับ 23.18 มีคVาสVวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทVากับ 4.31 สูงกวVาคVาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกVอน

เรียนเทVากับ 13.95 มีคVาสVวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทVากับ 5.08 โดยเมื่อพิจารณาจากคVา t โดยมีคVา t คำนวณ เทVากับ 11.52 ที่นัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให@เห็นวVาผู@เข@ารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมสูงกวVากVอนอบรมอยVางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
4.1.2) ผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรมแอปพลิเคชันในรายวิชาวิทยาการคำนวณ 

คณะผู@วิจัยได@ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ที่มีรูปแบบ

การจัดกิจกรรมอ@างอิงรูปแบบ ADDIE ซึ่งได@ให@ครูได@เรียนรู@และได@พัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชันที่ใช@เป�นสื่อการเรียนรู@ในวิชาวิทยาการ

คำนวณ ด@วยเว็บไซต4 Thunkable ผลการพัฒนานวัตกรรมแอปพลิชันของรายวิชาวิทยาการคำนวณ ประกอบด@วย หัวข@อเรื่อง เนื้อหา 

และแบบทดสอบ ดังรูปที่ 2  

 

 

    
 

รูปที่ 2 ตัวอยVางนวัตกรรมแอปพลิเคชันในรายวิชาวิทยาการคำนวณ 

 

หลังจากที่ครูได@พัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชันในเนื้อหาที่สอนของรายวิชาวิทยาการคำนวณเรียบร@อยแล@ว คณะผู@วิจัยได@นำ

นวัตกรรมแอปพลิเคชันของครูจำนวน 40 ผลงาน ไปให@ผู@เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ โดยมีผู@เชี่ยวชาญจำนวน 3 ทVาน พิจารณาผลงาน

ด@วยแบบประเมินคุณภาพผลงานในรูปแบบมาตราสVวนประมาณคVา 5 ระดับ ประกอบด@วยการประเมินคุณภาพ 5 ด@าน ได@แกV        

ด@านความสอดคล@อง ด@านความถูกต@อง ด@านการจัดองค4ประกอบ ด@านความคิดสร@างสรรค4 และด@านเทคนิควิธีการ ผลจากการประเมิน

ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลของระดับคุณภาพแอปพลิเคชัน 

ระดับคุณภาพนวัตกรรม จำนวนครู (คน) รkอยละ 

ระดับมากที่สุด 5 12.50 

ระดับมาก 35 87.50 

รวม 40 100 

 

จากตารางที่ 2 ผลของระดับคุณภาพแอปพลิเคชัน ที่ได@รับการประเมินโดยผู@เชี่ยวชาญ จำนวน 40 ผลงาน พบวVา มีผลงาน

นวัตกรรมแอปพลิเคชันของครูที่ได@รับการประเมินระดับคุณภาพอยูVในระดับมากที่สุด จำนวน 5 คน คิดเป�นร@อยละ 12.50 และระดับ

คุณภาพอยูVในระดับมาก จำนวน 35 คน คิดเป�นร@อยละ 87.50 และสามารถแสดงผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันแยกเป�น

รายด@านได@ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชัน 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

1. ด@านความสอดคล@อง 4.31 0.577 มาก 

2. ด@านความถูกต@อง 4.23 0.463 มาก 

3. ด@านการจัดองค4ประกอบ 4.06 0.473 มาก 

4. ด@านความคิดสร@างสรรค4 4.16 0.485 มาก 

5. ด@านเทคนิคและวิธีการ 4.23 0.530 มาก 

ภาพรวมการประเมิน 4.20 0.513 มาก 

 

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมแอปพลิเคชัน ที่ได@รับการประเมินโดยผู@เชี่ยวชาญ จำนวน 40 ผลงาน พบวVา

คVาเฉลี่ยคุณภาพของแอปพลิเคชันอยูVในระดับมาก คVาเฉลี่ย 4.20 สVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.513 หากพิจารณาเป�นรายด@าน พบวVา ด@าน

ที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุดคือด@านความสอดคล@อง คVาเฉลี่ย 4.31 สVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.577 รองลงมาคือด@านความถูกต@อง คVาเฉลี่ย 4.23 

สVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.463 และด@านที่มีคVาเฉลี่ยน@อยที่สุดคอืด@านการจัดองค4ประกอบ คVาเฉลี่ย 4.06 สVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.473 

 

4.1.3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูตCอกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูดkานการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณ 

ตามรูปแบบ ADDIE 

คณะผู@วิจัยได@ศึกษาความพึงพอใจของครูที่เข@ารับการอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการ

คำนวณ โดยใช@แบบสอบถามมาตราสVวนประมาณคVา 5 ระดับ โดยมีข@อคำถามจำนวน 5 ด@าน ได@แกV ด@านหลักสูตรและเนื้อหา        

ด@านวิทยากร ด@านสภาพแวดล@อมและองค4ประกอบ ด@านความรู@ความเข@าใจ และด@านการนำความรู@ไปใช@ ผลการศึกษาดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่เข@ารับการอบรม 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

1. ด@านหลักสูตรและเนื้อหา 4.69 0.487 มากที่สุด 

2. ด@านวิทยากร 4.67 0.504 มากที่สุด 

3. ด@านสภาพแวดล@อมและองค4ประกอบ 4.80 0.417 มากที่สุด 

4. ด@านความรู@ความเข@าใจ 4.75 0.468 มากที่สุด 

5. ด@านการนำความรู@ไปใช@ 4.63 0.597 มากที่สุด 

ภาพรวมการประเมิน 4.70 0.501 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่เข@ารับการอบรม พบวVาคVาเฉลี่ยความพึงพอใจของครูอยูVในระดับมากที่สุด 

คVาเฉลี่ย 4.70 สVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.501 หากพิจารณาเป�นรายด@าน พบวVา ด@านที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุดคือด@านสภาพแวดล@อมและ

องค4ประกอบ คVาเฉลี่ย 4.80 สVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.417 รองลงมาคือด@านความรู@ความเข@าใจ คVาเฉลี่ย 4.75 สVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.468 และด@านที่มีคVาเฉลี่ยน@อยที่สุดคือด@านการนำความรู@ไปใช@ คVาเฉลี่ย 4.63 สVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.597 

 

4.2 อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่องผลการพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรม สำหรับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู@รายวิชาวิทยาการคำนวณ ตาม

รูปแบบ ADDIE สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค4ของการวิจัยได@ดังนี้ 

 4.2.1) ผลการพัฒนาสมรรถนะครูให@มีความรู@ ความเข@าใจเนื้อหาและเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมนั้น มีความสำคัญตVอการเรียนการ

สอนวิชาวิทยาการคำนวณเป�นอยVางยิ่ง และหลังจากการอบรมให@ความรู@ในด@านเนื้อหาและเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมแล@ว พบวVา ครูผู@

เข@ารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมสูงกวVากVอนอบรมอยVางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล@องกับ แนวทางการสVงเสริมการ

จัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาทักษะผู@เรียนในศตวรรษที่ 21 [3] จากข@อมูลการดำเนินงานของหนVวยงานที่เกี่ยวข@อง     

4 หนVวยงาน ได@แกV 1) สถาบันสVงเสริมการสอนวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี (สสวท.)  2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) 3) สำนักงานสVงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีปWา) 4) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีแหVงชาติ (สวทช.) โดยศูนย4เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส4และคอมพิวเตอร4แหVงชาติ (เนคเทค) ที่มีนโยบายและพันธกิจที่เกี่ยวข@องกับการดำเนินการพัฒนาผู@เรียนให@มีทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 โดยเริ่มจากการอบรมครูและผู@บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อให@มีแนวทางการ

สVงเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณและการเขียนโปรแกรม  สVงเสริมการจัดเรียนการสอนวิทยาการคำนวณตั้งแตVระดับชั้น

ประถมศึกษา จัดให@มีโครงการอบรมการพัฒนาครูผู@สอนเพื่อจัดการเรียนรู@วิทยาการคำนวณในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวน    

8,222 โรงเรียน สVงเสริมให@มีการจัดการเรียนรู@รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล@องกับวิทยาการคำนวณ ได@แกV รายวิชาเกี่ยวกับหุVนยนต4บังคับโดย

เป�นการสVงเสริมให@ผู@เรียนบูรณาการความรู@ในสาระการเรียนรู@ตVาง ๆ มาออกแบบชิ้นงาน เชVนประกอบเป�นหุVนยนต4หรือสิ่งประดิษฐ4เพื่อใช@

งานตVาง ๆ ได@ จัดอบรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School) รVวมกับ สวทช. รวมถึงจัดอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อให@ไป

เป�นวิทยากรในการขยายผลการอบรมครูผู@สอนวิทยาการคำนวณให@เกิดขึ้นทั่วประเทศ รวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญของหนVวยงานด@าน

การพัฒนาเยาวชนให@มีทักษะการเขียนโปรแกรม จำนวน 100,000 คนในป� 2564 โดยรVวมกับหนVวยงานพันธมิตรพัฒนาแพลตฟอร4มที่ชื่อวVา 

Codingthailand.org ให@เป�นเสมือนชุมชนการเรียนรู@ออนไลน4และเป�นเครื่องมือสำคัญในการสVงเสริมความสนใจด@านวิทยาการคอมพิวเตอร4

ให@แกVเยาวชนด@วยการเปลี่ยนแนวทางการสVงเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ และการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ยังมีการ

ผลิตและพัฒนาบอร4ดสมองกล KidBright เพื่อเป�นเครื่องมือการเรียนการสอน Coding และ IoT โดยเริ่มจากการมีแนวคิดให@ KidBright 

เป�นเครื่องมือการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEMEducation) ซึ่งเป�นกระบวนการที่จะชVวยพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของผู@เรียน

รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข@องกับการจัดอบรมครูผู@สอนให@รู@วิธีการใช@งาน KidBright อยVางแพรVหลายเพื่อให@ KidBright เป�นเครื่องมือ

พื้นฐานการพัฒนาผู@เรียนให@มีทักษะการคิดวิเคราะห4คิดอยVางมีเหตุผลคิดอยVางสร@างสรรค4และสามารถตVอยอดไปสูVการสร@างนวัตกรรมหรือ

สิ่งประดิษฐ4ใหมV ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 อีกด@วย 

 4.2.2) ผลการพัฒนาครูเพื่อให@สามารถพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู@ได@นั้น จากผลงานการสร@างนวัตกรรมที่เกิดจากการอบรมให@ความรู@กับ

ครูแล@ว ครูสามารถนำความรู@ที่ได@รับไปประยุกต4ใช@ในการสร@างนวัตกรรมประเภทแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู@ในวิชาวิทยาการคำนวณได@ 

จำนวน 40 ผลงาน และได@นำไปใช@ในการจัดการเรียนรู@ในได@อยVางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล@องกับ ธวัชชัย (2563) [9] ที่ได@ทำการวิจัยเรื่อง

การพัฒนาสื่อมัลติมิเดียสVงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามรูปแบบ ADDIE ในรายวิชาการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส4เพื่อการเรียนการสอน 

ผลการวิจัยพบวVา 1) ผลพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อสVงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามรูปแบบ ADDIE ในรายวิชาการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส4เพื่อการ

เรียนการสอน ได@สื่อมัลติมีเดียจำนวน 4 เรื่อง และ 2) ผลการหาคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียฯ ที่พัฒนาขึ้น ในภาพรวมอยูVระดับมากทั้ง        

4 เรื่อง และสอดคล@องกับ อัษฎา และคณะ (2565) [10] ที่ได@ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาแฟWมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส4 สำหรับอาจารย4

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร4 โดยประยุกต4ใช@หลักการของรูปแบบ ADDIE  ผลการวิจัยพบวVา 1) ผลการพัฒนา
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แฟWมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส4 สำหรับอาจารย4 ได@แฟWมสะสมผลงานที่สามารถนำมาใช@ในการจัดเก็บ และเผยแพรVข@อมูลผลงาน และ

กิจกรรมตVาง ๆ ในการปฏิบัติงานของอาจารย4ได@อยVางเป�นระบบ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และคVาใช@จVายในการทำเอกสาร อีกทั้งผู@บริหาร

ยังสามารถตรวจสอบการทำงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และใช@ในการวางแผนเพื่อมอบหมายงานที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของอาจารย4ได@

อยVางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล@องกับ Yuangngoen et al. (2019) [11] ที่ได@ทำการวิจัยเรื่องการจัดการการเรียนรู@แบบ

ผสมผสานด@านทักษะการพัฒนาเว็บไซต4ด@วย WordPress สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการออกแบบการสื่อสาร โดยใช@แบบจำลอง 

ADDIE พบวVาผลงานเว็บไซต4ของนักศึกษาที่ได@จากการจัดการเรียนรู@ที่ประเมินผลด@วยเกณฑ4รูบิค (0.00 - 3.00) นั้นอยูVในระดับดีมาก 

 4.2.3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูตVอกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ตาม

รูปแบบ ADDIE พบวVา ครูมีความพึงพอใจตVอกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู ตามรูปแบบ ADDIE อยูVในระดับมากที่สุด คVาเฉลี่ย 4.70 ซึ่ง

สอดคล@องกับ Yuangngoen et al. (2019) [11] ที่ได@ทำการวิจัยเรื่องการจัดการการเรียนรู@แบบผสมผสานด@านทักษะการพัฒนาเว็บไซต4

ด@วย WordPress สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการออกแบบการสื่อสาร โดยใช@แบบจำลอง ADDIE ผลการวิจัยพบวVา 1) ผู@เรียนมีความ

พอใจตVอการจัดการเรียนรู@แบบผสมผสานผVานการอบรมการสร@างเว็บไซต4ด@วย WordPress โดยใช@แบบจำลอง ADDIE ภาพรวมอยูVในระดับ

มาก และยังสอดคล@องกับ Taufiq และ Wan (2018)  [5] ที่ได@ทำการวิจัยเรื่องการใช@รูปแบบ ADDIE ในการพัฒนาเว็บไซต4การศึกษา

สำหรับการเรียนรู@ภาษา ผลการวิจัยพบวVา การใช@รูปแบบ ADDIE นั้นเป�นวิธีการหนึ่งในการบรรลุการสอนที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนา

เว็บไซต4เป�นไปตามทุกขั้นตอนของรูปแบบ ADDIE เพื่อสร@างเครื่องมือการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับการเรียนรู@ภาษา    

ซึ่งสามารถสVงผลในเชิงบวกตVอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังนั้นการนำรูปแบบการสอนมาใช@อยVางเหมาะสมจึงเป�นสิ่งจำเป�น 

เนื่องจากเป�นกระบวนการที่เป�นระบบในการพัฒนาสื่อการสอนที่เหมาะสมสำหรับโปรแกรมการศึกษาและฝ�กอบรมที่มีประสิทธิผล 

 

4.3 ขkอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเรื่องผลการพัฒนาสมรรถนะครูด@านการเขียนโปรแกรม สำหรับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู@รายวิชาวิทยาการคำนวณ 

ตามรูปแบบ ADDIE คณะผู@วิจัยมีข@อเสนอแนะดังนี้ 

 4.3.1) ควรนำรูปแบบ ADDIE ไปใช@ในการพัฒนากระบวนการสร@างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู@อื่น ๆ เพื่อให@เกิดการพัฒนาอยVางเป�น

ระบบและได@สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู@ที่มีประสิทธิภาพ   

 4.3.2) ควรนำความรู@ที่ได@จากการพัฒนาสมรรถนะด@านการเขียนโปรแกรม ไปประยุกต4ใช@ในการสร@างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู@         

(แอปพลิเคชัน) ในรายวิชาอื่น ๆ  

 4.3.3) ควรนำสื่อนวัตกรรมการเรียนรู@ที่ได@ไปปรับใช@ในรูปแบบการเรียนรู@ที่เปลี่ยนแปลงไป เชVน แบบผสมผสาน (Hybrid) และแบบ

ออนไลน4 เป�นต@น เพื่อให@สอดคล@องกับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ4ป�จจุบัน 
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การพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
The Development of 2D Animation Instructional Media on the Personal 

Information Protection Act (PDPA) 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(PDPA) 2) เพื่อประเมินคุณภาพของสื่อการสอน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการใช้สื่อการสอน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จำนวน 87 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) สื่อการสอน
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 2) แบบประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญ และ 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจจากการใช้สื่อการสอน วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีผลการวิจัยดังนี้ 1) สื่อ
การสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สามารถนำมาใช้เป็นสื่อเสริมเพื่อประกอบการสอน
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหายาก ให้ผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาได้เข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น และสื่อการสอนนี้ยังสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ 2) ผลการประเมินคุณภาพของสื่อ
การสอน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.53 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.19 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93 

 
คำสำคัญ: สื่อการสอน, แอนิเมชนั 2 มิติ, พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) To develop the 2D animation instructional media on the 
Personal Information Protection Act (PDPA). 2) To evaluate the quality of the instructional media. 3) To study 
satisfaction after using the instructional media. The sample groups used in the research were 87 people of Grade 
3 students at Chiang Mai Christian School. The research tools include: 1) The 2D animation instructional media 
on the Personal Information Protection Act (PDPA). 2) Quality assessment evaluation of the instructional media. 
3) User satisfaction assessment questionnaire for the instructional media. Analyzed the statistical results with an 
average and standard deviation. The research results are as follows: 1) The 2D animation instructional media on 
the Personal Information Protection Act (PDPA) can be used as a supplementary medium to teach elementary 
school students to enhance their understanding of personal information protection laws. 2) The quality 
evaluation results of teaching materials were highest with an average of 4.53 with a standard deviation of 0.34; 3) 
The user satisfaction assessment results were high with an average of 4.19 with a standard deviation of 0.93. 
 
Keywords: Instructional media, 2D animation, The Personal Data Protection Act 
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บทนำ             
 สื่อการสอน คือ สิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาที่เรียน ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีจากการเรียนด้วยสื่อการสอน ซึ่ง
องค์ประกอบท่ีทำให้เกิดการเรียนรู้แบ่งเป็น ผู้เรียนท่ีใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้สิ่งเร้าคือ สื่อการสอนที่นำมาใช้ในการเรียนรู้ และการ
ตอบสนองคือ ผลตอบรับของนักเรียนท่ีทำให้เกิดการเรียนรู้ (วราพร บุญมี, 2554) [1] ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากข้ึน 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ จึงมีการประยุกต์ใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิตสื่อการสอน 
โดยเฉพาะสื่อที่มีลักษณะเป็นกราฟิกภาพหรือภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชัน 2 มิติจัดเป็นสื่อการสอนประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นจาก
ความสามารถของเทคโนโลยีความพิวเตอร์ และสามารถนำมาใช้เป็นสื่อการสอนเพือ่ถ่ายทอดเนื้อหาที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ทำให้
ผู้รับชมสามารถจดจําเนือ้หาไดด้ยีิ่งขึ้น (สรชัย ชวรางกูร และคณะ, 2553, หน้า 105-110) [2]    
 การเรียนการสอนโดยการใช้กรณีศึกษาถือเป็นรูปแบบกระบวนการสอนหนึ่งที่ผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องทีส่มมติขึ้น โดยมีการรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงเข้ากับความรู้เดิม หรือความรู้ใหม่ การสอนโดยใช้กรณีศึกษาจะต้องมีลักษณะของ
เนื้อหาที่ท้าทายต่อกระบวนการคิดจากสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์สมมติ แล้วนํามาอภิปรายร่วมกันเพื่อให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนรู้ รวมทั้งการเชื่อมโยงแนวคิดตามเนื้อหาความรู้ที่ได้รับ ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาที่เรียนในบริบทต่าง ๆ ทำให้ง่ายต่อ
การเช่ือมโยงแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ที่เป็นนามธรรมกับสิ่งที่ผู้เรียนเคยรู้เคยเห็นและเคยใช้ในชีวิตประจำวัน จึงกล่าวได้ว่าการสอนโดย
ใช้กรณีศึกษาทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (ประภัสสร กลีบประทุม, 2561) [3] 

ในศตวรรษที่ 21 ข้อมูลมีความสำคัญต่อการวางแผนระบบการทำงาน การบริหารจัดการ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนต่างจำเป็นต้องมีข้อมูลไว้ในครอบครองไว้ให้ได้มากที่สุด ส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ถูกครอบครองคือ ข้อมูลส่วนบุคคล 
เช่น ช่ือ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งการสะสมขอ้มูลส่วนบุคคลไว้ในครอบครองเพื่อหาประโยชน์จาก
ข้อมูลนั้น ผลกระทบที่ตามมามักเกิดขึ้นกับบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นข้อมูลที่ทุกคนให้ความสำคัญ และทำให้
เกิดกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขึ้นเพื่อคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และให้สิทธิกับเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และถูก
ประกาศเลื่อนให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ว่ามีบทบาทในการคุ้มครองและให้สิทธิต่อข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการ
สร้างมาตรฐานของบุคคลหรือนิติบคุคลในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ตาม ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่จะต้องปฏิบัติตาม หากผู้ใดหรือองค์กรใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามย่อมมีบทลงโทษตาม
กฎหมาย บทลงโทษของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นี้ สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนั้น มีทั้งโทษทางแพ่ง โทษ
ทางอาญา และโทษทางปกครองด้วย (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, 2565) [4] อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายใหม่นี้อย่างเป็นไปได้ยากสำหรับประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุ 7 -12 ปี หรือระดับประถมศึกษาที่
ปัจจุบันมีการเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ทำให้จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนำสื่อแอนิเมชัน 2 มิติมาพัฒนาเป็นสื่อการสอนสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้
เป็นสื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อทำให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้
ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
สร้างความสนใจในการเรียนของผู้เรียน โดยสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นีจ้ะ
ดำเนินเรื่องราวเป็นกรณีศึกษา มีตัวละครนำเรื่องราว กรณีศึกษาที่ผู้วิจัยเลือกมาพัฒนาสื่อนั้นเป็นเรื่องราวที่ผู้เรียนพบเห็นได้บ่อยใน
ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจเนื้อหาที่มีความซับซ้อน เข้าใจยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้  

 
วัตถุประสงค์งานวิจัย           
 1. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)   
 2. เพื่อประเมินคุณภาพของสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
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ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านการนำเสนอสื่อ 

  การพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ได้นำเสนอสื่อใน
ลักษณะของแอนิเมชัน 2 มิติที่มีตัวละครดำเนินเรื่อง ประกอบด้วยตัวละคร 3 ตัวท่ีดำเนินเรื่องราวผ่านสถานการณ์ที่แต่งข้ึน โดยมีการ
ออกแบบและสร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Adobe animate 2020 
  2. ขอบเขตด้านเนื้อหา          
   2.1 ความหมายของพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
   2.2 ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล 
   2.3 กรณีศึกษาที่ 1 การถ่ายรูป วิดีโอท่ีติดภาพผู้อื่น แล้วกระทำการเผยแพรสู่่สาธารณะ 
   2.4 กรณีศึกษาที่ 2 การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพ วิดีโอในโรงเรียน 
  3. ขอบเขตด้านตัวละคร 
  การพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ประกอบด้วยตัว
ละครหลักดังน้ี 
   3.1 มิ้ว เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เด็กหญิงท่ีชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
   3.2 บิว เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เด็กหญิงที่ชอบเล่นโซเซียลเป็นชีวิตจิตใจ 
   3.3 ครูนิว ครูประจำช้ันของมิ้วและบิว ผู้ที่ให้คำปรึกษากับเรียนทกุคน 
  4. ขอบเขตด้านฉาก 
   4.1 ฉากจุดรอรสบสั 
   4.2 ฉากบนรถบัส 
   4.3 ฉากหน้าโรงเรียน 
   4.4 ฉากทางเดินของโรงเรียน 
   4.5 ฉากห้องเรียน  
  5. ขอบเขตด้านเวลา 
   สื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มีเนื้อหาความยาวของเวลา
ดำเนินเรื่องอยู่ประมาณ 6 นาที 
  6. ภาพรวมของสื่อ 
   การพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นี้เป็นสื่อการสอน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยมีตัวละครดำเนินเรื่องผ่านสถานการณ์ตัวอย่างที่แต่งขึ้นโดยผู้วิจัย มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และกรณีศึกษาที่ผู้เรียนสามารถพบเห็นได้ใน
ชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย 2 กรณีศึกษา คือ การถ่ายรูป วิดีโอท่ีติดภาพผู้อื่นแล้วกระทำการเผยแพร่สู่สาธารณะ และการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดเพื่อบันทึกภาพ วิดีโอในโรงเรียน 
 
วิธีดำเนินการวิจัย          
 การพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มีรูปแบบการวิจัย ดังนี้      
           1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         
  1.1 ประชากร คือ นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน    
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเชียงใหมค่ริสเตียน จำนวน 87 คน 
  วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
  2. เคร่ืองมือวิจัย 
   2.1 สื่อการสอนแอนิเมชนั 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล (PDPA)   
   2.2 แบบประเมินคณุภาพของผูเ้ชี่ยวชาญ       
   2.3 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอน 
  

131
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



  3. ขั้นตอนที่ใช้ในการวิจัย          
      การพัฒนาสื่อการสอนแอนเิมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นีเ้ลือกใช้การพัฒนาตาม
แบบ ADDIE Model (สุไม บิลไบ, 2557) [5] โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 5 ขั้นตอน ดงันี ้   
   3.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (A: Analysis) ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของเค้าโครงเรื่องที่
นำมาใช้ในการพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิตินี้  โดยเลือกรูปแบบของเค้าโครงเรื่องที่มีการดำเนินเรื่องราว การสร้างเป็นกรณีศึกษา
ตัวอย่างที่ผู้เรียนสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย 2 กรณีศึกษา ได้แก่ กรณีศึกษาที่ 1 การถ่ายรูป วิดีโอที่ติดภาพผู้อื่น 
แล้วกระทำการเผยแพร่สู่สาธารณะ และกรณีศึกษาที่ 2 การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพ วิดีโอในโรงเรียน ผู้วิจัยใช้โครงสร้าง
แบบสามองค์ (Three-Act-Structure) เพื่อแบ่งช่วงของการเล่าเรื่องเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงเริ่มเรื่อง เป็นช่วงของการแนะนำตัว
ละครและเปิดเรื่องเพื่อเข้าสู่ประเด็นปัญหาของตัวละคร 2) ช่วงดำเนินเรื่องเป็นช่วงที่ตัวละครเกิดความสงสัยเกี่ยวกับการกระทำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้ไปถามข้อสงสัยกับครูประจำชั้น และ 3) ช่วงสรุป เป็นการสรุป
ความสำคญัของข้อมูลส่วนบุคคล และบทลงโทษเมื่อกระทำผิด       
   3.2 ขั้นตอนการออกแบบ (D: Design) ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้นำโครงสร้างของสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติที่ได้จาก
ขั้นตอนการวิเคราะห์มากำหนดการออกแบบสื่อแอนิเมชันในงานวิจัย โดยออกแบบเนื้อเรื่องผ่านการดำเนินเรื่องของตัวละครหลัก 2 
ตัว ได้แก่ มิ้วและบิว นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนสนิทกัน และตัวละครร่วมคือ ครูนิว ครูประจำช้ันของ
มิ้วและบิว ผู้ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากน้ีผู้วิจัยได้ออกแบบฉากท่ีใช้
ในสื่อแอนิเมชัน ได้แก่ ฉากจุดรอรสบัส ฉากบนรถบัส ฉากหน้าโรงเรียน ฉากทางเดินของโรงเรียน ฉากห้องเรียน และการออกแบบสตอ
รี่บอร์ด โดยใช้ภาพที่ต่อเนื่องในการเล่าเรื่องให้ได้ครบถ้วนทั้งเหตุการณ์และกระบวนการตามโครงสร้างที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งจะทำให้
เข้าใจเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน 
 

  
 
                                          มิ้ว                                                              บิว 
 

 
 

ครูนิว 
 

ภาพที่ 1 ออกแบบตัวละคร 

132
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



                                 
 
 
 
 
 
 

  
ฉากจุดรอรับ-ส่งนักเรียน                                               ฉากบนรถบสั 

 
 

                                
  
 
 
 
 

ฉากหน้าโรงเรียน           ฉากทางเข้าหน้าโรงเรียน 
 

    
  
          
 
 
 
 

ฉากหน้าห้องเรียน                                                   ฉากในห้องเรียน 
 

ภาพที่ 2 ออกแบบฉาก 
 
 

           
        
 
 
 
 
 
 

                                                          
 

 
ภาพที่ 3 การออกแบบสตอรี่บอรด์  

 
 
  

มิ้วและบิวรอรถบัสของโรงเรียน บิวชวนมิ้วถ่ายรูป 
ระหว่างเดินทางไปโรงเรียน                  

บิวยกโทรศัพท์ขึน้ถ่ายรูปกับมิ้ว
แต่ถ่ายติดบคุคลด้านหลัง 
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ภาพที่ 3 การออกแบบสตอรี่บอรด์ (ต่อ) 
 

   3.3 ขั้นตอนการพัฒนา (D: Development) ขั้นตอนนี้ เป็นการพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ  เรื่อง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบมาสร้างตัวละคร ฉาก และ
ข้อความด้วยซอฟต์แวร์ทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรม Adobe animate 2020 และ Adobe Photoshop ใช้การเคลื่อนไหวของ
ตัวละคร ทั้งแบบ Straight Ahead และแบบ Pose to Pose มีมุมกล้องในการนำเสนอภาพระดับสายตา รวมถึงกำหนดการเคลื่อนที่
ของกล้อง ทั้งแบบการเคลื่อนกล้องขึ้น-ลง การซูมภาพเข้า-ออก นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างเสียงคือ เว็บแอปพลิเคชัน 
Botnoi voice ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการสร้างเสียงเพื่องานวิดีโอ โดยการป้อนข้อความที่ต้องการเสียงพากย์ แล้วเลือกเสียง 
AI ที่ต้องการ สำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตัดต่อคือ โปรแกรม Adobe Premiere สามารถใช้ในการตัดต่อสื่อแอนิเมชันในรูปแบบไฟล์ 
MP4 หลังจากการพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ผู้วิจัยได้ทำการประเมิน
คุณภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน และนำผลการประเมินคุณภาพของสื่อมาหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

 
 

ภาพที่ 4 การพฒันาสื่อแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Adobe Animate 2020 
 

   3.4 ขั้นตอนการนำไปใช้งาน (I: Implementation) ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้นำสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ไปใช้เป็นสื่อประกอบกิจกรรมโครงการแนะแนวรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี สำหรับ
ช้ันประถมศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 ผู้วิจัยได้เจาะจงกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โดยมีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม และชมสื่อการสอนจำนวน 87 คน 
 

 
    
 

ทั้งสองคนสอบถามครูนิว                                                             
เกี่ยวกบัการถ่ายรูปตดิคนอื่น                   

มิ้วชวนบิวไปปรึกษาครูนิว 
ครูประจำช้ัน                     

ครูนิวอธิบายเกี่ยวกับการถ่ายรูปตดิ
บุคคลอื่นตามพ.ร.บ.PDPA 
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ภาพที ่5 การนำสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)  
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ในกิจกรรมโครงการแนะแนวรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี  

สำหรับช้ันประถมศึกษา โรงเรยีนเชียงใหม่คริสเตียน 
 
   3.5 ขั้นตอนการประเมินผล (E: Evaluation) ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินความพึงพอใจจากการชมสื่อการสอน
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียน
เชียงใหม่คริสเตียน จำนวน 87 คน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจากการชมสื่อการสอนในรูปแบบของเอกสารแบบประเมินความ
พึงพอใจ แล้วนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standardization: S.D.)    
 
 4. การออกแบบแบบประเมิน 
  การออกแบบแบบประเมินคุณภาพสื่อการสอน และแบบประเมินความพึงพอใจในจากการชมสื่อการสอน
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ใช้เกณฑ์ 5 ระดับคือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสุด สามารถแปรผลจากการตอบแบบประเมิน ได้ดังนี ้ 
    5.00 – 4.50  หมายถึง มากที่สุด  
    4.49 – 3.50  หมายถึง มาก  
    3.49 – 2.50  หมายถึง ปานกลาง 
    2.49 – 1.50  หมายถึง น้อย 
    1.49 – 1.00  หมายถึง น้อยที่สุด 
 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมนิคณุภาพของสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจผ่านเอกสารแบบประเมิน (Paper evaluation form) หลังจากรับชมสื่อการสอนแอนิเมชัน แล้วทำการวิเคราะห์ผลจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการคำนวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) 
 
 6. ผลการวิจัย           
  ผลการวิจัยสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มีผลการ
ดำเนินงานดังนี ้            
   6.1 ผลการพัฒนาสื่อการสอน สื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (PDPA) ได้วิเคราะห์เนื้อหาตามโครงสร้างแบบสามองค์ และพัฒนาสื่อตามแบบ ADDIE Model พร้อมทั้งใช้เทคนิคการสร้าง
แอนิเมชันตามหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว สื่อการสอนแอนิเมชันมีความยาวประมาณ 6 นาที โดยมีตัวอย่างสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ 
(ภาพที ่6)  
 

135
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



     
 

     
 

ภาพที ่6 ตัวอย่างสื่อการสอนแอนเิมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบญัญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
 
  6.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(PDPA) จากการนำไปให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน ทำการประเมินคณุภาพ โดยมีรายการประเมิน 4 ประเด็น ดังนี ้1) ด้านเนื้อหาของ
สื่อ ได้แก่ เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาทันสมัย เนื้อหาสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียน เนื้อหามีความยาก
ง่ายเหมาะสมกับระดับช้ัน และเนื้อหามีการจัดลำดับการนำเสนอที่เหมาะสม 2) ด้านภาษาที่ใช้ ได้แก่ ภาษาที่ใช้ถูกต้องชัดเจน ภาษาที่
ใช้เหมาะสมกับวัยหรือระดับช้ันของนักเรียน และภาษาที่ใช้อธิบายสื่อความหมายเข้าใจได้ง่าย 3) ด้านวัตถุประสงค์ ได้แก่ สื่อนำเสนอ
ได้ชัดเจนตรงประเด็น และ 4) ด้านลักษณะของสื่อ ได้แก่ ตัวอักษร ภาพประกอบมีความถูกต้อง ชัดเจน มีรูปแบบการนำเสนอที่
น่าสนใจ มีความสอดคล้องกับเนื้อหา ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาชัดเจนขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อการสอน 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 
ด้านเนื้อหาของสื่อ 4.67 0.12 มากที่สุด 
ด้านภาษาที่ใช้ 4.44 0.31 มาก 
ด้านวัตถปุระสงค ์
ด้านลักษณะของสื่อ 

4.67 
4.43 

0.47 
0.47 

มากที่สุด 
มาก 

เฉลี่ยในภาพรวม 4.53 0.34 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินคุณภาพของสื่อด้านเนื้อหาของสื่อ มีค่าเฉลี่ย 4.67 ระดับคุณภาพมากที่สุด มีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 ด้านภาษาที่ใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.44 ระดับคุณภาพมาก มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 ด้าน
วัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 4.67 ระดับคุณภาพมากที่สุด มีค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 และด้านลักษณะของสื่อมีค่าเฉลี่ย 4.33 
ระดับคุณภาพมาก มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ทำให้ภาพรวมของสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสดุ ด้วยมีค่าเฉลี่ย 4.53 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 

 
 6.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากการใช้สื่อการสอนของกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จำนวน 87 คน โดยใช้สื่อการสอนนี้เป็นสื่อประกอบในกิจกรรมโครงการแนะแนวรู้เท่าทันสื่อและ
เทคโนโลยี สำหรับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และทำการตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากรับชมสื่อการสอน มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจดังตารางที ่2 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อการสอน 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การนำเสนอเนื้อหาของสื่อแอนิเมชันมีความน่าสนใจ 

สวยงาม 
2. การออกแบบฉากและตัวละครมีความสวยงาม เหมาะสม 
3. รูปแบบการนำเสนอมีความเรียบง่าย สามารถเข้าถึงได้

ทุกเพศ ทุกวัย 
4. การออกแบบรูปภาพมีความสวยงาม ชัดเจน และสื่อ

ความหมาย 
5. เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง เข้าใจง่าย 
6. ความยาวของสื่อแอนิเมช่ันมีความเหมาะสม ไม่สั้น ไม่

ยาวจนเกินไป 
7. การออกแบบขนาดหน้าจอมีความสวยงามและเหมาะสม 
8. เสียงดนตรีประกอบมีความเหมาะสมกับฉาก ไม่เสียงดัง

หรือเบาจนเกินไป 
9. รูปแบบและขนาดของตัวอักษร มีความโดดเด่นและสื่อ

ความหมายได้อย่างชัดเจน 
10. การจัดองค์ประกอบด้านกราฟิกของตัวละคร ตัวอักษร 

และฉากมีความน่าสนใจ ชัดเจน โดดเด่น และสวยงาม 

4.34 
 

3.97 
4.21 

 
4.21 

 
4.20 
4.30 

 
4.16 
4.28 

 
3.92 

 
4.34 

0.79 
 

0.92 
0.97 

 
0.96 

 
0.94 
0.80 

 
0.92 
0.98 

 
1.00 

 
1.06 

 พอใจมาก 
 

พอใจมาก 
พอใจมาก 

 
พอใจมาก 

 
พอใจมาก 
พอใจมาก 

 
พอใจมาก 
พอใจมาก 

 
พอใจมาก 

 
พอใจมาก  

เฉลี่ยในภาพรวม 4.19 0.93 พอใจมาก  
 
   จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เชียงใหม่คริสเตียน จำนวน 87 คน มีความพึงพอจากการรับชมสื่ออยู่ในระดับพึงพอใจมาก ด้วยคา่เฉลี่ยความพึงพอใจ 4.19 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93  
 
สรุปผลการวิจัย            
 1. การพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ได้มวีิเคราะห์เนื้อหาให้
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โดยการดำเนินเรื่องด้วยตัวละคร ใช้
กรณีศึกษาที่ผู้เรียนสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (PDPA) และข้อมูลส่วนบุคคล พัฒนาสื่อการสอนตามแบบ ADDIE Model พร้อมทั้งใช้เทคนิคการสร้างแอนิเมชันตามหลักการ
สร้างภาพเคลื่อนไหวมาพัฒนาสื่อการสอน สื่อการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมคีวามยาวประมาณ 6 นาที สื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิตินี้ ผู้วิจัยได้
นำไปใช้ในกิจกรรมโครงการแนะแนวรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี สำหรับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน วันที่ 9-10 
สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 ให้แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ช่วยสร้างความสนใจในการเรียน และผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 2. การประเมินประคุณภาพของสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดย
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยมีรายการประเมิน 4 ประเด็น ดังนี้ 1) ด้านเนื้อหาของสื่อ ได้แก่ เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาทันสมัย 
เนื้อหาสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มพูนความรูใ้ห้แก่นักเรยีน เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดบัช้ัน และเนื้อหามีการจัดลำดับการ
นำเสนอท่ีเหมาะสม คุณภาพของสื่อการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.67 มคี่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 2) ด้าน
ภาษาที่ใช้ ได้แก่ ภาษาที่ใช้ถูกต้องชัดเจน ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับวัยหรือระดับช้ันของนักเรียน และภาษาที่ใช้อธิบายสื่อความหมาย
เข้าใจได้ง่าย คุณภาพของสื่อการสอนอยู่ในระดับมาก ดว้ยค่าเฉลี่ย 4.44 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 3) ด้านวัตถุประสงค์ 
ได้แก่ สื่อนำเสนอได้ชัดเจนตรงประเด็น คุณภาพของสื่อการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้วยค่าาเฉลี่ย 4.67 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.47 และ 4) ด้านลักษณะของสื่อ ได้แก่ ตัวอักษร ภาพประกอบมีความถูกต้อง ชัดเจน มีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ มี
ความสอดคล้องกับเนื้อหา ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาชัดเจนขึ้น คุณภาพของสื่อการสอนอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.33 มีค่าส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ทำให้ภาพรวมของสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มี
คุณภาพของสื่ออยู่ในระดับมากท่ีสุด มีคา่เฉลี่ย 4.53 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34  
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จำนวน 
87 คน โดยเป็นเพศชาย จำนวน 44 คน และเพศหญิง จำนวน 43 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.93 
 
อภิปรายผล             
 สื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่พัฒนาขึ้น สามารถนำไปใช้เป็นสื่อ
เสริมความรู้ในกิจกรรมโครงการแนะแนวรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน นำไปใช้เป็น
สื่อประกอบการสอนผู้เรียนระดบัประถมในรายวิชาผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล (รายวิชานี้เป็นหลักสูตรของโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน) 
และรายวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหน่วยการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลและ
สารสนเทศ ทั้งนี้งานวิจัยนี้พัฒนาขึ้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ สื่อมีความยาวประมาณ 6 
นาที สื่อการสอนช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 และกระตุ้นความสนใจในการเรียนให้กับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีผลการประเมินคุณภาพของสื่อ
การสอนอยู่ในระดับดีมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.19 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93 แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยสื่อแอนิเมชันที่มีการนำกรณีศึกษาใกล้ตัว
มาใช้ ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐชัย เจริญสุข และคณะ (2562) [6] ที่
พัฒนาสื่อแอนิเมชันเพื่อใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีการแต่ง
เรื่องราวกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนผ่านสื่อการ์ตูนแอนิเมชันที่
สร้างขึ้น ผ่านทางรูปแบบของสื่อท่ีง่ายต่อการจดจำ มีความน่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย 
 
ข้อเสนอแนะ              
 1. ควรพัฒนาแอนิเมชันในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อให้มีความสมจริงยิ่งข้ึน      
 2. ช่ือเรื่องควรมีขนาด และสีสันท่ีโดดเด่น น่าสนใจ และควรเพิ่มดนตรีประกอบในช่วงที่ไม่มีการสนทนาของตัวละคร 
 3. ควรปรับเปลี่ยนข้อความอธิบาย แทนด้วยภาพอินโฟกราฟิก  
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจกัรวาลนฤมติร 
เพ่ือส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

The electronic teaching materials for Logical reasoning and 
the problem-solving subject of Primary 4th year through the metaverse system 

 
 

ธเนศ  มนต์น้อย1 ถาวรีย์  ทิวงศ์2  และพิมพ์ชนก  สุวรรณศรี3 
 
 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม ่
2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม ่

3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
1Email: 63141032@cmru.ac.th; 2Email: 63141050@cmru.ac.th; 3Email: pimchanok_tham@cmru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจักรวาลนฤมิตร (Metaverse)   
เพื่อส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนา
รูปแบบ การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านกองหิน 
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านระบบจักรวาลนฤมิต 
(Metaverse) 2) แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การใช้สื่อทั้งก่อนและหลังของผู้เรียน ที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
อิเล ็กทรอนิกส์ด ้วยระบบจักรวาลนฤมิตร โดยใช้การทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent samples)                
3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ผลวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้มากข้ึน และสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
นำไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ และสร้างความสะดวกให้แก่ผู้เรียนเนื่องจากผู้เรียนสามารถเลือกใช้สื่อการ
สอนผ่านระบบจักรวาลนฤมิตได้ด้วยตนเอง และสามารถเรียนรู้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน 
(Smart phone) ไอแพด (I-Pad) และแท็ปเล็ต (Tablet) ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) 2) ผู้เรียนที่
เรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่               
ระดับ .05 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 25 คน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.45) 
 
คำสำคัญ: สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจักรวาลนฤมิต การใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหา  
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) To develop the electronic teaching materials. 2) To compare the 
learning achievement of primary student’s 4th year with the electronic teaching materials and; 3) To study the 
quality of the electronic teaching. The target group used in the research were: 25 primary students 4th year at                    
Ban Kong Hin School, Hod District, Chiang Mai. The research tools were 1) The electronic teaching materials For 
Logical reasoning and the problem-solving subject of Primary 4th year through the Metaverse system 2) the pretest 
and posttest 10 items achievement test of the electronic teaching materials. 3) User satisfaction assessment 
questionnaire for the electronic teaching materials For Logical reasoning and the problem-solving subject of Primary 
4th year through the Metaverse system. The results of this research indicate 1) The electronic teaching materials 
can motivate students to become more interested in learning. and the electronic teaching materials can be 
integrated with normal teaching and learning, and create convenience for students because Learners can choose 
to use teaching materials by themselves. And can learn on both desktop computers, notebooks, Smart phones, 
iPads and tablets through the Android and iOS operating systems. 2) The results of the student’s achievement 
after learning with the electronic teaching materials was higher than before significantly by statistical level .05.                       
3) User satisfaction assessment questionnaire for the electronic teaching materials was at a very satisfactory level 
(mean 4.45). 
 
Keywords:  E-learning, Metaverse, Logical reasoning and the problem-solving 
 
บทนำ 
 ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้นำมาใช้เป็นเครื ่องมือช่วยในการทำงาน การศึกษา         
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากขึ้น โดยในทางด้านการศึกษานั้นก็ได้นำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเป็นเครื่องมือใน
การช่วยสอน และเสริมสร้างความรู้ให้กับผู ้เรียน ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ดำเนินการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนำข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ ้นในระยะสั้น เห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุ่มการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์                   
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็น
รากฐานสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
รอบครอบถี่ถ้วน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที ่เหมาะสมในการบูรณาการกับความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่นำไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 
หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวอย่างเข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่และการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การจัดการ สามารถประใช้ในการ
ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ 2560, น.1) [1] โดยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้อง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพของคนในชาติ ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็น
วิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสร้าง
ทักษะใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมของยุค โดยให้ความสำคัญกับทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร รวมไปถึงทักษะในการ
ดำรงชีวิต โดยที่ผู้เรียนและผู้สอนนั้น ต่างต้องพัฒนาทักษะและกระบวนการของตัวเองที่แตกต่างกัน  การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนจึง
จำเป็นต้องมีรูปแบบใหม่ ๆ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การจัดการเรียนรู้
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แบบห้องเรียนกลับด้าน การเรียนรู้แบบจริงและการเรียนรู้แบบการสอนให้น้อยเรียนรู้ให้มาก ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการพัฒนาพลเมืองให้เป็นผู้ที ่มีทักษะ สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในสังคมได้  (วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2564 น.75) [2] 
 ทั ้งนี ้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ปรับปรุงกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์               
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อให้มีความสอดคล้องและมีความเชื่อมโยงกันภายในสาระการเรียนรู้เดียวกัน ตลอดจนมีความเชื่อมโยง
เนื้อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ 
จึงได้มีการกำหนดแผนรายวิชา วิทยาการคำนวณ (Computing Science) ขึ้นในกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ สามารถค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ สามารถประเมิน จัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยนำสารสนเทศ
ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง มีการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
อย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม สามารถออกแบบวิธีการที่เหมาะสม และสร้างสารสนเทศที่เป็นประโยชนห์รือ
เกิดมูลค่าได้ รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัว และทำให้ผู้เรียนได้เห็นว่าความรู้และทักษะดังกล่าว             
มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งยังเป็นการเตรียมเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีความพร้อมในยุคเศรษฐกิจ ดิจิทัล 
และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561 น.1) [3] จากท่ีกล่าวมา
ข้างต้นจะทำให้เห็นว่า วิชา วิทยาการคำนวณ สามารถนำมาประยุกต์และช่วยเสริมให้มีระบบคิดและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
โดยรศ.ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาของ สสวท. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง วิทยาการคำนวณ โดยกำหนดขอบเขต
องค์ความรู ้ ค ือ 1) การคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) เข้าใจและเรียนรู ้ว ิธ ีค ิดและการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์                  
มีลำดับวิธีคิด ซึ่งนอกจากการเรียนการเขียนโปรแกรมแล้ว หัวใจที่สำคัญกว่า คือ สอนให้เราเชื่อมโยงปัญหาต่าง ๆ และแก้ไขปัญหา          
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (Digital technology) ทั้งเทคนิควิธีต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค 4.0 
ในการบูรณาการเข้ากับวิชาอื่น 3) รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล (Media and Information literacy) คือแยกแยะได้ว่าข้อมูลไหน
เป็นจริง  รู้กฎหมายและลิขสิทธิ์ตา่ง ๆ  บนโลกไซเบอร์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2561 น.4) [4] 
 ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที ่ได้ถือกำเนิดระบบ Metaverse ขึ้น โดยลัลน์ลลิต ศรีจันทร์ดร (2565)[5]             
ได้ให้ความหมายของระบบจักรวาลนฤมิตร (Metaverse) ว่า ระบบจักรวาลนฤมิตร (Metaverse) เป็นการผสมผสานระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ของเทคโนโลยี รวมทั้งความเป็นจริงเสมือน (VR) ความเป็นจริงเสริม (AR) และวิดีโอที่ผู้คนใช้ชีวิตภายในโลกดิจิทัล 
ระบบจักรวาลนฤมิตร (Metaverse) จึงเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกความเป็นจริงและโลกเสมือนน่ันเอง ทั้งนี้ระบบจักรวาล
นฤมิตร (Metaverse) และการศึกษาในโลกอนาคต ปัจจุบันความสนใจในระบบจักรวาลนฤมิตร (Metaverse) มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรม
เกมเป็นหลัก แต่ระบบจักรวาลนฤมิตร (Metaverse) ทางด้านการศึกษาคาดว่าจะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมากและจะมีบทบาท
สำคัญในอนาคตด้วย ข้อมูลจาก UNICEF เผยว่า นักเรียนร้อยละ 91 ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด – 19 นับตั้งแต่                 
ต้นคริสต์ศักราช 2020 ทั้งครูและนักเรียนต้องปรับตัวเข้ากับการเรียนทางออนไลน์ เทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียน            
ในช่วงล็อกดาวน์ทั่วโลก อย่างไรก็ตามการเรียนออนไลน์อาจไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะเด็กหลายคนไม่สามารถจดจ่อ           
กับการเรียนผ่านหน้าจอได้ แต่การเรียนในระบบจักรวาลนฤมิตร (Metaverse) จะแตกต่างจากการเรียนออนไลน์แบบเดิม            
นักเรียนและครูจะสามารถโต้ตอบกันผ่านโลกดิจิทัลในสภาพแวดล้อม 3 มิติที่สมจริง ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนในชีวิตจริงก็ตาม            
การเรียนในยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องมีโต๊ะ เก้าอี ้และกระดานอยู่หน้าห้อง นี่จะทำให้นักเ รียนรู ้สึกตื ่นเต้นกับการเรียนรู ้แบบใหม่                
โดยไม่เบื ่ออยู ่ในห้องเรียนอีกต่อไป จุดเด่นของการเร ียนในระบบจักรวาลนฤมิตร ( Metaverse) คือ การจำลองการเรียนรู้                        
ในโลกเสมือนจริงท่ีมีการโต้ตอบกันและมีภารกิจงานท่ีต้องทำ อาจทำให้โรงเรียนเป็นเหมือนวิดีโอเกม ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกกระตือรือร้น
ที่จะทำงานให้สำเร็จ นอกจากนี้ข้อจำกัดด้านเวลาและระยะทางจะหมดไป เนื่องจากเราสามารถใช้อุปกรณ์ความเป็นจริงเสมือน (VR) 
จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากทุกท่ีทุกเวลา การเรียนรู้แบบความเป็นจริงเสมือน (VR) ยังช่วยทำลายกำแพงระหว่างวิชาอีกด้วย             
เช่น การเรียนประวัติศาสตร์ที ่เน้นการท่องจำ เมื่อเข้าสู่โลกระบบจักรวาลนฤมิตร (Metaverse) เราสามารถเข้าไปอยู่ในสถานที่           
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หรือเหตุการณ์นั้นได้ ทำให้นักเรียนรู้สึกเข้าถึงกับเรื่องที่กำลังเรียนอยู่มากขึ้ น ขณะที่วิชาที่เป็นทฤษฎีต่าง ๆ เช่น การเดินสายไฟ             
การติดตั้งท่อระบายน้ำ การปฐมพยาบาล ก็จะเรียนรู้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยไม่ต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุ                  
ในสภาพแวดล้อมจริงอีกด้วย 
 และเนื่องด้วยการเรียนการสอนในอดีตถูกจัดอยู่ในรูปแบบของฮาร์ดแวร์ เช่น หนังสือ ตำรา เอกสาร พร้อมกับมีรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบท่องจำมากกว่าเข้าใจ จึงทำให้ผู้เรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ อีกทั้งยังมีสื่อการเรียนสอนท่ีผู้สอนได้จัดทำขึ้นเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน แต่ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึง และทำให้ผู้ เรียนขาดโอกาสที่การทบทวน และเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาการเรียนรู้                 
ได้เพียงพอ จากที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์               
ผ่านระบบจักรวาลนฤมิตร เพื่อส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น              
เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านทักษะการคิดเชิงตรรกะแก่เยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีความพร้อมในยุคเศรษฐกิจ ดิจิทัล และเป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปได้ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 โดยผู้จัดทำได้จัดทำสื่อการเรียนการสอน
อิเล ็กทรอนิกส์ ได้แก่ การ์ต ูนแอนิเมชัน 2 มิต ิ แบบทดสอบการเร ียนรู ้ก ่อน - หลัง สื ่อการเร ียนรู ้ในรูปแบบเนื ้อหาวิชา                      
และเกมในรูปแบบความเป็นจริงเสริม (AR) เข้ามารวมอยู ่ใน โลกระบบจักรวาลนฤมิตร (Metaverse) โดยรวมที ่ใช้งานได้จริง               
ในโลกเสมือน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนและช่วยผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 
ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้สะดวกยิ่งข้ึน พร้อมท้ังยังสามารถกลับมาทบทวนความรู้บทเรียนนอกเวลาได้ตามความพร้อม                
อย่างมีอิสระ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจักรวาลนฤมิตรเพื่อส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและ        
การแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยระบบจักรวาลนฤมิตรเพื่อส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 3.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนารูปแบบ การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจักรวาล
นฤมิตรเพื่อส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจักรวาลนฤมิตร  เพื ่อส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ             
และการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยได้มีขั้นตอนวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การวัดผลทดสอบการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียนด้วยของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจักรวาลนฤมิตร เพื่อส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 
  กลุ ่มเป้าหมาย คือ นักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4 โรงเร ียนบ้านกองหิน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่           
จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 25 คน ซึ่งในแต่ละห้อง ประกอบด้วยผู้เรียนที่มีระดับความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกัน 
โดยใช้วิธีแบบเลือกเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.  รูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจักวาลนิรมิต เพื่อส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหา
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยประยุกต์ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาตามแบบ ADDIE Model (รสริน พิมลบรรยงก์ 
และคณะ, 2555 [5]  มีขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

142
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



  1) ขั้นการวิเคราะห์ (A: Analysis) ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหารายวิชาบทเรียนวิชา วิทยาการคำนวณ เรื่อง การใช้เหตุผล
เชิงตรรกะและการแก้ปัญหาจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้นได้วิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ และวิเคราะห์
ผู้เรียน 

  2) ขั้นการออกแบบ (D : Design) ผู้วิจัยทำการออกแบบสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้รูปแบบการ
สร้างโครงภาพประกอบเนื้อหา (Storyboard) ในการออกแบบสื่อต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างขึ้นเพื่อร่างภาพลงไปตามลำคับขั้นตอนของเรื่อง
ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้มองเห็นภารวมของงานทั้งหมดที่กำลังจะลงมือทำ หากมีข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่จะต้องแก้ไข ก็สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงได้ โดยสตอรี่บอร์ดจะเป็นตัวกำหนดการทำงานขั้นตอนอื่น ๆ ไปในตัว (เวชบันทึกศิริราช, 2563 น.143) [6] ทั้งนี้การ
ออกแบบการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจักรวาลนฤมิตร เพื่อส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการ
แก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 นั้นผู้จัดทำได้ใช้แนวทางการออกแบบดังกล่าวทั้งการออกแบบบทเรียน ออกแบบ
การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ และออกแบบเกมส์ผ่านความเป็นจริงเสริม (AR) 
  3) ขั้นการพัฒนา (D : Development) ผู้วิจัยทำการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ได้ออกแบบ
ไว้จากโครงภาพประกอบเนื้อหา (Storyboard) โดยให้ความสำคัญของสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นการเรียนการ
สอนที่ผู้เรียนสามารถจะเรียนช่วงเวลาใดก็ได้ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นการให้อิสระแก่ผู้เรียนในการที่จะควบคุมการเรียนของตนเอง  โดยจะ
อาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ระหว่างผู้ร่วมชั้นเรียน หรือแม้แต่การ
โต้ตอบกับเนื้อหาในลักษณะแบบช่วงเวลาเดียวกัน หรือในลักษณะที่ต่างช่วงเวลากันอีกทั้งมีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย            
ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพเสียงรวมไปถึงภาพเคลื่อนไหวอันจะทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ (วีระยุทธ สุภารส, 
2556 น.10) [7] และได้มีการดำเนินการนำไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเรียนรู ้ จำนวน 3 ท่าน ที ่มีความเชื ่อชาญใน             
ด้านการออกแบบ และสามารถให้คำแนะนำในด้านการวางแผน การออกแบบชุดการสอน ซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการใช้สื่อประกอบ            
ต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร ภาพต่าง ๆ แผนภูมิ เสียง ตลอดจนการทำสื่อการเรียนการสอนที่จะทำให้การสร้างชุดการสอนมีความเหมาะสม 
สวยงานและน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยผลประเมินคุณภาพโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
  4) ขั้นการนำไปใช้งาน (I : Implementation) หลังผู้วิจัยทำการหาคุณภาพของสื่อการเรยีนการสอนอิเลก็ทรอนกิส์ 
ได้มีการนำไปทดลองกับ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านกองหิน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ที่กำลังเรียน
ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 25 คน โดยผู้วิจัยชี้แจงและแนะนำการใช้สื่อ รวมถึงชี้แจงวิธีการ
เรียนการสอน พร้อมกับทดสอบสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งก่อนและหลังการใช้สื่อ และการเล่นเกม AR ผ่านระบบจักรวาล
นฤมิตร โดยให้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ 
  5) ขั ้นการประเมินผล (E : Evaluation) ผู ้ว ิจัยแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทั้งก่อนและหลังการใช้สื่อ และการประเมินความพึงพอใจชองสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิเคราะห์ผลข้อมูลทาง
สถิติ 
 2.  แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจักรวาลนฤมิตรเพื่อส่งเสริม
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 
 3.  แบบประเมินความพึงพอใจที ่มีต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจักรวาลนฤมิตร            
เพื่อส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น         
2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นการ
ตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ เป็นต้น 
  ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะของแบบสอบถาม

เป็นมาตรฐานประมาณค่า ใช้เกณฑ์ 5 ระบบ ของลิเคิร์ท ดั งนี้ 5 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยมากที่สุด ระดับความเห็นด้วยมาก   
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ระดับความเห็นด้วยปานกลาง ระดับความเห็นด้วยน้อย และ ระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด ซึ่งมีการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย         

(บุญชม ศรีสะอาด, 2556) [8] ดังนี ้

   4.51 – 5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

   3.51 – 4.50 หมายถึง อยู่ในระดับมาก  
   2.51 – 3.50 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
   1.51 – 2.50 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
   1.00 – 1.50 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในขั้นตอนนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยผู้วิจัยดำเนินการดังนี้ 
 1.  ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนใช้สื่อในรูปแบบ Google form ด้วยแบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ ใช้เวลาทำแบบทดสอบ 
20 นาที โดยให้คะแนนข้อละ 1 คะแนนสำหรับข้อท่ีถูกต้อง สำหรับข้อที่ตอบผิดและไม่ได้ตอบนับเป็น 0 คะแนน แล้วทำการบันทึกผล
คะแนนของผู้เรียนแต่ละคนไวป้ระหนึ่งเป็นคะแนนก่อนเรียน 
 2.  ดำเนินการทดลองโดยให้ผู้เรียนใช้สื่อเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง ผ่านระบบจักรวาลนฤมิตร 
 3.  เมื่อจบการใช้สื่อแล้ว ผู้วิจัยให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังใช้สื่อในรูปแบบ Google form ด้วยแบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ 
ใช้เวลาทำแบบทดสอบ 20 นาที โดยให้คะแนนข้อละ 1 คะแนนสำหรับข้อที่ถูกต้อง สำหรับข้อที่ตอบผิดและไม่ได้ตอบนับเป็น 0 
คะแนน แล้วทำการบันทึกผลคะแนนของผู้เรียนแต่ละคนไว้ประหนึ่งเป็นคะแนนหลังเรียน 
 4.  จากนั้นผู้วิจัยใหผู้้เรียนทำแบบทดสอบความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ
จักรวาลนฤมิตร เพื่อส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการใช้สื ่อทั ้งก่อนและหลังของผู้เรียน ที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจักรวาลนฤมิตร เพื่อส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา         
ปีที่ 4 โดยนำคะแนนก่อนและหลังใช้สื่อมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อน
และหลังใช้สื่อ โดยใช้การทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent samples) 
 2.  การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจักรวาล
นฤมิต เพื่อส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยนำคะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์ผลข้อมูลทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยระบบจักรวาลนฤมิตร เพื่อส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและ
การแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4  ผู ้วิจัยออกแบบบทเรียน ในรูปบทเรียนเนื ้อหาการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ แบบทดสอบการเรียนรู้ก่อน - หลัง สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเนื้อหาวิชา และเกมใน
รูปแบบความเป็นจริงเสริม (AR) ผ่านระบบจักรวาลนฤมิต (Metaverse) โดยผู้วิจัยใช้สื่อมัลติมีเดียนำเสนอเนื้อหาท่ีหลากหลายรูปแบบ 
และมีความแตกต่างกัน เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้รู้สึกไม่จำเจกับบทเรียน โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน ไอแพด และแท็ปเล็ต ผ่านระบบปฏิบัติการทั้งแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) 
และสามารถเลือกใช้สื่อการสอนผ่านระบบจักรวาลนฤมิต (Metaverse) ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ และ ดังภาพท่ี 1-4 
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ภาพที่ 1 สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหา 
สำหรับนักเรียนระดบัช้ันประถมศกึษาปีท่ี 4 ผ่านระบบจักรวาลนฤมติ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 เนื้อหาสื่อการเรยีนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ  
เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 แอนิเมชันเรื่อง Back to School ของน้องคำนวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 เกมในรูปแบบความเป็นจริงเสมือน AR วิชาวิทยาการคำนวณ  
เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
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2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังด้วยการสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบจักรวาล
นฤมิตร จากนักเรียนโรงเรียนบ้านกองหิน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 25 คน 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังด้วยสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบจักรวาล
นฤมิตร 

การทดสอบ �̅� S.D. �̅�. S.D.D t Sig. 

ก่อนเรียน 5.52 1.23 
3.60 1.04 17.29* 0.0000 

หลังเรียน 9.12 0.88 
 

 จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังด้วยสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบจักรวาลนฤมิตร จากนักเรียนโรงเรียนบ้านกองหิน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 คน พบว่าการทดสอบก่อนใช้สื่อ           
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.52 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.23 ส่วนคะแนนหลังการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 9.12 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 เมื่อทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ทั้งก่อนและหลังเรียนรู้พบว่า คะแนน
ทดสอบหลังเรียนรู้สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจสื่อต่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจักรวาลนฤมิต ร            
เพื่อส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนโรงเรียนบ้านกองหิน 
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 25 คน 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจสื่อที่มีต่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจักรวาลนฤมิตร            
เพื่อส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1.  มคีวามชัดเจนในการเนื้อหาการเรียนการสอน 4.28 0.72 มาก 
2.  การเรียงลำดับของเนื้อหาเหมาะสม สามารถเข้าใจได้ง่าย 4.20 0.63 มาก 
3.  รูปแบบ ขนาด และสื่อของตัวอักษร เหมาะสม สวยงาม อ่านง่าย 4.12 0.86 มาก 
4.  ภาพประกอบมีเทคนิคทางศิลปะและสื่อความหมายได้ดี 4.44 0.75 มาก 
5.  มีการบูรณาการการใช้สื่อที่หลากหลาย น่าสนใจ 4.60 0.69 มากที่สุด 
6.  สื่อการสอนสามารถเร้าหรือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 4.60 0.57 มากที่สุด 
7.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความครอบคลุมสามารถใช้งานได้จริง 4.56 0.57 มากที่สุด 
8.  ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถจดจำได้นาน 4.40 0.57 มาก 
9.  มีความทันสมัย แปลกใหม่แตกต่างไปจากการเรียนปกติ 4.60 0.63 มากที่สุด 
10.  มีความคิดสร้างสรรคในการออกแบบ 4.72 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.45 0.65 มาก 

 
 จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจักรวาล
นฤมิตร เพื่อส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จากนักเรียนโรงเรียน               
บ้านกองหิน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 คน จากแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท จำนวน                 
5 รายการประเมินพบว่า การพัฒนาสื่อมีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย เท่ากับ 4.45 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพมาก 
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อภิปรายผล 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจักรวาลนฤมิต  เพื่อส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการ
แก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบการนำเสนอสื่อที่หลากหลายรูปแบบแต่มี
บทบาทต่อการเรียนการสอน ดังที่ ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตรสินธุ, (2560 น.438) [9] กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อการดำเนินชีวิตของทุกคน ครอบคลุมด้านการศึกษาสุขภาพ การเงิน การพักผ่อน ความบันเทิง การดำเนินงานภาครัฐ การงานและ
อาชีพ และชีวิตส่วนตัว บางครั้งเทคโนโลยีสารสนเทศอาจพูดอธิบายได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิต จัดการ จัดเก็บ สื่อสาร และ/
หรือเผยแพร่สารสนเทศ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยสองส่วนสำคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสาร 
จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ตระหนักได้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการศึกษาที่จะมีบทบาททำให้ครูผู ้สอนจำเป็นจะต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบท เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองลักษณะ
ความแตกต่างของการเรียนรู้ในแต่ละบุคคลมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือการให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
และนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน โดยสื่อการเรียนการสอนในระบบ
จักรวาลนฤมิต ประกอบไปด้วย การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ แบบทดสอบการเรียนรู้ก่อน - หลัง สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเนื้อหาวิชา และ
เกมในรูปแบบความเป็นจริงเสริม (AR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีบทบาททางการศึกษาค่อนข้างมาก ซึ่งมีท้ังการจำลองแบบ 2 มิติ และ 
3 มิติ ซึ่งช่วยกระตุ้นความสใจให้แก่ผู้เรียนเปน็อย่างมาก ทั้งนี้จักรวาลนฤมิตยังเป็นอีกหนึ่งระบบท่ีใช้เทคโนโลยีความเป็นจรงิเสรมิ (AR) 
โดยการนำเอาเทคโนโลยีผสมความจริง (AR) มาใช้เป็นสื่อในการเรียนเป็นการนำเอาจุดเด่นของสื่อแบบต่าง ๆ มารวมอยู่ในสื่อเดียวกัน 
คือสามารถแสดงภาพนิ่ง ภาพเคลื่นไหว ภาพสามมิติ และเสียง ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาวิชาได้เร็วขึ้น และที่
สำคัญจะทำให้ผ ู ้ เร ียนเกิดการเร ียนร ู ้ได ้อย ่างง ่ายขึ ้น (ชวนพิศ จะรา, 2556) [10] ทั ้งนี ้ย ังเป็นการส ่งเสร ิมนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ มี
จริยธรรม สามารถออกแบบวิธีการที่เหมาะสม และสร้างสารสนเทศที่เป็นประโยชน์หรือเกิดมูลค่าได้ รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัว และทำให้ผู้เรียนไดเ้ห็นว่าความรู้และทักษะดังกล่าว มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ทั้งยังเป็นการเตรียมเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีความพร้อมในยุคเศรษฐกิจ ดิจิทัล และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปได้ 
 โดยผลการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจักรวาลนฤมิต เพื่อส่งเสริมการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยการเปรียบเทียบค่าผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียน
โรงเรียนบ้านกองหิน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 คน พบว่าการทดสอบก่อนใช้สื่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.52 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.23 ส่วนคะแนนหลังการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 9.12 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88              
เมื่อทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ทั้งก่อนและหลังเรียนรู้พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนรู้สูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนรู ้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะภรณ์ นวลเจริญ, (2556 น.54) [11]              
ที่ได้พัฒนา ชุดการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีความจริง เสริมโดยใช้เทคนิคช่วยจำเพื่อส่งเสริมการอ่านเรื่องมาตราตัวสะกด สำหรับ
นักศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงกว่าเกณฑ์การผ่านสาระการเรียนรู้ในระดับ
คุณภาพของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนและทำใหผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น รวมไป
ถึงผู้เรียนยังสามารถกลับมาทบทวนความรู้บทเรียนนอกเวลาได้ตามความพร้อมและความต้องก าร ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
เหมาะสมในการนำไปใช้ทางการศึกษา 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ จากนักเรียนโรงเรียนบ้านกองหิน อำเภอฮอด              
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 25 คน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ์ใน
แต่ละรายการ มีผลประเมินอยู่ในระดับความพึงพอใจมากทุกประเด็น จึงแสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อ สื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.45 อันเนื่องมาจากมีการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์นี้อย่างเป็นระบบ  
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เป็นขั้นตอน อีกทั้งได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม จึงทำให้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์นี้ สามารถ
นำไปใช้งานได้จริง การนำเสนอมีเนื้อหาที่ครอบคลุมชัดเจนและมีการจัดเรียงเนื้อหาเป็นขั้นตอน ต่อเนื่อง เข้าใจง่าย สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา มีการใช้ภาพและภาษาในการสื่อสารอย่างถูกต้อง ทั้งนี้จึงทำให้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เหตุผล
เชิงตรรกะ และการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านระบบจักรวาลนฤมิตร ช่วยเร้าหรือกระตุ้นความสนใจ
ของผู้เรียน และสามารถบูรณาการใช้สื่อให้เข้ากันได้อย่างเหมาะสม 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านระบบจักรวาลนฤมิต สามารถใช้เป็นสื่อกลางหรือแหล่งสื่อเสริมการเรียนรู้เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะและ
การแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รวมไปถึงผู้ที่สนใจ ซึ่งสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะและการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านระบบจักรวาลนฤมิตนี้ มีการนำเสนอสื่อการเรียนการสอน
หลากหลายประเภท การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ แบบทดสอบการเรียนรู้ก่อน - หลัง สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเนื้อหาวิชา และเกมใน
รูปแบบความเป็นจริงเสริม (AR) ที่มีการบูรณาการใช้สื่อให้เข้ากันได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับเนื้อหาวิชาวิทยาการคำนวณ ที่ช่วย
เสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์และช่วยเสริมให้มีระบบคิดและแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ สามารถค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ สามารถประเมิน จัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยนำ
สารสนเทศท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง มีการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม สามารถออกแบบวิธีการที่เหมาะสม และสร้างสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์หรือเกิดมูลค่าได้ รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัว และทำให้ผู้เรียนได้เห็นว่าความรู้และทักษะ
ดังกล่าว มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้น มีการวัดคุณภาพ 
จากการนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมในการจัดทำสื่อการเรียน  
การสอน โดยผลประเมินคุณภาพโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก จึงทำให้สื่อมีความเหมาะสมต่อผู้เรียน ทั้งในด้าน
เนื้อหา และระดับชั้นของผู้เรียน ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้  ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น            
รวมไปถึงผู้เรียนยังสามารถกลับมาทบทวนความรู้บทเรียนนอกเวลาได้ตามความพร้อมและความต้องการได้  ผ่านอุปกรณ์เครื ่อง
คอมพ ิวเตอร ์แบบต ั ้ งโต ๊ะ คอมพ ิวเตอร์ โน ้ตบ ุ ๊ค สมาร ์ทโฟน (Smart phone) ไอแพด (I-pad) และแท ็ปเล ็ต  (Tablet)                                
ผ่านระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) ตามความพร้อมและความสะดวกของผู้ใช้งาน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ ขอบคุณผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนบ้านกองหิน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ในการอนุเคราะห์ทดลองใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะและการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผ่านระบบจักรวาลนฤมิต 
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[2] ฐิตินันท์ ดาวศรี, พรนภา ทิพย์กองลาด, พีรพล เข็มผง, สมเชาว์ ดับโศรก, สุทธิดา เพ่งพิศ, วรวัฒน์ วิศรุตไพศาล และ         จันท
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกซื้อขนมไทยของนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย  

เขตจังหวัดปทุมธานี 

FACTORS RELATED TO PURCHASE OF THAI DESSERT FOR UNIVERSITY STUDENTS IN 
PATHUMTHANI AREA 

ศิริณญา  เพชรจันทร1 และ ธีรวัฒน์  อิ่มประคองศิลป์2 
 

1, 2 ภาควิชาการจัดการการโรงแรม  คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
1Email: Sirinya.b@bu.ac.th; 2Email: theerawat.e@bu.ac.th 

บทคัดย่อ 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา  2) เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการ

บริโภคขนมไทย 3) เพื่อศึกษาการเลือกซื้อขนมไทยของนักศึกษา 4) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อขนมไทยของ
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เขตจังหวัดปทุมธานี  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยกลุ่มตัวอย่างคือที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เขต
จังหวัดปทุมธานี  จ านวน 400 คน  โดยเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบและมาตรประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติไคสแควร์  ผลการวิจัยพบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทยด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  อายุ, มหาวิทยาลัย ไม่มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทย รายได้ต่อเดื อนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทยด้านการส่งเสริมการตลาด และสุดท้ายลักษณะการพักอาศัยมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทยด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ, ส่วนประสมทางการตลาด, ขนมไทย 

Abstract 
This research has two objectives:  1)  To study the personal factors.  2)  To study the attitudes of students 

towards the consumption of Thai dessert 3)  To study the purchase of Thai desserts 4 )  To study the factors that 
correlate with the purchase of Thai desserts.  The sample group consisted of 400 students who study in the 
universities located in Phatum Thani  province.  Questionnaires were used to collect data Percentage, Mean, 
Standard Deviation, Chi-Square test were used to analyze the data collected by the samplings. The results showed 
that Gender was related to marketing mix factors affecting purchasing decisions of Thai desserts in terms of products 
and distribution channels. age, university did not correlate with the marketing mix factors affecting the purchasing 
decision of Thai desserts.  Monthly income is related to marketing mix factors affecting the purchasing decision of 
Thai desserts in terms of marketing promotion.  And finally, the style of residence is related to the marketing mix 
factors that affect the decision to buy Thai desserts in terms of products and prices. 

Keywords: Attitudes, Marketing mix, Thai dessert 
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1. บทน า 
         จากแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งอยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ได้วางแนวทางให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึด “คน” เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา  เพื่อให้คนไทยมีสุขภาวะทีดี เน้นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข วางธรรมนูญว่ าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข ในระยะยาว 20 ปี ส่วนในระยะสั้นนั้นเพื่อวางฐานรากของระบบสุขภาพใน
ระยะ 5 ปีให้เข้มแข็ง เพื่อคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
[1]  อาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร  เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งต่อการด ารงสุขภาวะที่ดีของประชาชน ซึ่งนอกจาก
จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ ในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีผลต่อการค้าและเศรษฐกิจของประเทศด้วย ประเทศไทย
เป็นประเทศ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและอุดมสมบูรณ์จนสามารถผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอเพื่อเลี้ ยงประชากร
ภายในประเทศและส่งออกน ารายได้สู่ประเทศ   
          แต่ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้พฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  โดยเฉพาะเรื่องของ
ประเภทของอาหาร จะเห็นว่ามีการเลือกรับประทานอาหารนอกบ้าน  รับประทานอาหารจานด่วน (Fast Food) และเลือกซื้ออาหาร
ส าเร็จรูปบริโภคมากขึ้น  เพราะความสะดวกและรวดเร็ว [2]  ก่อให้เกิดภาวะสุขภาพที่ไม่แข็งแรง  เป็นโรคต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น โรคดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของคนไทย มีการบริโภคอาหาร กลุ่มแป้ง น้ าตาล เกลือ ไขมัน เพิ่มขึ้น และมี การใช้พลังงานในชีวิตประจ าวันน้อยลง   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคอาหารหวาน  ขนมหวาน ที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ข้อมูลจาก [3] รายงานความชุกของปัญหา
น้ าหนักเกินหรืออ้วนในผู้ใหญ่ ในปี 2564 อยู่ที่ 47.2% เพิ่มขึ้นจาก 34.7% ในปี 2559  กรุงเทพมหานคร มีความชุกภาวะอ้วนลง
พุงมากที่สุด (56.1%) รองลงมาคือภาคกลาง (47.3%), ภาคใต้ (42.7%), ภาคเหนือ (38.7%), และภาคอีสาน (28.1%)  ที่น่ากังวล
คือ เด็กก็พบปัญหาโรคอ้วน และน้ าหนักเกินเช่นเดียวกับในผู้ใหญ่ ในปี พ.ศ.2564 ความชุกของโรคอ้วน และน้ าหนักเกินในเด็ก 
อายุน้อยกว่า 5 ปี อยู่ที่ 9.07% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ 5.7%   
          เมื่อย้อนมองกลับมาที่ขนมไทยประเภทต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย  ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนทุกภาคใน
สังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นในงานประเพณี  งานเทศกาล และประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ  ซึ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้
เยาวชนห่างหายจากการบริโภคขนมไทยที่ท าขึ้นง่าย ๆ จากสมาชิกภายในครอบครัว  ล้วนมีประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารสูงกว่า  
เนื่องด้วยท าจากวัตถุดิบที่มีสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า อาทิ ขนมกล้วย  ขนมฟักทอง  ขนมตาล ที่มีวิตามินเอสูง  
ข้าวต้มมัด  ถั่วแปบ  มีคาร์โปไฮเดรต  โปรตีน  วิตามินเกลือแร่ และเส้นใยอาหาร ครบถ้วน [4] และในปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนมี
งานวิจัยและผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อสุขภาพ  โดยลดความหวานจากน้ าตาลใช้สารทดแทนความหวาน  ใช้สารปรุงแต่งน้อย  มีกรรมวิธีที่
กระชับและง่ายขึ้นในการท า  อีกทั้งกระแสร้านขนมไทยโบราณได้กลับเข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตคนไทยอีกครั้ง จึงเป็นที่นิยมของผู้รัก
สุขภาพและผู้บริโภคในปัจจุบัน  ท าให้ธุรกิจร้านขนมไทยที่จ าหน่ายในสถานที่ท่องเที่ยว  และแห่งชุมชนดั้งเดิมมีการขยายตัวเพิ่มมาก
ขึ้นด้วย 
          จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อขนมไทยของนักศึกษา ใน
เขตจังหวัดปทุมธานี  เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาในการตัดสินใจเลือกซื้อขนมไทยเหล่านั้นมาบริโภค เพราะ
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยย่อมเป็นผลดีต่อการศึกษา  และยังเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจร้านขนมไทยในการวางแผน
การตลาด ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง
ขันได้  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา 
      2.2 เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการบริโภคขนมไทย 
      2.3 เพื่อศึกษาการเลือกซื้อขนมไทยของนักศึกษา 
      2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อขนมไทยของนักศึกษา 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ  ประเภทของมหาวิทยาลัย  รายได้ต่อเดือน ลักษณะการพักอาศัย มี

ความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในการเลือกซื้อขนมไทย 
 

    กรอบแนวคิด 
 
                     ตัวแปรอิสระ                                                                          ตัวแปรตาม 

 

 
 
 
 
 
 
4. วิธีการวิจัย 
        การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ทัศนคติและการเลือกซื้อขนมไทยของนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเขตจังหวัด
ปทุมธานี โดยได้ด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  

4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเขตจังหวัดปทุมธานี  จ านวน 163,490 คน จาก
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 2 แห่ง  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 7 แห่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 แห่ง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคล 1 แห่ง [5]  

4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  กลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของยามาเน่ [6] ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน
ไม่เกิน 5% ในการค านวณ และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง 
      4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้                                                                                   
             ตอนที่  1  แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน  ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list)  
                      ตอนที่  2  ทัศนคติที่มีต่อขนมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีต่อขนมไทยลักษณะค าถามเป็น 

                                     แบบมาตราส่วน (Rating Scale)  
             ตอนที่  3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทยลักษณะค าถามเป็น 

                                     แบบมาตราส่วน (Rating Scale)  
      4.4 การทดสอบเครื่องมือ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้จัดท าขึ้นไปทดสอบใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 ชุด เพื่อน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
Cronbach (Alpha Coefficient) [7] ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง   
0จึงน าแบบสอบถามไปใช้กับประชากรที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
          4.5 การเก็บข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองส่วนหนึ่ง เมื่อได้แบบสอบถามกลับมาแล้วจึงตรวจสอบความสมบูรณ์
ถูกต้อง พบว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ถูกต้องใช้ได้จ านวน 400 ฉบับ คิดเป็น 100 % จึงน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
            4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังต่อไปนี้ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square)  
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคล 

เพศ    อายุ 
ประเภทของมหาวิทยาลัย 

รายได้ต่อเดือน   ลักษณะการพักอาศัย 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 

-  ด้านผลิตภัณฑ์ 
-  ด้านราคา 
-  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
-  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
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5. ผลการวิจัย 
     5.1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
          ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัย  พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 61.75 อายุประมาณ  18 ปี  ร้อยละ 45.25 
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเอกชน ร้อยละ 62.00  มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 7,501 – 10,000 บาท  ร้อยละ 47.50   พักอาศัยคนเดี่ยว  
ร้อยละ 69.50  มีค่าใช้จ่ายในการซื้อขนมไทยต่อครั้งประมาณ ร้อยละ 52.50 เหตุผลในการเลือกซื้อขนมไทยส่วนใหญ่บริโภคเอง ร้อย
ละ 64.75 และรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับขนมไทยจากอินเตอร์เน็ต / โทรศัพท์เคลื่อนที่ ร้อยละ 72.25 (ตารางที่ 1) 
 
ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                       ( n = 400) 

      ข้อมูลพื้นฐาน                                                           จ านวน(คน)                                     ร้อยละ 
เพศ 

ชาย                                                                       153                                               38.25 
หญิง                                                                      247                                               61.75 

อายุ 
18 ปี                                 181                                              45.25 
19 ปี                                                                      127                                               31.75 
20 ปี                                                                        39                                                9.75 
21 ปี                                                                        46                                              11.50 
ไม่ระบุ                                                                        7                                                1.75 

มหาวิทยาลัยที่ก าลังศึกษา  
 มหาวิทยาลัยของรัฐบาล                                               152                                               38.00  
 มหาวิทยาลัยเอกชน                                                    248                                               62.00  
รายได้ต่อเดือน 

5,000 – 7,500     บาท                                              121                                                30.25 
7,501 – 10,000   บาท                                              190                                                47.50 
สูงกว่า 10,000    บาท                                                 89                                                22.25 

การพักอาศัย 
            คนเดียว  (หอพัก  คอนโด)               278                                                 69.50 
            ครอบครัวของตนเอง  (บิดา-มารดา)                               22                                                  5.50 
            คนรู้จัก  (เพื่อนสนิท  ญาติ)                                       100                                                 25.00 
ค่าใช้จ่ายในการซึ้อขนมไทยต่อครั้ง 
            50 บาท  หรือต่ ากว่า                            101                                   25.25 
            51 – 100 บาท                             210                                  52.50 
            101 – 150 บาท          51                      12.75 
            151 – 200 บาท         18                        4.50 
            มากกว่า 201 บาท ขึ้นไป                                             20                                                 5.00 
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ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                       ( n = 400) 

      ข้อมูลพื้นฐาน                                                      จ านวน(คน)                                        ร้อยละ 
เหตุผลในการเลือกซื้อขนมไทย 
           บริโภคเอง                                                              259                                               64.75 
            ซื้อเป็นของฝาก                                                         41                                               10.25 
            ซื้อไปใช้ในงานประเพณี-วัฒนธรรม                                 100                                              25.00 
ช่องทางการรับข้อมูลเกี่ยวกับร้านขนมไทย               
            อินเตอร์เน็ต / โทรศัพท์เคลื่อนที่                                    309                                              72.25 
            โทรทัศน์                                                                  80                                              25.00 
            สื่อสิ่งพิมพ์                                                                11                                               2.75 

 
     5.2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการบริโภคขนมไทย 
          จากการศึกษาพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยมีระดับความคิดเห็นเรียงตามล าดับดังนี้  ขนมไทยยุ่งยากเกินไปส าหรับการ
ประกอบเพื่อรับประทานเองในที่พักอาศัย ( x = 4.45)  ขนมไทยที่มีจ าหน่ายตามท้องตลาดส่วนใหญ่ยังไม่มีกระบวนการผลิตที่ดีพอ   
( x = 4.41)  ขนมไทยมีราคาแพงเกินไปที่จะรับประทานทุกวัน ( x = 4.25)  ขนมไทยเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ( x = 2.79) การ
บริโภคขนมไทยเป็นคนไม่ทันสมัย ( x =2.74)   ขนมไทยมีคุณค่าทางโภชนาการ ( x = 2.69)   ขนมไทยมีรสชาติที่หลากหลายและ
ถูกปาก ( x =2.57 ) ขนมไทยต้องปรุงสุกใหม่ และรับประทานทันทีที่ปรุงส าเร็จ ( x = 2.48) ขนมไทยช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ได้       
( x =2.40 ) ขนมไทยมีลักษณะและสีสันน่ารับประทาน ( x =2.37 )  (ตารางที่ 2)  

 
ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการบริโภคขนมไทย 
                           รายการ                                                           x            S.D.       ระดับความคิดเห็น                                                      

1. นศ. คิดว่าขนมไทยยุ่งยากเกินไปส าหรับ                                        4.45            0.62            มากที่สุด        
การประกอบเพื่อรับประทานเองในที่พักอาศัย                                        

2. นศ. คิดว่าขนมไทยท่ีมีจ าหน่ายตามท้องตลาด                                 4.41            0.75            มากที่สุด 
           ส่วนใหญ่ยังไม่มีกระบวนการผลิตที่ดีพอ 

3. นศ. คิดว่าขนมไทยมีราคาแพงเกินไปที่จะรับประทานทุกวัน                 4.25            0.88            มากที่สุด                          
4. นศ. คิดว่าขนมไทยเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย                                    2.79            1.08            ปานกลาง 
5. นศ. คิดว่าการบริโภคขนมไทยเป็นคนไม่ทันสมัย                              2.74            1.09            ปานกลาง 
6. นศ. คิดว่าขนมไทยมีคุณค่าทางโภชนาการ                                     2.69            1.03            ปานกลาง  
7. นศ. คิดว่าขนมไทยมีรสชาติที่หลากหลายและถูกปาก                        2.57            0.98            ปานกลาง 
8. นศ. คิดว่าขนมไทยต้องปรุงสุกใหม่และรับประทานทันที                    2.48             1.05            ปานกลาง 
9. นศ. คิดว่าขนมไทยช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ได้                                  2.40             0.63            ปานกลาง   
10. นศ. คิดว่าขนมไทยมีลักษณะและสีสันน่ารับประทาน                        2.37             1.19            ปานกลาง                 

                 รวม                                                          3.57             0.38               มาก 
 

 
     5.3 แสดงข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อขนมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
           จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อขนมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่านักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีระดับความส าคัญเรียงตามล าดับดังนี้   ด้านผลิตภัณฑ์ ( x =3.33)ด้านการส่งเสริมการตลาด ( x =3.27)  ด้านราคา   
( x =3.18)  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( x =3.08) (ตารางที่ 3) 
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ตารางท่ี 3  แสดงข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อขนมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
                                รายการ                                                      x               S.D.       ระดับความส าคัญ                                                                                                                

- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย                                                    3.08              0.65             ปานกลาง                       
- ด้านราคา                                                                          3.18              0.58             ปานกลาง                   
- ด้านการส่งเสริมการตลาด                                                       3.27              0.67             ปานกลาง                   
- ด้านผลิตภัณฑ์                                                                     3.33              0.54             ปานกลาง                   
 

5.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อขนมไทยด้านผลิตภัณฑ์   มีระดับ 
ความส าคัญเรียงตามล าดับดังนี้ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ใหม่ และสะอาด ( x =3.9 ) มีหลากหลายรสชาติในหนึ่งบรรจุภัณฑ์           

( x = 3.75)  รสชาติอร่อย ( x =3.65)  ปริมาณเพียงพอต่อหนึ่งมื้อ ( x =3.08)  มีความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์               

( x = 2.88) (ตารางที่ 4)  
 

ตารางท่ี 4  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อขนมไทยด้านผลิตภัณฑ์     
                           รายการ                                                    x             S.D.            ระดับความส าคัญ                                                                                                             

- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ใหม่ และสะอาด                                    3.91            0.88                     มาก                    
- มีหลากหลายรสชาติในหนึ่งบรรจุภัณฑ์                                  3.75             0.97                     มาก                 
- รสชาติอร่อย                                                                 3.65            1.03                      มาก                    
- ปริมาณเพียงพอต่อหนึ่งมื้อ                                                3.08             0.96                  ปานกลาง                 
- มีความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์                                     2.88             1.14                  ปานกลาง                         

     
         5.3.2  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อขนมไทยด้านราคา  มีระดับ
ความส าคัญเรียงตามล าดับดังนี้ ร้านค้าแสดงป้ายราคาอย่างชัดเจน ( x =3.76)  มีความเหมาะสมกับคุณภาพ           (

x =3.49)  มีความเหมาะสมกับปริมาณ( x =3.19) มีราคาถูกกว่าอาหารทั่วไป ( x =2.87)  มีความคงที่ของราคา    
( x =2.60) (ตารางที่ 5)   
  

ตารางท่ี 5  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อขนมไทยด้านราคา   
                       รายการ                                                      x              S.D.             ระดับความส าคัญ                                                      

-   ร้านค้าแสดงป้ายราคาอย่างชัดเจน                                    3.76              1.01                     มาก                     
- มีความเหมาะสมกับคุณภาพ                                           3.49              1.00                     มาก                      
- มีความเหมาะสมกับปริมาณ                                            3.19              0.88                ปานกลาง                  
- มีราคาถูกกกว่าขนมทั่วไป                                               2.87              1.06                ปานกลาง                  
- มีความคงที่ของราคา                                                    2.60               1.15                    น้อย                    

    
          5.3.3  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อขนมไทยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
มีระดับความส าคัญเรียงตามล าดับดังนี้ หาซื้อได้ง่าย สะดวก ( x =3.79)  มีบริการส่งถึงที่พักหรือสถานศึกษา              
( x =3.72)  สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ทางสื่อโซเซียล  ( x =3.55)  (ตารางที่ 6) 
    

ตารางที่ 6  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อขนมไทยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย     
                             รายการ                                                   x                S.D.           ระดับความส าคัญ                                                      

- หาซื้อได้ง่ายสะดวก                                                        3.40               1.10                 ปานกลาง                    
- สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ทางสื่อโซเซียล                                   3.31               0.88                 ปานกลาง                 
- มีบริการส่งถึงที่พักหรือสถานศึกษา                                     2.54                0.83                    น้อย                    
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          5.3.4  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อขนมไทยด้านการส่งเสริม 
การตลาด  มีระดับความส าคัญเรียงตามล าดับดังนี้ จัดวางสินค้าให้เห็นได้ง่าย  และชัดเจน ( x =3.71 )  มีการลดราคาหรือแถม
สินค้าในบางช่วงเวลาของวัน ( x =3.07)  มีราคาต่อหน่วยลดลงเมื่อซ้ือสินค้าในปริมาณมาก ( x =3.04) (ตารางที่ 7) 
 
      
ตารางท่ี 7  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อขนมไทยด้านการส่งเสริมการตลาด      
                       รายการ                                                           x                S.D.        ระดับความส าคัญ                                                      

- จัดวางสินค้าให้เห็นได้ง่าย  ชัดเจน                                          3.71               1.35                มาก                   
- มีการลดราคา  หรือแถมสินค้าในบางช่วงเวลาของวัน                    3.07               1.06            ปานกลาง                   
- มีราคาต่อหน่วยลดลงเมื่อซ้ือสินค้าในปริมาณมาก                        3.04                1.07            ปานกลาง                

        
6. การทดสอบสมมติฐาน 
     จากการทดสอบสมมติฐาน  ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 
     สมมติฐานที่ 1 เพศ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทย 
          จากการศึกษาพบว่า  เพศมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทยด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด
ไม่พบความสัมพันธ์ (ตารางที่ 8)    
      
ตารางท่ี 8  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทย 

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด X2 df p 
เพศ ด้านผลิตภัณฑ์ 34.085 15 .003 

ด้านราคา 22.930 15 .086 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 20.062 11 .045 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 19.430 12 .079 

 
     สมมติฐานที่ 2 อายุ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทย 
            จากการศึกษาพบว่า  อายุไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทย อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 9)  
        
ตารางท่ี 9  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทย 

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด X2 df p 
อายุ ด้านผลิตภัณฑ์ 68.430 60 .213 

ด้านราคา 68.681 60 .207 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 37.129 44 .759 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 53.830 48 .261 

 
     สมมติฐานที่ 3 ประเภทของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ขนมไทย 
            จากการศึกษาพบว่า  ประเภทของมหาวิทยาลัยไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อขนมไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 10)  
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ตารางท่ี 10  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทย 

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด  X2 df p 
ประเภทของมหาวิทยาลัย ด้านผลิตภัณฑ์ 68.430 60 .213 

ด้านราคา 68.681 60 .207 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 37.129 44 .759 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 53.830 48 .261 

      
     สมมติฐานที่ 4 รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทย 
            จากการศึกษาพบว่า  รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนม
ไทยด้านการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคาและด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายไม่พบความสัมพันธ์ (ตารางที่ 11) 
         
ตารางท่ี 11  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทย 

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด X2 df p 
รายได้ต่อเดือน ด้านผลิตภัณฑ์ 31.055 30 .413 

ด้านราคา 24.840 30 .733 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 18.668 22 .666 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 37.765 24 .037 

 
     สมมติฐานที่ 5 ลักษณะการพักอาศัยมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนม
ไทย 
            จากการศึกษาพบว่า  ลักษณะการพักอาศัยมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ขนมไทยด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการ
ส่งเสริมการตลาดไม่พบความสัมพันธ์ (ตารางที่ 12)   
       
ตารางท่ี 12  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทย 

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด X2 df p 
ลักษณะ 

การพักอาศัย 
ด้านผลิตภัณฑ์ 46.116 30 .030 
ด้านราคา 44.307 30 .045 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 15.886 22 .822 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 25.860 24 .360 

 
7. อภิปรายผลและบทสรุป 
        จากผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 61.75 อายุประมาณ  18 ปี  ร้อยละ 45.25 ศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยเอกชน ร้อยละ 62.00  มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 7,501 – 10,000 บาท  ร้อยละ 47.50   พักอาศัยคนเดี่ยว  ร้อยละ 
69.50  มีค่าใช้จ่ายในการซื้อขนมไทยต่อครั้งประมาณ 51 – 100 บาท ร้อยละ 52.50 เหตุผลในการเลือกซื้อขนมไทยส่วนใหญ่
บริโภคเอง ร้อยละ 64.75 และรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับขนมไทยจากอินเตอร์เน็ต / โทรศัพท์เคลื่อนที่ ร้อยละ 72.25 สอดคล้อง
กับ [8] ที่พบว่าปัจจุบันวัยรุ่นและเยาวชนไทยเกือบทุกคน (ร้อยละ 96.9) มีโทรศัพท์มือถือใช้ และมีการใช้ อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นกว่า
เท่าตัว จากไม่ถึงร้อยละ 45 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 91.4 ในปี 2561 โดยมีสัดส่วนของผู้ใช้ที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประชากร 
ในกลุ่มอายุอื่นในการท ากิจกรรมบนโลกอินเทอร์เน็ต เป็นอันดับ 1 ดังนั้นการให้ข้อมูลและความรู้บางอย่างเกี่ยวกับขนมไทย 
ผู้ประกอบการธุรกิจจึงควรปรับเปลี่ยนรูปแบบของการประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเองด้วยข้อความที่สั้นและกระชับ ผ่าน 
Application ต่าง ๆ เช่น Line, Facebook, WhatsApp หรือเป็นรูปภาพแบบ Infographic เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้มาก
ข้ึน 
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       ประเด็นด้านทัศนคติที่มีต่อขนมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้น  พบว่ามีระดับความคิดเห็นในระดับมาก 3 ล าดับแรกว่า 
ขนมไทยยุ่งยากเกินไปส าหรับการประกอบเพื่อรับประทานเองในที่พักอาศัย  ขนมไทยที่มีจ าหน่ายตามท้องตลาดส่วนใหญ่ยังไม่มี
กระบวนการผลิตที่ดีพอ   ขนมไทยมีราคาแพงเกินไปที่จะรับประทานทุกวัน อาจเป็นเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่พักอาศัยในหอพัก  
ซึ่งมีข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์และสถานที่ อีกทั้งขนมไทยบางประเภทมีขั้นตอนในการปรุงประกอบค่อนข้างยุ่งยาก  จึงมีความเห็นว่า
ขนมไทยยุ่งยากเกินไปส าหรับการประกอบเพื่อรับประทานเองในที่พักอาศัย  ส าหรับประเด็นที่ว่าขนมไทยที่มีจ าหน่ายตาม
ท้องตลาดส่วนใหญ่ยังไม่มีกระบวนการผลิตที่ดีพอนั้น  เป็นไปได้ว่านักศึกษาพบเห็นขนมไทยที่ผู้ขายปรุงจ าหน่ายบริเวณข้างทาง
เท้า  หรือแผงลอย  รถเข็นข้างทาง  จึงมีความคิดเห็นเชิงลบในข้อนี้ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  [9] ที่พบว่าผู้บริโภคถึงร้อยละ 
64.73 มีความคิดเห็นว่าในปัจจัยจุบันอาหารริมทางส่วนใหญ่ไม่มีความสะอาดปลอดภัย  และถูกสุขอนามัยเพียงพอ  และร้อยละ
66.18  ยังยอมรับว่าตนเองรู้สึกกลัวอันตรายที่จะเกิดกับสุขภาพจากการซื้ออาหารริมทางรับประทาน  และจากผลการส ารวจของ 
[10] ที่พบว่าว่าตั้งแต่ปี 2554 – 2557 สุขลักษณะของแผงลอยที่ไม่ได้มาตรฐานที่ส าคัญใหญ่ ๆ คือเรื่องสุขลักษณะและการแต่ ง
การของผู้สัมผัสอาหาร  และการปกปิดอาหาร  โดยเฉพาะอาหารที่ปรุงสุกแล้ว  ส่วนประเด็นขนมไทยขนมไทยมีราคาแพงเกินไปที่
จะรับประทานทุกวัน  นั้นคงเป็นเพราะนักศึกษาพบเห็นร้านขนมไทยตามแหล่งท่องเที่ยว  และในห้างสรรพสินค้าชั้นน าที่จ าหน่าย
ในราคาสูงต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์  หรือที่เรียกว่าราคานักท่องเที่ยว  จึงคิดว่าไม่สามารถซื้อมารับประทานได้ทุกวัน                  

         ส าหรับการทดสอบสมมติฐานในเรื่องเพศมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนม
ไทยด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายนั้น สอดคล้องกับ [11] ที่พบว่าเพศหญิงให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขนมไทยมีการประดิษฐ์ให้ดูสวยงาม รองลงมา ขนมไทยมีรูปแบบให้เลือกรับประทานที่หลากหลาย ,ขนม
ไทยเป็นขนมที่มีคุณค่าทางอาหาร และขนมไทยแต่ละชนิดมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และสอดคล้องกับแนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ของ 
[12] ที่ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีบทบาทส าคัญ ครอบคลุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์   ต้องมีมาตรฐานน่าเชื่อถือ ขนาดบรรจุที่
พอเหมาะ ขนมมีความหลากหลาย  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ให้ความส าคัญในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ร้านขนม
ไทยอยู่ใกล้ที่พัก/ที่ท างาน รองลงมา สามารถซื้อ ขนมไทยได้ตามแหล่งชุมชน, ขนมไทยสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ  และ
อาจเป็นเพราะโดยทั่วไปผู้หญิงมีพื้นฐานในเรื่องการประกอบอาหารจากครอบครัวมาบ้าง  อีกทั้งการใส่ใจในรายละเอียดของการ
น าเสนอสินค้า  จึงให้ความส าคัญกับการเลือกซื้อมากกว่าผู้ชาย  และความชอบในการบริโภคของหวานผู้หญิงจะมีมากกว่าผู้ชาย  
ซึ่งสอดคล้องกับ [13] ที่พบว่าเพศหญิงตัดสินใจเลือกบริโภคร้านขนมหวานในอ าเภอหัวหินมากกว่าเพศชาย  และ [14] ที่กล่าวไว้
ว่าเพศหญิงและเพศชาย มีค่านิยม ทัศนคติและการรับรู้ในตัวสินค้าและบริการที่แตกต่างกันอย่างมาก 

          ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุและประเภทของมหาวิทยาลัยไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อขนมไทย อาจเป็นเพราะอยู่ในช่วงวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านจึงไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทย
เพื่อบริโภค  และรูปแบบการเรียนในมหาวิทยาลัยที่ไม่แตกต่างกันนัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [15] ที่ท าการศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการซื้อขนมไทยของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่พบว่า เพศ  ศาสนา การศึกษาไม่ความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อขนมไทย 

           ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทย
ด้านการส่งเสริมการตลาด  อาจเป็นเพราะรายได้เป็นตัวแปรหนึ่งทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของ
บุคคล แต่อาจไม่ใช่เป็นเพียงตัวแปรเดียวที่สามารถน ามาใช้ในการแบ่งส่วนตลาด เป็นสาเหตุของ พฤติกรรมการซื้อของบุคคลหรือ
สามารถน ามาอธิบายถึงพฤติกรรมการซื้อของบุคคลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ แต่ควรถูกใช้ร่วมกับตัวแปรอื่น เช่น อาชีพ หรือ
การศึกษา เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว บุคคล ที่มีรายได้น้อยจะมีการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นแก่การด ารงชีพ และอาจใช้
จ่ายรายได้เพ่ือ ตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นในบางครั้ง แต่เมื่อบุคคลมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จะมีการเก็บออม มากขึ้น ใช้จ่ายเงิน
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากขึ้น หรือผลิตภัณฑ์ประเภทฟุ่มเฟือยมากขึ้น  

         ปัจจัยส่วนบุคคลด้านลักษณะที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนม
ไทยด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่าขนมไทยยุ่งยากเกินไปส าหรับการประกอบเพื่อรับประทานเอง
ในที่พักอาศัยและขนมไทยมีราคาแพงเกินไปที่จะรับประทานทุกวัน ดังนั้นผู้ผลิตจึงควรมีหลากหลายรสชาติในหนึ่งบรรจุภัณฑ์ 
สามารถบริโภคได้หลากหลายไม่น่าเบื่อ สอดคล้องกับแนวคิดของ [16] ที่ได้อธิบายว่า กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์จะเป็นสิ่งที่กระตุ้น
จาก ภายนอกหรือสิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่นักการตลาดสร้างขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจ ซื้อสินค้านั้น ๆ  ส่วน
ด้านราคานั้นจัดให้มีความเหมาะสมกับปริมาณที่สามารถเก็บไว้รับประทานในระยะ1 -2 วัน ก็จะเป็นเรื่องส าหรับนักศึกษาที่
ต้องการบริโภคเป็นครั้งคราว                 
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8. ข้อเสนอแนะ 
     8.1 จากผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารได้รับข่าวสารเกี่ยวกับขนมไทยผ่านทางอิน เตอร์เน็ต /
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ดังนั้นการให้ข้อมูลและความรู้บางอย่างเกี่ยวกับขนมไทย ผู้ประกอบการธุรกิจจึงควรปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
การประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเองด้วยข้อความที่สั้นและกระชับ ผ่าน Application ต่าง ๆ เช่น Line, Facebook, WhatsApp 
หรือเป็นรูปภาพแบบ Infographic เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้มากขึ้นและยังสามารถให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของ
นักศึกษา แต่ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่แพร่ออกไปนั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและไม่มี
อะไรปิดกัน  สื่ออาจจะเป็นกลไกสร้างทัศนคติ หรือวัฒนธรรมใหม่ ๆ ให้กับสังคม    
     8.2 ด้านผู้ประกอบการเกี่ยวกับขนมไทยควรส่งเสริมเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดให้ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย  ไม่ว่าจะเป็น 

8.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์  อาจจะใช้กลยุทธ์การสร้างรสชาติให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งขัน จน
ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงความแตกต่างและจุดเด่นนั้น  อาทิ การลดกลิ่นดั่งเดิมของวัตถุดิบที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้บริโภคนั้นลงใน
อาหารที่ตนผลิต  แต่ยังคงคุณประโยชน์ด้านอาหารเหมือนเดิม  หรือมีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ไปตามเทศกาลหรือช่วงเวลา
ส าคัญ  เพื่อให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกจ าเจกับรูปลักษณ์เดิม 

8.2.3 ด้านราคา ผู้บริโภคมักจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ดังนั้น ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาจะต้องค านึงถึงคุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของผู้บริโภคกับตัวผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน  
หรือควรก าหนดราคาให้มีความหลากหลายตามประเภทของผลิตภัณฑ์ขนมไทยนั้น 

8.2.4 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผู้ประกอบการต้องพิจารณาถึง ความสะดวกสบาย (Convenience) ในการให้บริการ 
การส่งมอบสู่ลูกค้า สถานทีและเวลาในการส่งมอบ กล่าวคือลูกค้าควรจะเข้าถึงได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเวลาและสถานที่ที่
ลูกคาได้ความสะดวกที่สุด  ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับการตอบสนองในรูปแบบการสั่งซื้อผ่าน Platforms ต่าง ๆ แล้ว หรือแม้แต่การซื้อ
สินค้าทางช่องทาง Google lens ก็ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าอะไรก็ตามที่เขาเห็นได้ทันที เพียงใช้ฟีเจอร์ Image Search บนแอป 
Google จากนั้นแตะไปที่รูปภาพสินค้าที่เขาต้องการซื้อ ก็จะพบช่องทางจัดจ าหน่ายสิ่งนั้นบนโทรศัพท์ หรือแท็บเล็ตทันที หรือ
อาจจะเป็นการเพิ่มมูลค่าในลักษณะการจัดจ าหน่ายแบบการบริการ Chef’s Table อาจจะเป็นผลดีต่อร้านขนมไทย 

8.2.5 ด้านการส่งเสริมการขายนอกจากคุณภาพของสินค้า ราคาที่สมเหตุสมผล และความต้องการของผู้ซื้อแล้วนั้น การ
ที่ผู้ขายจัดโปรโมชั่นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าโน้มน้าวผู้ซื้อให้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ ซึ่งการจัดโปรโมชั่น ในยุคตลาดออนไลน์ อาจจะ
มาในลักษณะ การลดราคาแบบ Flash Sale หรือ Flash Deal คือการลดราคาเป็นมีเงื่อนไขเวลามาก าหนด สร้างความเร่งด่วนไป
พร้อม ๆ กับการตั้งราคาให้ดูน่าซื้อเข้าไว้  หรือแม้แต่การท าโปรโมชั่น ฟรีค่าจัดส่ง  ก็นับว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจไม่ใช่น้อย 
โปรโมชั่นนี้เหมาะมากที่จะใช้กับการดึงลูกค้าหน้าใหม่ ๆ ให้มาลองซื้อจากทางร้าน 
 
9. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
      9.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทยของ
นักศึกษา  ในแต่ละภูมิภาค  เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และน าเสนอขนมไทยให้เป็นที่น่าสนใจแก่นักศึกษาและเยาวชน 
      9.2 ควรศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภค การใช้บริการร้านขนมไทยที่มีชื่อเสียงตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของนักศึกษา  
เพื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้  เพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจร้านขนมไทยต่อไป 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี 
Factors Affecting High Performance Organization of Bang Phae Subdistrict Municipality,  

Ratchaburi Province  
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร จ านวน 115 
คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี  ได้แก่ ปัจจัยด้านการธ ารง
รักษาคนเก่ง และปัจจัยด้านการอบรมและพัฒนาคนเก่ง ส่งผลต่อองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ ร้อยละ 39.9  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการคนเก่ง, องค์กรสมรรถนะสูง, ราชบุรี 
 

Abstract 
The purpose of this study is to study factors affecting high performance organization of Bang Phae sub district 

municipality, Ratchaburi province. Aimed at study the factors affecting high performance organization. A questionnaire 
was used to collect data from 115 populations. The statistics used for data analysis were frequency, mean, standard 
deviation and stepwise multiple regression analysis with statistical significance at the level of .05 

 The results of this study found that factors in the retention of talented people and factors in training 
and development of talent affecting high performance organization of Bang Phae sub district municipality, Ratchaburi 
province 39.9 %, with statistical significance at .05 level.   

 
Keywords: talent management, high performance organizations, Ratchaburi 
 
1.บทน า  
 การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน อันได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแรงกดดันจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกไปสู่สังคม
โลกสังคมแห่งการเรียนรู้ การแข่งขันกันด้วย ความรู้ความสามารถ ทักษะและเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ เป็น
ผลให้ หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องมีการปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากร ท าให้หน่วยงาน ราชการต่างๆ จะต้องมีการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และสามารถน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรของหน่วยงานจึงต้องมีคุณลักษณะอื่นๆประกอบด้วย เพื่อที่จะท าให้สามารถสร้างผลงานใน องค์กร 
ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และคุณสมบัติแบบผู้น าที่ดีควรมี ภาวะผู้น าที่มีหน้าที่ เช่นสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อความความ
ต้องการขององค์กรได้ สามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ที่ควรเกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่ดี น าไปสู่องค์กรที่มี สมรรถนะสูง            ตาม
แนวคิดของนิสดาร์ก เวชยานนท์ [4]   
 การน าหลักการสมรรถนะมาใช้ในการบริหารพัฒนาคนเก่งนั้นเป็นการขยายขอบเขตของคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง ซึ่งแต่เดิมเน้นเฉพาะ
ความรู้ความสามารถ แต่พบว่าบุคคลที่มี ความรู้ความสามารถในระดับใกล้เคียงกัน แสดงผลงานในระดับที่แตกต่างกันมาก ดังนั้น การที่บุคคล
จะแสดงผลงานที่ดีได้จึงน่าจะมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากความรู้ความสามารถที่บุคคลมี สิ่งที่นักวิชาการสนใจคือ อะไ รท าให้บุคล
แสดงผลงานที่แตกต่างกัน ซึ่งสรุปกันว่าเป็นคุณลักษณะเชิงลึกของบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน องค์กรบริหารตนเองเป็น
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แนวคิดที่เน้นการปฏิบัติงานขององค์กรที่มีความเป็นอิสระคล่องตัวบริหารจัดการงาได้ด้วยตนเอง ไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาการควบคุมจากภายนอก 
การก าหนดเป้าหมายที่ท้าท้ายและสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายต้องมีการแบ่งปันค่านิยม กับบุคลากรที่อยู่ในองค์กร นอกจากนี้การจัดระบบ
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพแน่ชัด ก็เป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ช่วยให้การเชื่อมโยงกลยุทธ์และการปฏิบัติตามกลยุทธ์มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
โดยในองค์กรที่มีสมรรถนะสูงการสร้างความสามารถในการปรับตัวนั้น ด าเนินการผ่านระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความมีมาตรฐาน 
Buytendijk, F. [1] 
 องค์กรที่มีลักษณะเช่นนี้จ าเป็นต้องมีการก าหนดอุดมการณ์ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้ในระดับสูง เป็นการ
พิจารณาทบทวนสิ่งที่องค์กรควรด าเนินการจากเดิมว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด และสามารถเสนอสิ่งที่ดีกว่าได้ ถ้าสิ่งที่มีอยู่เดิม ไม่
เหมาะสมเพื่อจะพัฒนาให้องค์กรไม่เกิดความผิดพลาดซ้ า ท าให้การเรียนรู้ระดับสูงเป็นสิ่งส าคัญในการน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร 
ดังนั้นในการบริหารพัฒนาคนเก่งแบบอิงสมรรถนะสูง จึงให้ความส าคัญกับคุณลักษณะในเชิงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคลากรที่ท าให้
เกิดผลงานที่โดดเด่นในภาคราชการพลเรือนได้ก าหนดสมรรถนะไว้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งงาน  
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน [2] การที่บุคลากรของส านักงานมุ่งปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กรในการบริการ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ยึดถือประโยชน์ของประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
และหลักศีลธรรม ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงาน มีการประสานการด าเนินงานร่วมกันกับหน่วยราชการอื่นๆ ผู้บังคับบัญชา มีการกระจายหน้าที่
ความรับผิดชอบ และมอบอ านาจการตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และปัญหาความเดือน
ร้อนของประชาชนได้อย่างรวมเร็ว เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งยังมีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ยกระดับการปฏิบัติงานเป็นองค์กรที่มีศักยภาพการท างานสูงได้บรรพต กิติสุนทร และชยุตม์ นิลพันธุ์ [3] 
ดังนั้น ผู้จัดท าวิจัยจึงเห็นว่าการที่จะพัฒนาบริหารคนเก่งและองค์กรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและให้องค์กรเป็นองค์กรสมรรถนะสูงนั้น 
ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการขององค์กร การบริหารบุคลากรภายในองค์กร รวมไปถึงความรู้ความสามารถความเข้าใจในองค์กร ระบบการ
ด าเนินงานต่างๆ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
 
2.ขอบเขตการวิจัย และวิธีการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี  โดยมีขอบเขตการวิจัย 
ดังนี้ 
 1) ประชากร 
  บุคลากรที่อยู่ภายในส านักงานเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี จ านวนทั้งสิ้น 115 คน 
 2) ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  2.1) ตัวแปรต้น ได้แก่ แนวคิดการบริหารจัดการคนเก่ง ของ Gubman, L.E. [5]  ประกอบด้วย ด้านการสรรหาและคัดเลือกคนเก่ง 
ด้านการอบรมและพัฒนาคนเก่ง ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลคนเก่ง และด้านการธ ารงรักษาคนเก่ง 
  2.2) ตัวแปรตาม ได้แก่  แนวคิดองค์กรสมรรถนะสูงของทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ [6]  ประกอบด้วย ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้าน
องค์กรแบบสิ่งมีชีวิต ด้านองค์กรแบบเครื่องจักร และด้านองค์กรบริหารตนเอง   
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบล
บางแพ เพื่อส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรของเทศบาลต าบลบางแพ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาทั้งหมดมาวิเคราะห์ และ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การศึกษาในครั้งนี้จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้  
  1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)   
  2) การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) ใช้ทดสอบระหว่างตัวแปรอิสระ
ทุกตัวกับความคิดเห็นของบุคลากรของเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตามแนวคิดของชูศรี 
วงศ์รัตนะ [7] ดังนี้ 
  2.1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.71 – 1.00 หมายถึง ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันมาก  
  2.2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.31 – 0.70 หมายถึง ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันปานกลาง  
  2.3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.00 – 0.30 หมายถึง ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันน้อย  
  ส าหรับค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ก าหนดไว้ที่ระดับ.05 
3.ผลการวิจัย   
 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
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 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ข้าราชการและพนักงานประจ าทั้งหมดของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีช่วงอายุ 25 – 35 ปีมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า15 ,000 บาท 
ปฏิบัติงานอยู่ที่ส านักปลัดเทศบาลเป็นส่วนใหญ่ และมีอายุงานอยู่ที่ต่ ากว่า 5 ปี 
 ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์กับองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัง
ตาราง 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยรวม 
             N=115 

ตัวแปรอิสระ R P ระดับของความสัมพันธ์ 

ด้านการสรรหาและคัดเลือกคนเก่ง ( 1) .000 .429** ปานกลาง 

ด้านการอบรมและพัฒนาคนเก่ง ( 2) .000 .388** ปานกลาง 

ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลคนเก่ง ( 3) .000 .483** ปานกลาง 

ด้านการธ ารงรักษาคนเก่ง ( 4) .000 .589** ปานกลาง 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี   อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 ตัวแปรด้านการสรรหาและคัดเลือกคนเก่ง ด้านด้านการอบรมและพัฒนาคนเก่ง ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลคนเก่ง และด้านการ
ธ ารงรักษาคนเก่ง มีความสัมพันธ์กับองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพในทางบวกซึ่งหมายความว่า ข้าราชการและพนักงานประจ า
ของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี ที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกคนเก่ง อบรมและพัฒนาคนเก่ง มีการจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลคน
เก่ง และธ ารงรักษาคนเก่งไว้ จะท าใหอ้งค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี มีระดับสูงขึ้นตามไปด้วย 
ตารางท่ี 2 แสดงตัวแปรที่มีประสิทธิภาพเข้าสมการพยากรณ์หรืออธิบายองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 R2 change F 

4 .589 .347 .347 60.012*** 

4 2 .632 .399 .052 9.678** 
** P < 0.01 
 จากตารางที่ 2 พบว่า 
 1) ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพเข้าสมการพยากรณ์หรืออธิบายปัจจัยที่มีผลต่อองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี  
พบว่า มี 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการธ ารงรักษาคนเก่ง และด้านการอบรมและพัฒนาคนเก่ง 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างกลุ่มตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมด 2 ตัวแปร กับองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัด
ราชบุรี อยู่ในระดับปานกลาง  (R = .632)  
 2) ตัวแปรทั้ง 2 ตัว สามารถร่วมกันอธิบายพยากรณ์ความแปรปรวนขององค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี ได้
ร้อยละ 39.9 (R2 = .399) 
 3) ปัจจัยด้านการธ ารงรักษาคนเก่ง สามารถพยากรณ์ร่วมกับองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี  ได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .347 (R = .589) แสดงว่าปัจจัยด้านการธ ารงรักษาคนเก่ง ส่งผลต่อ
องค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี ได้ร้อยละ 34.7 
 4) เมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ์ ปัจจัยด้านการอบรมและพัฒนาคนเก่ง สัมประสิทธิ์การพยากรณ์เพิ่มขึ้นเป็น .399 (R = .632) ซึ่งค่าที่เพิ่มขึ้น
เมื่อตรวจสอบความแตกต่างกับค่าสัมประสิทธิ์เดิม พบว่า ยังคงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 แสดงว่าปัจจัยด้านการอบรมและพัฒนาคนเก่ง 
สามารถพยากรณ์ร่วมกับองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 39.9 
 5) ค่า Sig. F change = .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ .05 ที่ก าหนดในการทดสอบแสดงว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรพยากรณ์
และตังแปรตามเกิดขึ้นจริงในกลุ่มตัวอย่าง 
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ตารางท่ี 3 แสดงรูปแบบสมการพยากรณ์และตัวแปรที่มีผลต่อองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี 
 

ตัวแปรพยากรณ์ β SE B Beta t 
ค่าคงที ่
ด้านการธ ารงรักษา 
คนเก่ง ( 4) 

1.946 
.428 

.235 

.063 
 

.520 
8.268*** 
6.798*** 

ด้านการอบรมและพัฒนาคนเก่ง ( 2) .165 .053 .238 3.111** 

R = .632      R2 = .399    Adj. R2 = .388 
***p < .001   **p < .01 
 จากตารางที่ 3 สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ สมการพยากรณ์องค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยใช้คะแนน
ดิบสามารถเขียนได้ดังนี้ Unstandardized Ŷ = 1.946 + 0.428 𝑥 4 + 0.165 𝑥 2 

สมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยใช้คะแนนมาตรฐานสามารถเขียน
ได้ดังนี้ Standardized Ŷ = 0.520 𝑥 4 + 0.238 𝑥 2 

ดังนั้นตัวแปรปัจจัยด้านการธ ารงรักษาคนเก่ง และด้านการอบรมและพัฒนาคนเก่ง มีอิทธิพลทางบวกต่อองค์กรสมรรถนะสูงของ
เทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรีที่ระดับนัยส าคัญ .05 

 
4.อภิปรายผล   
 จาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี ผู้ศึกษามีข้อค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจ
น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 ด้านการธ ารงรักษาคนเก่ง เนื่องจากเทศบาลต าบลบางแพ จังหวัดราชบุรี มีแบบแผนการธ ารงรักษาไว้ เช่น การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
บุคลากรในด้านการปฏิบัติงานที่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเข้าถึงความต้องการของบุคลากรได้  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
บุคลากรรู้สึกถึงความอบอุ่น สมัครสมานสามัคคีต่อกัน ไม่เกิดความตรึงเครียดในการปฏิบัติงาน เช่น กิจกรรมกีฬาสีของเทศบาลต าบลบางแพ
ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกป ีการจัดกิจกรรมเลี้ยงรุ่นในการเกษียณอายุของข้าราชการในเทศบาลต าบลบางแพ การจัดการกิจกรรมเลี้ยงปีใหม่ 
การจับฉลากของขวัญ กิจกรรมรดน้ าด าหัวในวันสงกรานต์ เป็นต้น การที่เทศบาลต าบลบางแพสามารถรักษาคนเก่งไว้ในองค์กรได้มึงเป็นส่วน
ส าคัญในการวางแผนการใช้คนเก่งเหล่านี้ไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์ที่มีสมรรถนะสูงได้อย่างดี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ 
เพ็ชรัตน์ [8] เรื่อง การธ ารงรักษาและการคงอยู่ของคนในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง จังหวัดชลบุรี วิจัยนี้เกี่ยวข้องกับคณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารและพนักงานมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการธ ารงรักษาคนเก่งโดยรวมไม่แตกต่างกัน 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านบทบาทของหัวหน้างาน วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการท างาน การเรียนรู้และการพัฒนา และโอกาสความก้าวหน้าและการ
ใช้ศักยภาพ ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการธ ารงรักษาคนเก่งกับการคงอยู่ของคนเก่งโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกัน และในด้าน
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงาน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการคงอยู่ของคนเก่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05 เนื่องจากในมุมมองของผู้บริหารไม่มีความมันใจว่าพนักงานจะคงอยู่กับองค์กร และองค์กรจะไม่ได้รับความจงรักภักดีจาก
พนักงาน แต่พนักงานยังคิดว่าองค์กรนี้ เป็นเสมือนครอบครัวของตนเอง มีความหมายต่อตนเอง พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และ
พนักงานมีความภาคภูมิใจทีได้ท างานอยู่กับองค์กรนี้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุษา สังขนาด และ             อนุฉัตร ช่ าชอง [9] เรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาคนเก่งขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยต่อการ
รักษาคนเก่งขององค์การที่มีระดับความคิดเห็นภาพรวมในระดับมาก มีจ านวน 8 ปัจจัย คือ1)ความมั่นคง โอกาสก้าวหน้าในสายงาน 2) 
ผลตอบแทน รางวัล และสวัสดิการ 3) ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 4) องค์การและการบริ หาร 5) สภาพแวดล้อมในการท างาน 6) คุณภาพ
ชีวิตในการท างาน 7) ความสัมพันธ์ทางสังคม 8) ความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์การ และปัจจัยที่มีระดับความคิดเห็นภาพรวมในระดับปาน
กลาง มีจ านวน 1 ปัจจัย คือโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาด้านต่าง ๆ 
 ตัวแปรที่สอง ด้านการอบรมและพัฒนาคนเก่ง เนื่องจากเทศบาลต าบลบางแพ มีการฝึกอบรมและพัฒนาคนเก่งอยู่เสมอ มุ่งเน้นให้
ข้าราชการและพนักงานประจ าได้มีการพัฒนาฝีมือการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยผู้บังคับบัญชาได้มีแนวทางช่องทางที่จะให้ข้าราชการและ
พนักงานประจ าได้เข้าอบรมในเรื่องของการปฏิบัติงาน และน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและองค์กร เช่น การจัดอบรมภายใน
เทศบาลต าบลบางแพ การจัดอบรมนอกสถานที่ การจัดอบรมในสายงานต่างๆที่บุคลากรสนใจ การสอนงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อรักษางานให้
คงอยู่ในเทศบาลต าบลบางแพ การท าแบบสอบถามประเมินการปฏิบัติงาน การทดสอบความรู้ความเข้ าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น 
การมุ่งพัฒนาบุคลากรในองค์กรของเทศบาลต าบลบางแพอย่างต่อเนื่องนี้เองที่ท าให้การปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ต่างๆขององค์กร
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บรรลุเป้าหมายไปได้ รวมทั้งยังมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานเพิ่มมากขึ้นตามล าดับอีกด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาคี เดชตรัย
รัตน์ [10] เรื่อง ความต้องการจ าเป็นในการบริหารคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ประการแรก สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่ง องค์ประกอบการพัฒนาคนเก่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือองค์ประกอบการรักษาคนเก่ง และล าดับที่ 3 คือการระบุคนเก่ง ประการที่สองสภาพพึงประสงค์ของการบริหารคนเก่ง องค์ประกอบการ
รักษาคนเก่งมีค่าเฉลี่ย สูงสุด รองลงมาคือองค์ประกอบการพัฒนาคนเก่ง และล าดับที่ 3 คือการระบุคนเก่ง  เมื่อวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น
ในการบริหารคนเก่ง พบว่า องค์ประกอบการจ่ายค่าตอบแทนและให้รางวัลคนเก่ง มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในล าดับที่ 1,  การก าหนดนโยบาย 
และ กลยุทธ์องค์การ อยู่ในล าดับรองลงมา และการรักษาคนเก่ง มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในล าดับที่ 3 และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ วิศนี 
จุลไทย [11] เรื่อง การบริหารคนดี คนเก่งในองค์กรธนาคาร กรณีศึกษา ธนาคาร A กับธนาคาร พบว่า ด้านการให้การศึกษาและการฝึกอบรม
ภายนอกองค์กรซึ่งอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ พรรัตน์ แสดงหาญ [12] ที่กล่าวว่า คุณลักษณะอันโดดเด่นของคนเก่ง เป็น
ตัวบ่งชีได้ว่าองค์กรจะมีผลงานที่มีคุณภาพ ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ที่เกิดจากบคุลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ซึ่งองค์กรอื่นไม่มี 
5.ข้อเสนอแนะ 
 1) ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
 1.1) เทศบาลต าบลบางแพ ควรมีการเพิ่มการจัดอบรมที่แตกต่างจากเดิมออกที่เคยมี เช่น การจัดอบรมการเรียนรู้ในงานด้านเทคโนโลยีที่
ก าลังเข้ามาใช้ในระบบงานเอกชน เพื่อน ามาพัฒนาใช้ในระบบภาครัฐให้เกิดประโยชน์ในเทศบาลต าบลบางแพ 
 1.2) เทศบาลต าบลบางแพ อาจจะมีการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่จากเดิมภายในประเทศก็อาจจะมีนอกประเทศอย่างประเทศเพื่อน
บ้านในเครืออาเซียนเพื่อศึกษาระบบงานราชการในประเทศอื่นๆ และน าเอาส่วนที่เป็นข้อดีในแต่ละด้านมาพัฒนาให้เข้ากับระบบงานใน
เทศบาลต าบลบางแพ 
 1.3) เทศบาลต าบลบางแพ ควรมีการท าหนังสือวิธีการท าปฏิบัติงานต่างๆที่ต้องใช้การอธิบายแต่ก็น ามาจัดเรียงเป็นขั้นตอน วิธีการ 
ประโยชน์ของวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้สะดวกรวดเร็วและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
 1.4) เทศบาลต าบลบางแพ ควรมีการกิจกรรมที่ผ่อนคลายและนันทนาการมากกว่านี้ เช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ที่ควรกิจกรรมการรับไหว้ 
การเล่นเกมเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรรมรับน้องหรือ ให้ค าแนะน าความรู้เกี่ยวกับเทศบาลต าบล
บางแพให้แก่บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อจะได้ทราบถึงข้อมูลการปฏิบัติงาน บุคลากรในองค์กรที่รวดเร็วและสมารถปรับตัวเข้ า
กับบุคลากรที่เทศบาลต าบลบางแพได้อย่างดี 
 1.5) เทศบาลต าบลบางแพ ควรมีการจัดสวัสดิการที่อ านวยความสะดวกต่อบุคลากรในองค์กรอย่างทั่วถึง ควรเน้นเรื่องสิ่งที่อ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับบุคคลได้มากขึ้นเช่น ตู้กาแฟแบบอิเล็กทรอนิคเพื่อสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน เพราะ
ปัจจุบันเครื่องดื่มกาแฟในบุคลากรส่วนมากเป็นปัจจัยหลักท าให้เกิดความพึ่งพอใจของบุคลากรของเทศบาลต าบลบางแพ 
  1.6) เทศบาลต าบลบางแพ ควรมีการมอบรางวัลให้กับบุคลากรที่ท าความดีความชอบให้แก่ประชาชนและเทศบาลต าบลบางแพ การให้
เกียรติบัตรเพื่อแสดงให้บุคลลากรเร่งเห็นค่าของการท าดีปฏิบัติงานที่ดี เพื่อเป็นขวัญก าลังในการปฏิบัติที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 2) ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
 2.1) ควรเปลี่ยนกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษามาเป็นบุคลากรของเทศบาลต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ที่มีบริบทใกล้เคียง
กัน เพื่อที่จะน างานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษา 
 2.2) ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลต าบลบางแพ  ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
Thailand 4.0 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบราชการ 4.0 กลไกขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ภาวะผู้น าของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 การ
พัฒนาทักษะยุคดิจิทัล เป็นต้น 
 2.3) ควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณของเทศบาลต าบลบางแพ  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้มีสมรรถนะสูง 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้มีสมรรถนะสูง โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ (1) 

เพื่อศึกษาสมรรถนะที่เหมาะสมในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสายวิชาการและสายสนับสนุน และ
(2) เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูง 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยาจ านวนท้ังสิ้น 712 คน จ าแนกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ (1) บุคลากรสายวิชาการ 387 คน (2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 325 คน การเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติค่าที และสถิติค่าเอฟโดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนผลการวิจัย (1) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง  ในภาพรวมทั้ง  

8 ด้าน พบว่าโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนด าเนินการ อยู่ในระดับ มาก ( x  = 4.13, S.D.= 0.77) การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง ภาพรวมทั้ง  8  ด้าน มีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนด าเนินการ อยู่

ในระดับมาก ( x  = 4.49, S.D.= 0.61) (2) แนวทางในการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสายวิชาการให้มี
สมรรถนะสูง ด้านความเช่ียวชาญด้านวิชาการ ด้านความสามารถด้านการวิจัย ด้านความสามารถด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ด้านความสามารถในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในภาพรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูง ในภาพรวมและรายด้านไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนาบุคลากร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, สมรรถนะสูง 
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Abstract 

 
 Development of personnel of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University to have high competency It 
has two objectives: (1) to study the appropriate competency in personnel development of Phraakhon Si Ayutthaya 
Rajabhat University in academic and support fields, and (2) to create guidelines for developing personnel of          
Phraakhon Si Ayutthaya Rajabhat University in academic and support fields to have high competency. The 
population used in this research was 712 personnel of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, classified into 
2 categories: (1) 387 academic personnel (2) 325 academic support personnel. Data were analyzed by finding 
percentage, mean, standard deviation, hypothesis testing with t-value statistics. and F-value statistics by analyzing 
variance. Research Results (1) Academic Personnel Development of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
To have high competency in the overall picture of 8 aspects found that overall. The average of the competency 

score was at a high level ( x  = 4.13, S.D. = 0.77). To have a high competency, including 8 aspects, with an average 

of the competency  score level. At a high level ( x  = 4.49, S.D. = 0.61) (2) Guidelines for developing personnel of 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University to have high competency. Academic expertise Research capability in 
terms of the ability to provide academic services to society The ability to preserve arts and culture in overall and 
in each aspect There was a statistically significant difference at the 0.05 level and personnel development of 
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University supported high competency. Overall and each aspect were not 
significantly different at 0.05 level. 
 
Keywords: Personnel Development, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, High Competencies 
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บทน า 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) [1]  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) และแผนการปฏิรูป
ประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2580) ยังก าหนดให้ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง ให้มีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่ซ้ าซ้อน ส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ก าลังคนภาครัฐมีสมรรถนะสูง มีความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ทันสมัย ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม พร้อมน าการพัฒนาประเทศ (Highly Competent Public Officials) รวมถึง ให้มีการพัฒนาภาวะ
ผู้น าในทุกระดับให้มีขีดความสามารถสูง มีความรับผิดชอบ มีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจน า
การเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีค่ายิ่งของสังคมและประเทศชาติ ประเทศใดที่มีทรัพยากรมนุษย์ ที่มีศักยภาพสูงและสามารถ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แล้ว ประเทศนั้นก็เจริญก้าวหน้า มีความมั่งคั่งและมั่นคงทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมืองและ
ทางสังคม แต่ถ้าหากประเทศใดขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าหรือไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ ประเทศก็
พัฒนาไปได้ยาก ความเจริญหรือความ  ล้าหลังของประเทศจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ [2] “ทรัพยากรมนุษย์” 
จึงถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อความส าเร็จขององค์กรในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อนผลักดันให้ทรัพยากรอื่น ๆ สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่
เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นกลไกที่ส าคัญ ในการบริหาร
จัดการและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์
ที่มีขีดความสามารถสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร รวมทั้งฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามเส้นทางอาชีพและบริบท
ขององค์กรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการบริหารค่าตอบแทนการท างาน การประเมินการปฏิบัติงาน การบริหาร
แรงงานสัมพันธ์ การบริหารสุขภาพ และความปลอดภัยในการท างาน เพื่อกระตุ้นจูงใจให้ทรัพยากรมนุษย์เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติงานและทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้กับองค์กร และท างานได้อย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ตลอดจนการรักษาทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีคุณค่าให้อยู่กับองค์กร เพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน[3]  
 บุคลากรจัดเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญที่สุดในการบริหารงาน องค์กรใดก็ตามจะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพ และศักยภาพของบุคลากร ซึ่งหมายถึง บุคคลากรต้องมีความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญ และทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน้าที่ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมปัจจุ บันทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลอดจนมีการค้นพบวิทยาการเทคโนโลยใีหม่ๆ ด้านการบริหารงานและด้านอืน่ 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้บุคลากรที่เลือกสรรเข้ามาในองค์กรที่เห็นว่ามีความเหมาะสมในการท างานในขณะหนึ่งก็อาจกลับกลายเป็นผู้ที่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรที่ต้องพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้
มีคุณภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผลสงูสุด บุคลากรที่มีสมรรถนะสูงจึงควรเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และผลการปฏิบัติงานในระดับที่สูงกว่าบุคคลอื่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร มีความเป็นผู้น า มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ มีความต้องการประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้และ
สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมืออาชีพ ดังนั้นการพัฒนา
บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างเป็นระบบให้สมรรถนะของบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อสามารถ
ปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างาน
ควบคู่กันไปด้วย วิธีการให้ความรู้ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ สร้างแจงจูงใจ และเปิดโอกาส ให้บุคลากรได้น า 
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติออกมาใช้ให้เกิดสัมฤทธิผล เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะสูงขึ้นในการปฏิบัติงาน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยถือว่าบุคลากร
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นรากฐานส าคัญต่อการสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจงึ
สนใจที่จะศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้มีสมรรถนะสูงและเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
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ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป 
ขอบเขตของการวิจัย    
              ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ บุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจ านวนทั้งสิ้น 712 คน จ าแนกเปน็ 
2 ประเภท ได้แก่ 1) บุคลากรสายวิชาการ 387 คน 2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 325 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ในระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 361 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ 196 คน และบุคลากร
สารสนับสนุนวิชาการ 165 คน 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเพื่อการศึกษา การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง  
โดยซึ่งจะกล่าวถึงขั้นวิธีด าเนินการตามล าดับ ดังนี ้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประชากรและกลมุตัวอยาง  
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจ านวนท้ังสิ้น 712 คน จ าแนกเป็น 
2 ประเภท ได้แก่ 1) บุคลากรสายวิชาการ 387 คน 2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 325 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ตารางส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ [3] เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 361 คน จากนั้นแยกสัดส่วนบุคลากร
แล้วจึงใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) แสดงดังตาราง 1 
 
ตารางที่  1 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

จ านวนบุคลากร 

กลุ่ม
ประชากร 

กลุ่มตัวอย่าง 

1. บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  387 196 

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 325 165 

รวมท้ังสิ้น 712 361 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถามการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้มีสมรรถนะสูงของสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ 
 1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร บทความทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบสอบถามถึงความคิดเห็นของบุคลากรสาย 
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้มีสมรรถนะสูง 
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 1.3 ออกแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ 
ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน  
   1.4 สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาให้มีสมรรถนะสูง มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อายุ
ราชการ ระดับการศึกษา สังกัด และประเภทบุคคลากร มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)   

ตอนที่ 2 ข้อค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มี
สมรรถนะสูง เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมีอยู่ 5 ระดับ โดยมีข้อค าถามเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง 8 ด้าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

5  หมายถึง  สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานมากท่ีสุด  
4  หมายถึง  สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานมาก  
3  หมายถึง  สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานปานกลาง 
2  หมายถึง  สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานน้อย 
1  หมายถึง  สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง 

ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด 
 6. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมโดยใช้สูตร ( Index of Item-objective 
Congruence: IOC) การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
ตามเกณฑ์ที่มีค่าระกว่าง 0.80-1.00 และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 7. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากร ที่
ไม่ได้ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient Method) [3] ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1990, p. 
160) เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น 0.78 
 8. น าแบบสอบถามมาจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบของแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google form) เพื่อ

น าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

             9. น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาแจงความถี่และเมื่อได้ผลคะแนนแล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย ( x ) โดยน าคะแนน
ของผู้ตอบแต่ละคนรวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย การแปลผลคะแนนมีเกณฑ์การคิดคะแนนดังน้ี[4] ดังนี ้
 คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00   หมายถึง     สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50    หมายถึง     สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง     สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50     หมายถึง     สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.150   หมายถึง     สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 2.  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจัดท าในรูปแบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google form)  
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พร้อมหนังสือขอความร่วมมือส่งให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน เป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 196 คน และ สายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 165 คนคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. ผู้วิจัยจะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับมาทั้งหมด 
อย่างละเอียด ก่อนจะน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง โดยการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ด้วยวิธีการทางสถิติดังนี ้
 1. การประเมินหาคุณภาพเครือ่งมือหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามของการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามและวัตถุประสงค์โดยใช้สูตร Index of Item 
Objective Congruence (IOC) [4] 
 

สูตร    IOC = 
∑𝑅

𝑁
        (1) 

           IOC = ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์

              ∑𝑅 = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
       N =  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคีย์ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต ่ 0.50 ขึ้นไป เป็นข้อค าถามที่ใช้ได้ส่วนค าถามท่ีมีค่า IOC 

0.50  ลงมาเป็นข้อค าถามที่ต้องปรับปรุงหรือตัดออก 
 2. การประเมินหาคุณภาพเครื่องมือหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่า  (Alpha Coefficient Method) 
ตามวิธีการของครอนบาค 
 3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean: �̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 4. วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะหลักของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาจ าแนกตามตัวแปรต้น  2 ตัวแปร โดยหาค่าทดสอบค่าที  (t-test for independent  samples)   

5. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ความคิดเห็นของตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร  โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)    

6. สูตรการหาคุณภาพเครื่องมือการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ โดยใช้สูตร Index of Item Objective Congruence (IOC)  

 7.  การการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
นั้น  หากผลการทดสอบเป็นการยอมรับ  H0  แสดงว่าค่าเฉลี่ยของทุกประชากรที่น ามาทดสอบไม่มีความแตกต่างกัน    ถ้าการทดสอบ
ปรากฏว่าเป็นการปฏิเสธ  H0  ก็สามารถสรุปได้แต่เพียงว่ามีค่าเฉลี่ยของประชากรอย่างน้อยหนึ่งประชากรที่แตกต่างไปจากค่าเฉลี่ย
ของประชากรอื่นๆที่น ามาเปรียบเทียบ  แต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามีค่าเฉลี่ยของประชากรคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน  และคู่ใดบ้างที่ไม่
แตกต่างกัน  การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรทีละคู่ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีของ  Least  Significant  Difference 
(LSD) ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากรภายหลังการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ
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บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสายสนับสนุน จ าแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 116 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.00 จ าแนกตามอายุปัจจุบัน ส่วนใหญ่ อายุ 35-39 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50จ าแนกตามอายุราชการ 
ส่วนใหญ่ อายุ 5–10 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 จ าแนกตามระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ ระดับปริญญาตร ีจ านวน 118 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.50 จ าแนกตามสังกัด ส่วนใหญ่ กองกลาง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 และ จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
ส่วนใหญ่ พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 61.80 

                     
                    ตารางที ่2 ผลการศึกษาการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้มสีมรรถนะสูง ภาพรวมทั้ง 8 ด้าน 
 

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น ระดับด าเนินการ 

x  S.D. 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอนบทบาทผู้บริหารด้านการพัฒนา
คร ู

4.28 0.68 มาก 

2. ด้านความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ 4.38 0.59 มาก 
3. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรยีนการสอน 4.32 0.65 มาก 

4. ด้านความสามารถด้านการวิจยั 3.49 1.04 ปานกลาง 
5. ด้านความสามารถด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม 4.00 0.80 มาก 
6. ด้านความสามารถในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3.77 1.03 มาก 
7. ด้านความสามารถในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 4.28 0.78 มาก 
8. ด้านการใส่ใจและพัฒนาผูเ้รียน 4.51 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.13 0.77 มาก 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง   ใน

ภาพรวมทั้ง 8 ด้าน พบว่าโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนด าเนินการ อยู่ในระดับ มาก ( x  = 4.13, S.D.= 0.77) เมื่อพิจารณา
รายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการด าเนินการมากที่สุด คือ ข้อ 8 ด้านการใส่ใจและพัฒนา

ผู้เรียน ( x  = 4.51, S.D.= 0.57) รองลงมา ข้อ 2 ด้านความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ( x  = 4.38, S.D.= 0.59) ข้อ 3 ด้านการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนการสอน ( x  = 4.32, S.D.= 0.65) ข้อ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนบทบาทผู้บริหารด้านการพัฒนาครู ( x  = 

4.28, S.D.= 0.68) ข้อ 7 ด้านความสามารถในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ( x  = 4.28, S.D.= 0.78) ข้อ 5 ด้านความสามารถด้านการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม ( x  = 4.00, S.D.= 0.80) ข้อ 6 ด้านความสามารถในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ( x  = 3.77, S.D.= 

1.03) และ 4 ด้านความสามารถด้านการวิจัย ( x  = 3.49, S.D.= 1.04) ตามล าดับ                
 
ตารางที่ 3ผลการศึกษาการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้มีสมรรถนะสูงภาพรวมทั้ง 8 ด้าน 
 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุของมหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น ระดับด าเนินการ 

x  S.D. 

1. ด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 4.43 0.60 มาก 
2. ด้านการบริการที่ดี 4.55 0.59 มากที่สุด 
3. ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 4.34 0.63 มาก 
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4. ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง 4.64 0.55 มากที่สุด 
5. ด้านการท างานเป็นทีม 4.55 0.69 มากที่สุด 
6. ด้านความรับผิดชอบ 4.55 0.57 มากที่สุด 
7. ด้านทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.55 0.57 มากที่สุด 
8. ด้านทักษะการคิดวเิคราะห ์ 4.28 0.65 มาก 

รวม 4.49 0.61 มาก 

 
จากตาราง 3 พบว่า การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง ภาพรวม

ทั้ง 8 ด้าน มีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนด าเนินการ อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.49, S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงล าดับจาก

มากไปน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการด าเนินการมากที่สดุ คือ ข้อ 4 ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ( x  = 4.64, S.D.= 0.55) 

รองลงมา ข้อ 5 ด้านการท างานเป็นทีม ( x  = 4.55, S.D.= 0.69) ข้อ 2. ด้านการบริการที่ดี ( x  = 4.55, S.D.= 0.59) ข้อ 6 ด้าน

ความรับผิดชอบ ( x  = 4.55, S.D.= 0.57) ข้อ 7 ด้านทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( x  = 4.55, S.D.= 0.57) ข้อ 1 ด้านการ

มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ( x  = 4.53, S.D.= 0.60) ข้อ 3 ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ ( x  = 4.34, S.D.= 0.63) และ 8 ด้านทักษะการ

คิดวิเคราะห์ ( x  = 4.28, S.D.= 0.65) ตามล าดับ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
            ผลการทดสอบสมมติฐาน การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง 

เพศที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  1) ด้านการ
จัดการเรียนการสอนบทบาทผู้บริหารด้านการพัฒนาครู 2) ด้านความเช่ียวชาญด้านวิชาการ 3) ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรยีน
การสอน 4) ด้านความสามารถด้านการวิจัย 5) ด้านความสามารถด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม 6) ด้านความสามารถในการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 7) ด้านความสามารถในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและ 8) ด้านการใส่ใจและพัฒนาผู้เรียน ในภาพรวมทุกด้านไม่มี
ความแตกต่างกัน 

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง  จ าแนกตามอายุราชการ 
พบว่า อายุราชการที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้านความสามารถด้านการ
วิจัย และด้านความสามารถด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม มีความแตกต่างกันท่ี นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และ นัยส าคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ตามล าดับ   

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง   จ าแนกตามอายุราชการ 
พบว่า 

สมรรถนะสายวิชาการด้านความสามารถด้านการวิจัย พบว่า อายุราชการน้อยกว่า 5 ปี กับ อายุราชการ 11–15 ปี อายุ
ราชการ 5–10 ปี กับ อายุราชการ 11–15 ปี และ อายุราชการ 11–15 ปี กับ อายุราชการ 26 ปีข้ึนไป มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน 

สมรรถนะสายวิชาการด้านความสามารถด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม พบว่า อายุราชการ น้อยกว่า 5 ปี กับ กับ อายุ
ราชการ 11–15 ปี อายุราชการ 5–10 ปี กับ อายุราชการ 11–15 ปี และ อายุราชการ 11–15 ปี กับ อายุราชการ 26 ปีขึ้นไป มี
ค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน 

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้านความเช่ียวชาญด้าน
วิชาการ ด้านความสามารถด้านการวิจัย และด้านความสามารถในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีความแตกต่างกันที่ นัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.01 
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การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง   จ าแนกตามสังกัด พบว่า 
สังกัดที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้านความสามารถด้านการวิจัย มีความ
แตกต่างกันที่ นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง   จ าแนกตามสังกัด พบว่า 
สมรรถนะสายวิชาการด้านความสามารถด้านการวิจัย พบว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ กับ คณะวิทยาการจัดการ และ คณะวิทยาการจัดการ 
กับ โรงเรียนสาธิต มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน 

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง  จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
พบว่า ประเภทบุคลากรที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความสามารถด้านการวิจัย ด้านความสามารถในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีความแตกต่างกันท่ี นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และด้าน
ด้านความเช่ียวชาญด้านวิชาการ มีความแตกต่างกันท่ี นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง   จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
พบว่าสมรรถนะสายวิชาการด้านความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัย กับ ลูกจ้างประจ า มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน 

สมรรถนะสายวิชาการ  ด้านความสามารถด้านการวิจัย พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัย กับ ลูกจ้างประจ า และ ข้าราชการ กับ 
ลูกจ้างประจ า มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน 

สมรรถนะสายวิชาการ  ด้านความสามารถในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัย กับ ลูกจ้างประจ า 
และ ข้าราชการ กับ ลูกจ้างประจ า มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มี
สมรรถนะสูง 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้มีสมรรถนะสูง  จ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ด้านการท างานเป็นทีม ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง  จ าแนกตาม
ประเภทบุคลากร พบว่า ประเภทบุคลากรที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้าน
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ด้านการท างานเป็นทีม 
ด้านความรับผิดชอบ ด้านทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  
อภิปรายผลการวิจัย 
 สมรรถนะที่เหมาะสมในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง  จ าแนกตามประเภท
บุคลากร พบว่า ประเภทบุคลากรที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ด้านความสามารถด้านการวิจัย ด้านความสามารถในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีความแตกต่างกันท่ี นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และ
ด้านด้านความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ มีความแตกต่างกันท่ี นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ วรรนิษา มักมะยม [4] 
จากการศึกษาเรื่องการพัฒนาพยาบาลให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูง โรงพยาบาลตติยภูมิ เพื่อศึกษา  การพัฒนาพยาบาลให้เป็น
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงโรงพยาบาลตติยภูมิ พบว่า การพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการในการส่งเสริมให้บุคลากรได้ปรับปรุงและ
พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการวิจัย พฤติกรรม และทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน องค์การต้องวางแผนการด าเนินการ
พัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ การพัฒนาเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระดับบุคคล ทีม ระหว่างทีมและองค์การ องค์การ
ควรเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การเรียนรู้ ขององค์การ การพัฒนาในระดับปัจเจกบุคคลการฝึกอบรม 
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การพัฒนาผู้น าและผู้บริหาร และการเรียนรู้แบบประสมประสาน เป็นต้น โดยรูปแบบการฝึกอบรมและพัฒนามีหลายประเภท แต่ละ
รูปแบบต่าง มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป องค์การสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสม  กับการวัตถุประสงค์ของการพัฒนาและบริบท
องค์การ รูปแบบการฝึกอบรมและการพัฒนา ได้แก่ การวิจัย การบรรยาย การใช้กรณีศึกษาการแสดงบทบาทสมมติ การหมุนเวียนงาน 
การฝึกอบรมที่ใช้ เทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐาน ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) และระบบการสอนงาน (Coaching) เป็นต้น 
 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะสูง  จ าแนกตาม
ประเภทบุคลากร พบว่า ประเภทบุคลากรที่แตกต่างกันส่งผลให้ การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้าน
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ด้านการท างานเป็นทีม 
ด้านความรับผิดชอบ ด้านทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
ข้อเสนอแนะ 
 1. บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยาควรมีการส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากร ในด้านการวิจัย   
 2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ในด้าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 3.  ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาตนเองของบุคลากรสารวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 4. ควรมีการน าระบบพี่เลี้ยงและการให้ข้อมูลย้อนกลับมาใช้พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความต้องของบุคลากรในเรื่องความก้าวหน้าในสายงานที่ปฏิบัติ 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพตามกระบวนการ PDCA เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการก าหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อ
พัฒนาบุคลากรให้เกิดสมรรถนะสูง 
กิติกรรมประกาศ 
 คณะวิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ท่านอธิการ รองอธิการ และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุนทุน     ในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้  
 ขอขอบคุณผู้เช่ียวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธ์พัฒน์  ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย  และ ดร.พัชนี บุญรัศมี ได้ตรวจสอบเครื่องมือ
และข้อเสนอแนะข้อมูลให้สมบูรณ์ 
 ขอบคุณบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ตั้งใจตอบแบบสอบถามรวมถึงหน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
ไม่ได้ระบุนาม ในการจัดท ารายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้มีสมรรถนะสูง” ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 
เอกสารอ้างอิง 
[1] ส านักงานขับเคลื่อนการปฏริูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง, (9 ตุลาคม 2564),  
     แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป,ี สบืค้นจากhttps://sto.go.th/th/about/policy/20-year-strategic-plan 
[2] กรรณิการ์ สุวรรณศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556. 
[3] ปัทมาวรรณ จินดารักษ์, เอกสารประกอบการสอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์, มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. 
[4] บุญชม ศรีสะอาด, วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย เล่ม 1, พิมพ์ครั้งท่ี 5, สุวีริยาสาส์น, 2556. 
[5] วรรนิษา มักมะยม, “การพัฒนาพยาบาลให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูง โรงพยาบาลตติยภูมิ,” 
 วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. 
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ความคิดเห็นของผู้ใช้บณัฑิตและนกัศึกษาปริญญาตรีต่อการพัฒนาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา1 
The Opinion of Employers and Bachelor's Degree Students to Curriculum 

Development in Master of Management Program in Public Policy                                    
and Local Management, Faculty of Humanities and Social Sciences,                  

Songkhla Rajabhat University 
 

วิศรุตา ทองแกมแก้ว1* ไชยา เกษารัตน2์ และ อิสระ ทองสามสี3 

 
1 2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
1* Corresponding author : Email: wisaruta.th@skru.ac.th ; 2Email: chaiya.ke@skru.ac.th ; 3Email: isara8391@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
บทความวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต และ นักศึกษาปริญญาตรีต่อการ พัฒนาหลักสูตร

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2567 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน โดยการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 139 คน และนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 30 คน โดยการสอบถามและการ
สัมภาษณ์ ตามแบบวัดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย 
พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นว่าควรเปิดสอนในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการท้องถิ่น อยู่ท่ีร้อยละ 95.1 โดยมีระดับความสนใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อ อยู่ในระดับ 10 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

ที่สุด คุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.34, S.D. = 0.70) และ 

นักศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.34, S.D. = 0.67)  ดังนั้น ควรเน้นการเรียนการสอนบนฐานของความรู้
ทางด้านการวิเคราะห์นโยบายได้อย่างเข้าใจ และสามารถนำมาปรับใช้ได้กับท้องถิ่น เน้นการจัดการและการพัฒนาเชิงพื้นที่ได้ เน้น
กระบวนการเรียนแบบมีส่วนร่วม อีกทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้างานวิจัยใหม่ๆ ที่เท่าทันโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้
ของการศึกษาระดับปริญญาโท 
 
คำสำคัญ : ผู้ใช้บัณฑิต, นักศึกษาปริญญาตรี, การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น,  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 
1 บทความวิจัยเรื่องนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและ                  
การจัดการท้องถิ่น หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to study the opinion of employers and bachelor’s degree students 

to curriculum development in Master of Management Program in Public Policy and Local Management, Faculty of 

Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat University. This research was mixed research consisting of 

quantitative research and qualitative research. The sample and key informants were 139 employers and                           

30 bachelor’s degree students. The tool used was a questionnaire and an interview using a measurement based 

on Thai Qualifications Framework for Higher Education and a semi-structured interview. The statistics used for 

quantitative research were percentage, mean, and standard deviation. Qualitative data analysis used content 

analysis approach. The findings revealed that employers and bachelor’s degree students had the opinion, which 

it should offer a master's degree in public policy and local management at 95.1 percent. It had a highest level of 

interest in elective education at the 10th level. There was a level of the opinion about desirable attributes and 

competency, which was founded that employers was a high level ( x̅ = 4.34 , S.D. = 0.70) and bachelor’s degree 

students was a high level ( x̅ = 4.34, S.D. = 0.67). Therefore, it should emphasize learning based on knowledge of 

policy analysis, which is understandable and locally applicable. It should emphasize spatial management and 

development, as well as participatory learning processes. Moreover, it should promote and support new and                 

up-to-date research in the world to increase the learning potential of postgraduate studies. 

 
Keywords : Employers, Bachelor's degree students, Master of management program in public policy                                    
and local management, Faculty of Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat University 
 

1. บทนำ 
ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยไปสู่การแข่งขัน

ด้วยฐานขององค์ความรู้ การใช้นวัตกรรมเพื่อกระจายโอกาสในการพัฒนาอย่างทั ่วถึงและคำนึงถึงสิ ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนโดย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนั้น นอกจากนี้แล้ว ในปัจจุบัน
รัฐบาลไทยได้กำหนดนโยบาย BCG Model (โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม) ซึ่งเป็นนโยบายสำหรับการตอบโจทย์ให้ประเทศ
ไทยสามารถก้าวสู่ทิศทางของประเทศไทย 4.0 ได้ โดยมีเป้าหมายว่า BCG Model จะเป็นกลไกที่มีศักยภาพสูงในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในประเทศอย่างทั่วถึง [1] ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา จึงต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้มีองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำ เนินงานตามนโยบายของประเทศไทยได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับประชา
พิจารณ์ วันที่ 28 กันยายน 2564) ในส่วนการศึกษาระดับปริญญาโท นั้น ได้มุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม [2] เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ไปสู่เป้าหมายได้ คือ 
ความพร้อมของทุนทางทรัพยากรมนุษย์ โดยบุคลากรภาครัฐท้องถิ่นถือเป็นตัวแปรอันสำคัญต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งผู้ปฏิ บัติงาน
จะต้องมีความเข้าใจในภาพการบูรณาการทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค เพื่อแก้ปัญหาความซับซ้อนในการทำงานแต่ละบริบท
พื้นที่ท้องถิ่นได้ ตั้งแต่ปัญหานโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์ทางเลือก การกำหนดนโยบาย การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ในแต่ละ
บริบทพื้นที่ซึ่งมีสภาพปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมทั้งช่องว่างต่าง ๆ ของการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
ความสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย เพื่อให้เป็นบุคลากรภาครัฐท้องถิ่นที่สามารถวิเคราะห์เป็น 
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คิดแก้ปัญหาในเชิงพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม และดำเนินงานที่ตอบโจทย์เป้าหมายของการพัฒนาประเทศและประชาชน
ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่าแนวคิดเรื่องการจัดการจึงต้องเข้ามามีบทบาทต่อการสร้างกำลังคนให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ ทักษะ ความสามารถเพื่อตอบโจทย์ให้กับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมสู่ทิศทางตาม
เป้าหมายประเทศไทย 4.0 ได้ โดยจะต้องเป็นการจัดการในแง่การบูรณาการตั้งแต่ภาพนโยบายสาธารณะลงสู่การปฏิบัติในระดับ
ท้องถิ่น   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เปิดการเรียนการสอนที่เน้นผลิตผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น 
ดำเนินการศึกษา ค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” เกิดทักษะในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโท 
จึงตอบโจทย์ทั้งเป้าหมายนโยบายของประเทศไทยในยุคปัจจุบัน และบริบทสากล รวมทั้ง สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาพื้นที่ท้องถิ่นที่มีความซับซ้อนได้ 
มองภาพในเชิงบูรณาการได้อย่างเข้าใจ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองประชาชนได้อย่างทั่วถึงและตอบเป้าหมายของการ
พัฒนาประเทศไทย  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต และ นักศึกษาปริญญาตรีต่อการพัฒนาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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4. ขอบเขตการวิจัย 
 4.1 กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จำนวน 169 คน คือ ผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 139 คน และ
นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 30 คน โดยการสอบถามและการสัมภาษณ์  
 4.2 ขอบเขตเนื้อหา  
 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น 
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดเห็นจาก             
ผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาปริญญาตรี โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
 4.2.1 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาปริญญาตรี ต่อการพัฒนาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการท้องถิ่น มีเนื้อหาประกอบด้วย                           
 1) ความสำคัญหรือความจำเป็นที่จะเปิดสอน  
 2) ความสนใจในการเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการ
จัดการท้องถิ่น  
 3) แผนการเรียนที่ให้ความสนใจและความสนใจในการทำวิจัยเพ่ือจบการศึกษา  
 4) คุณลักษณะและสมรรถนะของมหาบัณฑิตหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
ท้องถิ่น   
 5) การออกแบบเนื้อหาสาระ รายวิชาของหลักสูตร  
 6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 7) การวัดและการประเมินผล  
 8) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สำคัญ  
 4.3 ขอบเขตระยะเวลา  

ดำเนินการศึกษาวิจัยช่วงปี พ.ศ.2564-2565 
 

5. วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกับการวิจัย
เชิงคุณภาพ 
 5.1 กลุ่มตัวอย่าง 
 จากประชากรพื้นที่เป้าหมายในการให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ตารางท่ี 1 จำนวนประชากรพื้นที่เป้าหมายในการให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  

พื้นที่ให้บริการทางการศึกษา จ านวนประชากร (คน) 

จังหวัดสงขลา 1,431,536 
จังหวัดพัทลุง 522,541 
จังหวัดสตูล 324,835 

รวม 2,278,912 

 
 ท่ีมา : ส ำนักบริหำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย (2564) 
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 กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการโดยเทียบตารางเครซี่และมอร์แกน [3] ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 384 คน แต่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญสมัคร
ใจให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 169 คน คือ ผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 139 คน และนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 30 คน โดยการ
สอบถามและการสัมภาษณ์  
 5.2 เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยใช้แบบวัดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  [4] 
โดยเครื่องมือการวิจัยทั้งแบบสำรวจรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยผลการค่าความเชื่อมั่น พบว่า ค่า Cronbach's 
Alpha  เท่ากับ 0.978  
 5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัยลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกระจายไปตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามวัน และเวลาที่ได้
กำหนดไว้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยทำการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)   
  

6. ผลการวิจัย 
การเก็บข้อมูล ได้ออกแบบเครื่องมือการวิจัยเก็บข้อมูลรวมทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง ในแบบสอบถามออนไลน์ Google Form ใน

บางหัวข้อจึงเป็นผลรวมของทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง แต่ในส่วนการวิเคราะห์คุณลักษณะและสมรรถนะของมหาบัณฑิต ผู้วิจัยได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ผลโดยแยกตามกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บัณฑิต และ นักศึกษาปริญญาตรี โดยนำเสนอผลการวิจัยตามลำดับ ดังนี้  
 
 6.1 ความสำคัญหรือความจำเป็นที่จะเปิดสอน  
 

 
รูปที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นต่อการเปิดสอน 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรเปิดสอนในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและ

การจัดการท้องถิ่น อยู่ที่ร้อยละ 95.1 เนื่องด้วยเหตุผล เพื่อการต่อยอดในการประกอบอาชีพ เช่น การต่อยอดองค์ความรู้ทางราชการ
ส่วนท้องถิ่นและส่วนอื่น ๆ ยกระดับความเชี่ยวชาญในการทำงานมากขึ้น  กล่าวคือ การศึกษาต่อทำให้พร้อมรับและก้าวนำการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การและสังคม มีทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและสามารถนำเอาหลักการทางวิชาการไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเฉพาะทาง ได้แก่ 
นักการเมืองท้องถิ่น เนื่องจากจะเป็นผลดีต่อการนำนโยบายไปใช้ให้เกิดผลดีต่อพื้นที่และประเทศ และเหตุผลเรื่องคณาจารย์ทาง
หลักสูตรมีคุณภาพ รวมทั้ง ความสะดวกในการเดินทาง เพราะทำงานและอาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา  
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 6.2 ความสนใจในการเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและ
การจัดการท้องถิ่น  

 
รูปที่ 3 ระดับความสนใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสนใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการท้องถิ่น อยู่ในระดับ 10 ซึ่งอยู่ในระดับที่มากที่สุด 
 
 6.3 แผนการเรียนที่ให้ความสนใจและความสนใจในการทำวิจัยเพื่อจบการศึกษา 
 6.3.1  แผนการเรียนที่ให้ความสนใจ 
 

  
 

รูปที่ 4 แผนการเรียนที่ให้ความสนใจ 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สนใจเลือกแบบแผนการเรียนภาคพิเศษ (เรียนเสาร์ -อาทิตย์) ร้อยละ 77.6 และ สนใจเลือก
แบบแผนการเรียนภาคปกติ (เรยีนจันทร์-ศุกร์) ร้อยละ 20 
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 6.3.2 ความสนใจในการทำวิจัยเพ่ือจบการศึกษา 
 

 
รูปที่ 5 ความสนใจในการทำวิจัยเพื่อจบการศึกษา 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สนใจเลือกการทำวิจัยแบบค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต) ร้อยละ 54 รองลงมาสนใจเลือกการทำ

วิจัยแบบวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) ร้อยละ 21.7 และ สนใจเลือกการทำวิจัยแบบสารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ร้อยละ 18 ตามลำดับ 
 
 6.4 คุณลักษณะและสมรรถนะของมหาบัณฑิตหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการ
จัดการท้องถิ่น   

 
ตารางที่ 2 คุณลักษณะและสมรรถนะของมหาบัณฑิตหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
ท้องถิ่น2   
 

คุณลักษณะ (x̅) และ S.D. 

 ผู้ใช้บัณฑิต 

(n = 139) 

ระดับความ
คิดเห็น 

นักศึกษา

ปริญญาตรี 

(n = 30) 

ระดับความ
คิดเห็น 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.44, 0.67 มาก 4.51, 0.59 มากที่สุด 

2) ด้านความรู้ 4.33, 0.72 มาก 4.44, 0.68 มาก 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 4.28, 0.72 มาก 4.37, 0.68 มาก 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.40, 0.67 มาก 4.02, 0.70 มาก 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.28, 0.72 มาก 4.37, 0.71 มาก 

แปลผล 4.34, 0.70 มาก 4.34, 0.67 มาก 

 

 
2 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลวิจัยในช่วงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ใหม่ ผลการวิจัยจึงยึดโยงตามการเก็บข้อมูลจากกรอบแบบสอบถามที่วัดคณุลักษณะที่พึง
ประสงค์ 5 ด้าน 
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จากตารางที่ 2 ผู้ใช้บัณฑิต มีระดับความคิดเห็น โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.34, S.D. = 0.70) โดย ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.44,S.D. = 0.67) ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก ( x ̅ = 4.33,S.D. = 0.72) ด้านทักษะทาง

ปัญญา อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.28,S.D. = 0.72) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก                                    

( x̅ = 4.40 ,S.D. = 0.67) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสน เทศ อยู ่ในระดับมาก                                 

( x̅ = 4.28,S.D. = 0.72) และ นักศึกษาปริญญาตรี ระดับความคิดเห็น โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.34, S.D. = 0.67) 

โดย ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.51,S.D. = 0.59) ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.44,S.D. = 0.68) 

ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.37,S.D. = 0.68) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ใน

ระดับมาก ( x̅ = 4.02 ,S.D. = 0.70) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก                                 

( x̅ = 4.37,S.D. = 0.71) 
 
 นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของมหาบัณฑิตหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการท้องถิ่น อธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 เน้นการมีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย การมีจิตสาธารณะ กล้าคิดและกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ของตนเอง การมีความเป็นภาวะผู้นำ การรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม และ สาธารณะ  การปฏิบัติหน้าที่และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพตามบริบทขององค์การ ความสุภาพ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การมีความเป็นกลาง มี ความคิดริเริ่ม สามารถเรียนรู้
และปรับตัวกับผู้อื่นได้ มีความอดทนมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร  การรู้จักการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้   
และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
 การส่งเสริมด้านความรู้ 
 การมีความรู้ในการวิเคราะห์นโยบายได้อย่างเข้าใจ และ สามารถนำไปใช้ได้จริงที่มีผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ การเน้น
เกี่ยวกับท้องถิ่นและเทคนิค นวัตกรรมในการบริหารใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับท้องถิ่น การเน้นหลักการจัดการและการพัฒนา
ต่อยอดนโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่นแบบเชิงลึก การนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ การวิเคราะห์
นโยบายเชิงลึก ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์งานและวางแผนงาน อีกทั้งความรู้ในแผนงานพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล การบริหารธุรกิจ  การจัดการท้องถิ่นในชุมชน การจัดการและการบริหาร กลไกความสำเร็จของนโยบายและการ
จัดการท้องถิ่น การสร้างความรับผิดชอบผู้บริหารท้องถิ่น แนวความคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ของท้องถิ่น และนโยบายสาธารณะ 
แรงจูงใจผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยเน้นการพัฒนาท้องถิ่นที่สร้างรายได้ให้ชุมชน มีความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการป้องกันและแก้ไข 
เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการจัดการท้องถิ่น 
 การส่งเสริมทักษะทางปัญญา 
 การวิเคราะห์นโยบายด้วยวิธีที่หลากหลาย การคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างยั่งยืน การแก้ปัญหาพื้นที่ในสถานการณ์จริงได้ รวมทั้งความสามารถในการจัดการต่าง ๆ ในองค์การได้ 
 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 เน้นการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นความสามัคคี  การส่งเสริมการเรียนการสอนรูปแบบการ
สมมุติสถานการณ์เพื่อทดสอบการแก้ปัญหาและความรับผิดชอบต่อสังคม การส่งเสริมการคิดและการพูด กระทำที่มี ต่อสาธารณะ การ
ปลูกฝังการมีจิตสาธารณ โดยกระทำเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเอง อีกทั้ง ควรเน้นให้ผู้เรียนลงพื้นที่สำรวจปัญหา เสนอวิธีการแก้ไข 
การจัดการ ลงมือทำ หรือจัดอบรม แสดงปัญหาต่างๆของสังคมให้ผู้เรียนทราบ เพื่อให้เกิดความเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ สร้างจิตสำนึกให้
ผู้เรียนเกิดความรักต่อเพ่ือนมนุษย์ อยากที่จะพัฒนาสังคมความเป็นอยู่ของทุกคนให้พัฒนาไปในทางที่ดี  
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การส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความสามารถในการนำเสนอสื่อรูปแบบต่างๆ และสามารถใช้เทคโนโลยีในการคำนวณการประเมินของกราฟในกรณีที่มีการ

วัดจำนวนผู้เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ในตัวนโยบายนั้นๆ ได้ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะแก่
การรายงานต่างๆทางวิชาการได้ และต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้งานทางเทคโนโลยี โดยผู้เรียนต้องมีความสามารถที่จะนำมา
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ เกี่ยวกับเทคโนโลยี 4.0 รวมทั้ง ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการทำงานการ
สื่อสารและดำเนินงานนโยบายสาธารณะแบบออนไลน์ และความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการค้นคว้างานวิจัย 
 
 6.5 การออกแบบเนื้อหาสาระ รายวิชาของหลักสูตร  
 รายวิชานโยบายสาธารณะ การวางแผนทางเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเน้นเนื้อหาและสาระสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์นโยบาย เนื้อหาสาระที่สามารถใช้ได้จริงในการทำงานออกแบบให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม และความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีวิธีการคิดโครงการโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ทั้งข้อดีและข้อเสีย เน้นให้คิดนำและพัฒนาต่อยอดได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็นการเน้น
เกี่ยวกับนโยบายท้องถิ่น เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจให้มากขึ้น ซึ่งควรเน้นไปในด้านวิชานโยบายสาธารณะในเรื่องการวาง
แผนการแก้ปัญหาสังคมในระยะยาวเนื้อหานโยบายสาธารณะที่ชัดเจนที่เกี่ยวกับนโยบายสมัยใหม่ ทั้งนี้ เป็นการออกแบบหลักสูตรที่
สามารถรองรับและต่อยอดความก้าวหน้าให้กับผู้เรียนได้ เช่น หลักการเป็นข้าราชการที่ดี  หลักธรรมาภิบาล การคำนวณภาษี การ
เขียนโครงการ เน้นแนวคิด วิเคราะห์ วางแผน โครงสร้างการจัดการ และเน้นแนวทางการแก้ปัญหาหลายๆ ด้านจริยธรรมที่ถูกต้อง
ภายใต้กฎหมาย ความเป็นธรรม เนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การวางแผนและนโยบายต่างๆ การวิเคราะห์โยบาย แนวคิด
และทฤษฎีการจัดการ  แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและการจัดการท้องถิ่น  แนวคิดการบริหารและนวัตกรรม การเข้าใจถึงเศรษฐกิจ
และสังคม ทั้งในอดีตและ ปัจจุบัน ทั้งทฤษฎี   การแก้ไขปัญหาการบริการสาธารณะ การพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 
 6.6 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

การวางแผนในการทำงานเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนและการทำกิจกรรม มีทฤษฎีร่วมกับการบูรณากา รการฝึก
ปฏิบัติจริง  มีกระบวนการกลุ่ม เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เน้นการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เน้นการทำความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎี และการทดลองแก้ปัญหาให้สำเร็จในกิจกรรมงานกลุ่ม เน้นความ
ร่วมมือในการทำงาน โดยการเรียนในห้อง 40% การสำรวจชุมชนและสร้างจิตสำนึก 30% การมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นเพื่อ
เสนอนโยบายสาธารณะของการเมืองท้องถิ่น 20% การทดลองให้เป็นคนออกนโยบายสาธารณะ 10% โดยควรมีความคิดที่สร้างสรรค์
ในการเรียนไปด้วยและมีกิจกรรมภายในห้องด้วย เช่น การตอบปัญหาต่างๆ การทำงานแบ่งกลุ่ม นำเสนอหน้าชั้นเรียน การลงพื้นที่
สำรวจเก็บข้อมูลว่าในแต่ละรายวิชาเพื่อสามารถประยุกต์ได้ในการปฏิบัติงานจริง เน้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทำความเข้าใจกับสายงาน
จริงๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างงานวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ หลักสูตรมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เน้น
การเรียนการสอนให้ควบคู่กันไปกับการปฏิบัติงานให้เข้าใจ เข้าถึง และ พัฒนา 
 
 6.7 การวัดและการประเมินผล  

วัดผลความรู้จากข้อสอบ ร่วมกับผลงานจากการลงพื้นที่ โดยความรู้จากการสอบและชิ้นงานในชั้นเรียน 60% การลงพื้นที่ 
40% อีกทั้ง การสอบประมวลผลความรู้ก่อนการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และวัดผลจากการสอบวิจัย วิทยานิพนธ์ 
 
 6.8 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สำคัญ 

มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดี สถานที่ทำงานสำหรับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย มีคอร์สอบรมต่างประเทศ 
มีแหล่งค้นคว้างานวิจัยใหม่ๆ ที่เท่าทันโลก หนังสือที่รวบรวมนโยบายสาธารณะของประเทศ ของท้องถิ่น ของต่างประเทศในการ
เปรียบเทียบและพัฒนานโยบายให้มีความสมดุล งบประมาณในการสำรวจท้องถิ่น การประสานในการเข้าร่วมเสนอนโยบายสาธารณะ
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ของท้องถิ่น อีกทั้ง วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน เช่น บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใน
การเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา 
  

7. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นว่าควรเปิดสอนในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น อยู่ท่ีร้อยละ 95.1 ประกอบกับเมื่อพิจารณาเพิ่มเติมในระดับความสนใจในการเลือก
เข้าศึกษาต่อหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น ที่อยู่ในระดับ 10 ซึ่งอยู่ในระดับที่ 
มากที่สุด อภิปรายผลการวิจัย โดยให้เหตุผลสนับสนุนจากการสัมภาษณ์ได้ว่า หลักสูตรเป็นที่สนใจเพราะความรู้สามารถนำไปต่อยอด
ในการประกอบอาชีพได้ เช่น การต่อยอดองค์ความรู้ทางราชการส่วนท้องถิ่นและส่วนอื่น ๆ การยกระดับความเชี่ยวชาญในการทำงาน
มากขึ้น กล่าวคือ การศึกษาต่อ ทำให้พร้อมรับและก้าวนำการเปลี่ยนแปลงขององค์การและสังคม มีทักษะในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตและสามารถนำเอาหลักการทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นการเปิด
โอกาสให้คนที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเฉพาะทาง ได้แก่ นักการเมืองท้องถิ่น เนื่องจากจะเป็นผลดีต่อการนำนโยบายไปใช้ให้
เกิดผลดีต่อพื้นที่และประเทศ และเหตุผลเรื่องคณาจารย์ทางหลักสูตรมีคุณภาพ รวมทั้ง ความสะดวกในการเดินทาง เพราะทำงานและ
อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา  

กล่าวได้ว่า สอดรับกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งสะท้อนได้จากความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการ

จัดการท้องถิ่น ที่มีผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x ̅ = 4.34, S.D. = 0.70) และ นักศึกษา

ปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.34, S.D. = 0.67)  อภิปรายเหตุผลจากการสัมภาษณ์ทางด้านสมรรถนะที่สำคัญได้
ว่า ผู้ให้ข้อมูลมองว่า หลักสูตรจะหล่อหลอมให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์ สุจริต กล้าคิดและกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
มีความเป็นภาวะผู้นำ รับผิดชอบต่อหน้าที่สังคมและสาธารณะ รวมทั้งมีความสามารถในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ในการปฏิบัติงานได้ด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ซึ่งในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ หมายรวมถึง การมา จากฐานของความรู้
ทางด้านการวิเคราะห์นโยบายได้อย่างเข้าใจ และสามารถนำมาปรับใช้ได้กับท้องถิ่น ด้วยการเน้นการจัดการและการพัฒนาเชิงพื้นที่ได้ 
ทั้งการวิเคราะห์งาน การวางแผนงานพัฒนาท้องถิ่น และสิ่งที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาในสถานการณ์บูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างยั่งยืน อีกทั้ง การเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและส่งผลให้มีความสามารถ ใน
การนำเสนอสื่อรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีได้ ซึ่งทั้งนี้ การที่หลักสูตรจะมีสมรรถนะท่ีพร้อมด้วยศักยภาพเพื่อสอดรับตามความ
สนใจของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อได้นั้น จากเหตุผลข้อมูลการสัมภาษณ์ อภิปรายได้ว่า ควรต้องมีรายวิชานโยบายสาธารณะ การวางแผน
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเน้นเนื้อหาและสาระสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นโยบาย เนื้อหาสาระที่สามารถใช้ได้จริง
ในการทำงานออกแบบให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม เป็นการเน้นเกี่ยวกับนโยบายท้องถิ่น เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้มากขึ้น ซึ่งควรเน้นไปในด้านวิชานโยบายสาธารณะในเรื่องการวางแผนการแก้ปัญหาสังคมในระยะยาวเนื้อหานโยบายสาธารณะที่
ชัดเจนที่เกี่ยวกับนโยบายสมัยใหม่ ทั้งนี้ เป็นการออกแบบหลักสูตรที่สามารถรองรับและต่อยอดความก้าวหน้าให้กับผู้เรียนได้ เช่น 
หลักการเป็นข้าราชการที่ดี  หลักธรรมาภิบาล การคำนวณภาษี การเขียนโครงการ เน้นแนวคิด วิเคราะห์ วางแผน โครงสร้างการ
จัดการ และเน้นแนวทางการแก้ปัญหาหลายๆ ด้าน จริยธรรมที่ถูกต้องภายใต้กฎหมาย ความเป็นธรรม เนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ การวางแผนและนโยบายต่างๆ การวิเคราะห์โยบาย แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ   แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและ
การจัดการท้องถิ่น  แนวคิดการบริหารและนวัตกรรม การเข้าใจถึงเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในอดีตและ ปัจจุบัน ทั้งทฤษฎี  การแก้ไข
ปัญหาการบริการสาธารณะ การพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมทั้ง การวางแผนในการทำงานเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนและการทำ
กิจกรรม มีทฤษฎี เน้นการศึกษาจากข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งวัดผลจากการสอบและชิ้นงานในชั้นเรียนร่วมกับการบูร
ณาการการฝึกปฏิบัติจริง โดยวัดผลจากผลงานการลงพื้นที่  และหลักสูตรมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อีกทั้ง การสอบ
ประมวลผลความรู้และวัดผลจากการสอบวิจัย วิทยานิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตทางสาขานโยบายสาธารณะและการ
จัดการท้องถิ่น ที่มีสมรรถนะ มีศักยภาพตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้  
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ผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาของ Hawkins, C.V. & Wang, X.H. [5] ที่ได้ทำการศึกษาเรื่อง Policy Integration for 
Sustainable Development and the Benefits of Local Adoption ซึ ่งเป็นการศึกษาการบูรณาการนโยบายการพัฒนาความ
ยั่งยืนในท้องถิ่น กรณี สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่า ผลประโยชน์ทางธุรกิจและอิทธิพลของสถาบันทางการเมืองมีอิทธิผล
ต่อการแปลงนโยบายในระดับมหภาคมาปรับใช้ในระดับท้องถิ่น โดยภาคส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการปรับใช้การนำนโยบายไปปฏิบัติ
ด้วยการเชื่อมโยงเป้าหมายสิ่งแวดล้อมต่อการลงทุนของรัฐในโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งทำให้มีความเข้มแข็ง ความยั่งยืน และได้เปรียบ
ต่อการแข่งขันทางการพัฒนาเศรษฐกิจกับเมืองต่าง ๆ อีกทั้ง กลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในนโยบายต่อการ
นำไปปฏิบัติในภาคส่วนท้องถิ่น โดยเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการวางแผน และกระบวนการทางนโยบายในการพัฒนาความยั่งยืน เข้าไป
ปฏิรูปจัดวางให้กับภาคส่วนระดับท้องถิ่น 
 ดังนั้น การศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น จะเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นผู้ที่มีทักษะองค์ความรู้ และ ความเข้าใจทฤษฎีทางนโยบายสาธารณะ ทั้งที่มา ปัจจัยที่
ก่อให้เกิด เนื้อหาสาระ การทราบว่าจะต้องแก้ปัญหาในเรื่องใด รวมทั้ง การสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่จะตามมาได้ทั้งการพยากรณ์
ก่อนที่จะปฏิบัติจริง และ การวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อแก้ไขปัญหาหลังจากที่นโยบายได้มีการนำไปปฏิบัติแล้ว ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ 
เพื่อให้ปฏิบัติงานตอบโจทย์เป้าหมายของนโยบายที่ส่วนกลางได้กำหนดไว้ เพื่อหาแนวทางตั้งรับกับความเสี่ยงเมื่อนโยบายได้มีการ
ปฏิบัติและสามารถจัดการกับปัญหาและความเสี่ยงนั้น ๆ ได้ มีทักษะในการประยุกต์องค์ความรู้มาปรับใช้การดำเนินงานตามนโยบาย
ให้เข้ากับบริบทพื้นที่ในส่วนต่าง ๆ ในแต่ละงานต่าง ๆ ได้  
 

8. บทสรุป 
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ที่มุ่งตอบ
โจทย์ให้มหาบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนในบริบทต่าง ๆ ได้เพื่อการจัดการท้องถิ่นในพื้นที่ต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 ประการแรก เน้นการเรียนการสอน ที่รองรับและต่อยอดความก้าวหน้าให้กับผู้เรียนได้ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติ ลงพื้นที่ 
โดยอยู่บนฐานของความรู้ทางด้านการวิเคราะห์นโยบายได้อย่างเข้าใจ และสามารถนำมาปรับใช้ได้กับท้องถิ่น เน้นการจัดการและการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ได้ ทั้งการวิเคราะห์งาน การวางแผนงานพัฒนาท้องถิ่น การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
 ประการที่สอง เน้นกระบวนการเรียนแบบมีส่วนร่วม กล่าวคือ การทำงานเป็นทีม เสมือนการปฏิบัติงานจริง เพื่อเสริมสร้าง
การมีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประการที่สาม ส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้างานวิจัยใหม่ๆ ที่เท่าทันโลก หนังสือที่รวบรวมนโยบายสาธารณะ การ
จัดการท้องถิ่น ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ของการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่นักศึกษา 
 ประการที่สี่ สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ ห้องเรียน อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสมมีความพร้อมในการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้เรียน 
 ประการสุดท้าย สนับสนุนให้มีคอร์สอบรมต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ให้แก่มหาบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางนโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น 
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สงขลา ที่สนับสนุนการศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น  
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2567  
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การสร้างสรรค์ชุดออกกำลังกาย  “รองเง็งตันหยงบิก” 

The Creation of Perform Exercise “Ronggeng Tun Yong Bic” 
 

กนิษฐา กองบก1 , ปัทมาวัลย์ ส่งเนียม1 , จรรย์สมร ผลบุญ2 และ ฐาปนวัฒน์ สุขปาละ3 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. ศึกษารูปแบบการแสดงรองเง็งตันหยงของคณะศรีปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล และ  2 . 
เพื่อสร้างสรรค์ชุดออกกำลังกาย รองเง็งตันหยงบิก   
 ผลวิจัยพบว่า  1.  แนวคิดของงานเป็นการนำท่าทางการแสดงพื้นบ้าน รองเง็งตันหยง มาผสมผสานกับการออกกำลัง
กายประเภทแอโรบิก  ใช้ช่ือว่า รองเง็งตันหยงบิก  2. ออกแบบเพลงประกอบการแสดงนำท่วงทำนองของเพลงรองเง็งตันหยงเป็นเพลง
หลัก  แต่ปรับใช้เครื่องดนตรีเป็นอิเล็กทรอนิคในการบรรเลงเพลง   3.  ออกแบบและสร้างสรรค์วิธีการแสดงใช้เวลาทั้งหมด 20 นาที  
ส่วนของท่าทางนำท่าเต้นรองเง็งตันหยงเน้นการใช้มือและเท้าทั้งหมด 6 เพลง  ผสมกับท่าเต้นแอโรบิกผู้วิจัยได้วิเคราะห์ท่าเต้นร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาด้านพละศึกษาทำให้เลือกใช้ท่าที่ครอบคลุมการบริหารร่างกายได้ดีดังนี้ ช่วงที่ 1 ท่าอบอุ่นร่างกาย ใช้เวลา 5 นาที   
ท่ารองเง็งตันหยง 3 ท่า ใช้ท่าแอโรบิก 10 ท่า ช่วงที่ 2 ท่าออกกำลังกายท่ารองเง็งตันหยง 12 ท่า ท่าแอโรบิก 24 ท่า ใช้เวลา 10 นาที 
การแสดงช่วงที่ 3 ท่าผ่อนคลาย  ใช้เวลา 5 นาที เน้นการยืดเหยียด ท่ารองเง็ง 2 ท่า ใช้แอโรบิก 9 ท่า 4. การประเมินชุดออกกำลัง
กาย รองเง็งตันหยงบิก จากบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา จำนวน 100 ท่าน พบว่า โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับพึ งพอใจมาก 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 
 
คำสำคัญ: ชุดออกกำลังกาย, การแสดงพ้ืนบ้าน, รองเง็งตันหยงบิก 
 
 

Abstract 
  The aims of this research were 1. To study the form of the performance Ronggeng Tun Yong of Sri Pak 
Bang troupe, La-ngu District, Satun Province. 2. To created the Perform Exercise Ronggeng Tun Yong Bic. The 
result of this research were 1. The concept of the creation was to bring postures of folk performance “Ronggeng 
Tun Yong” combined with Aerobic Program and was named Ronggeng Tun Yong Bic. 2. The Design and Creation 
song of performance mainly used the rhythm from Ronggeng Tun Yong but has adapted to use electronic 
instruments. 3. Designed and created the entire performance in 20 minutes. The postures were from Ronggeng 
Tun Yong emphasized to use hands and feet for 6 songs. The researcher had analyze the postures of Ronggeng 
and Aerobic with adviser from physical education made the good exercise postures which were Part 1 Warm up 
posture : Time 5 minutes used 3 Ronggeng Tun Yong postures and 10 Aerobic postures. Part 2 The Exercise : 
Time 10 minutes used 12 Ronggeng Tun Yong  postures and 24 Aerobic postures. Part 3 The Relaxation : Time 5 
minutes, to emphasized body stretch used 2 Ronggeng postures and 9 Aerobic postures. 4. The evaluation of 
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Exercise Ronggeng Tun Yong Bic by educational staffs and university students amount of 100 people for overall 
image was very satisfied by average of 4.45 and the standard deviation of 0.04.  
 
Keyword:  Performance Exercise, Folk Performance, Ronggeng Tun Yong Bic.           
 

บทนำ 
 จังหวัดสตูลในอดีตมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของไทรบุรีเรียกว่า “มูเก็ม สโตย” ต่อมาได้ยกฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ฝั่งทะเลอัน
ดามัน ด้วยเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศติดต่อกับประเทศมาเลเซียและประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเช้ือสายมลายูอาศัยอยู่จำนวนมาก 
ทำให้วัฒนธรรมต่างๆรวมถึงการละเล่นการแสดงพื้นบ้านปรากฏออกมาในลักษณะที่ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สิละ ดีเกร์ฮูลู 
ดาระและรองเง็งตันหยง   การแสดงรองเง็งตันหยงเป็นการแสดงพื้นเมืองของสตูลเริ่มก่อตั้งขึ้นมาโดยนายฉอต ปองแท้ และบิดาได้
แสดงรองเง็งตันหยงอยู่เป็นเวลานานในประเทศมาเลเซีย ต่อมาเมื่อบิดาได้เสียชีวิต นายฉอต ปองแท้ จึงเดินทางกลับมาตั้งถิ่นฐานอยู่ท่ี
อำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้จัดตั้งคณะรองเง็งตันหยงขึ้นมา โดยใช้ช่ือว่า รองเง็งป่าสน ต่อมาได้มีการสร้างถนนผู้คนจึงขึ้นมาก่อตั้ง
หมู่บ้าน ช่ือว่าบ้านปากบาง ส่งผลให้คณะรองเง็งป่าสนได้เปลี่ยนช่ือเป็นคณะศรีปากบางและได้ทำการสืบทอดให้แก่ลูกหลานจนถึง
ปัจจุบัน   (จรรย์สมร ผลบุญ [1] ) 
 ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของรองเง็งตันหยงที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ทั้งด้วยปัจจุบันความสนใจในการแสดงรองเ ง็งตันหยงได้
ลดลง จึงมีความต้องการนำรองเง็งตันหยงมาพัฒนาเป็นชุดการแสดงเพื่อการออกกำลังกาย ซึ่งผู้วิจัยได้มีการศึกษาและค้นคว้าผลงาน
สร้างสรรค์ในประเด็นที่นำวัฒนธรรมพื้นบ้านมาพัฒนาเป็นชุดออกกำลังกาย เช่น 1) ระบำฤาษีดัดตนเพื่อคนสูงวัย  เป็นการนำท่าฤาษี
ตัดตนมาใช้เป็นการออกกำลังกาย 2) จังหวะไทยกายบริหาร  เป็นการออกกำลังกายโดยใช้ศิลปะนาฏศิลป์พื้นบ้านในแต่ละภาคของ
ประเทศไทยสำหรับบุคคลทั่วไป 3) โนราบิก เป็นการสร้างสรรค์ท่ารำโนรามาใช้เพื่อการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องประกอบจังหวะ
เพลงโนราดนตรีภาคใต้ จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยมีความต้องการศึกษารูปแบบการแสดงรองเง็งตันหยงและนำท่าทางของรองเงง็ตันหยง
มาพัฒนาเป็นชุดออกกำลังกายสำหรับกลุ่มคนท่ัวไป โดยจัดทำในรูปแบบการเต้นแอโรบิก เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านให้คง
อยู่ในรูปแบบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรงและสามารถจัดทำเป็นโชว์การแสดงในวาระต่างๆ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. ศกึษารูปแบบการแสดงรองเง็งตันหยงของคณะศรีปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
 2. เพื่อสร้างสรรค์ชุดออกกำลังกาย รองเง็งตันหยงบิก 
 

ขอบเขต และแนวคิดที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  ศึกษา 2 รูปแบบ  คือ  
  1.1  การแสดงรองเง็งตันหยง (เพลง  1) ลาฆูยาโง้ง 2) ลาฆูดูวอ 3) ลาฆูเจ๊ะมาหมาด  4) ลาฆูสินาโดง  5) ลาฆูกีตาซายัง  6) 
ลาฆูมะอินัง  
  1.2  รูปแบบการเตน้แอโรบิก 
 2.  ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  คือการแสดงรองเง็งตันหยง คณะศรีปากบาง  หมู่บ้านปากบาง  ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
 3.  แนวคิด   
  3.1  แนวคิดของการสร้างสรรค์ชุดออกกำลังกาย ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ชุดออกกำลังกายจากรองเง็งตันหยงในรูปแบบการเต้นแอ
โรบิก  โดยนำแนวคิดการสร้างสรรค์ชุดการแสดงดอกไม้ 5 กลีบ ของจรรย์สมร ผลบุญ [2] มาใช้ในการสร้างสรรค์ และเขียน
ผลการวิจัยซึ่งแบ่งขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์ดังนี้  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ชุดการแสดงออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้  1) วิเคราะห์วิจัย 
เรื่องราวของการสร้างสรรค์ 2) ออกแบบและสร้างสรรค์องค์ประกอบของการแสดง 3) ออกแบบและสร้างสรรค์วิธีการแสดง 4) 
ประเมินองค์ประกอบและวิธีการแสดง 5) การฝึกซ้อมการแสดง และการเผยแพร่ผลงาน 
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  3.2  แนวคิดหลักการออกกำลังกาย  ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ชุดออกกำลังกาย โดยนำแนวคิดหลักการออกกำลังกายของ อริสรา 
สุขวัจนี [3] มาใช้เป็นหลักในการออกแบบท่าเต้น ประกอบด้วย 3 ช่วงดังนี้   1) อบอุ่นร่างกาย (Worm up) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
ร่างกายมีการเตรียมตัวเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเมื่ออกกำลังกายจริง 2) การเลือกประเภทการออกกำลังกายคือแบบออกซิเจนหรือแบบ
ความยืดหยุ่น 3) การผ่อนคลาย (cool down) หลังการออกกำลังกายผู้สูงอายุไม่ควรหยุดนิ่งทันที ควรยืดกล้ามเนื้อหรือเคลื่อนไหว
ร่างกายช้าๆเบาๆเพื่อให้ร่างกายเกิดความผ่อนคลาย 
 

ผลการวิจัย 
 1.  แนวคดิของการสร้างสรรค์  ผู้วิจัยนำท่าทางการแสดงรองเง็งตันหยงซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดสตูล มาผสมผสานกับ
ท่าการออกกำลังกายประเภทแอโรบิก  ใช้ช่ือว่า รองเง็งตันหยงบิก โดยผู้วิจัยยึดหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้องจึงแบ่งชุดออกกำลัง
กาย ออกเป็น 3 ช่วงดังนี ้ ช่วงที ่1 ท่าอบอุ่นร่างกายหรือท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ ช่วงที่ 2 ท่าออกกำลังกาย ช่วงที่ 3 ท่าคลายอุ่น  
 
  2.  เพลงประกอบการแสดง  ผู้วิจัยนำท่วงทำนองของเพลงรองเง็งตันหยง  มาเป็นเพลงหลัก  แต่ปรับเครื่องดนตรีเป็น
อิเล็กทรอนิค เพื่อให้บทเพลงมีความผ่อนคลาย เหมาะกับเป็นชุดออกกำลังกาย  ทั้งนี้ ท่วงทำนองเพลงจะแบ่งออกตามช่วงการออก
กำลังกาย 
  
 3.  ออกแบบและสร้างสรรค์วิธีการแสดง  
  3.1  ผู้วิจัยวิเคราะห์ท่าเต้นรองเง็งตันหยงมีทั้งหมด 6 เพลง ดังนี้  

3.1.1 ลาฆูยาโง้ง เป็นเพลงไหว้ครู มี 2 ท่า คือ ท่าที่ 1 มือทั้งสองข้างจีบปล่อยสลับไปมา ระดับสะเอวตบเท้าขวาตาม
จังหวะ ท่าที ่2 มือซ้ายทาบท่ีอก มือขวาตั้งวงมาด้านหน้าพร้อมโน้มตัว 

3.1.2 ลาฆูดูวอ มี 2 ท่า คือ ท่าที่ 1 มือทั้งสองกำหลวมๆอยู่ระดับสะเอว เคลื่อนไปข้างหน้าตามเท้าที่แตะ ท่าที่ 2 ผู้หญิง 
มือขวาทาบท่ีหน้าท้อง มือซ้ายไขว้หลัง เอียงศีรษะทางเดียวกับเท้าที่แตะไปข้างหน้า 3 จังหวะ แล้วสลับกันไปตามจังหวะเพลง 

3.1.3 ลาฆูเจ๊ะมาหมาด มี 2 ท่า คือ ท่าที่ 1 มือทั้งสองข้างจีบและปล่อยสลับไปมา ย่ำเท้าไปเรื่อย ๆ ท่าที่ 2 มือจีบและ
ปล่อยเหมือนเดิม ก้าวเท้าขวาเขย่งเท้าซ้ายทำสลับไปตามจังหวะเพลง 

3.1.4 ลาฆูสินาโดง มี 2 ท่า คือ ท่าที่ 1 มือทั้งสองข้างจีบและปล่อยสลับไปมา ย่ำเท้าไปเรื่อย ๆ ท่าที่  2 มือขวาจีบหงาย 
ยื่นมาด้านหน้า เปลี่ยนเอียงตามมือจีบ มือซ้ายตั้งวงระดับสะโพก สลับมือและเอียงไปเรื่อย ๆ ก้าวเท้าซ้าย ย่อตัวลงจนเข่าถึงพื้น ตาม
จังหวะเพลง 

3.1.5 ลาฆูกีตาซายัง มี 3 ท่า คือ ท่าที่ 1 มือท้ังสองข้างจีบและปล่อยสลับไปมา ย่ำเท้าไปเรื่อย ๆ ท่าที่ 2 ก้าวเท้าซ้าย มือ
ขวาจีบหงาย ยื่นมาด้านหน้า มือซ้ายตั้งวงระดับสะโพก เอียงตามมือจีบ ผู้หญิงย่อตัวลงมาเล็กน้อย ผู้ชายย่อตัวลงจนเข่าถึงพื้น พร้อม
สลับไปเรื่อย ๆ ท่าที่ 3 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ผู้ชายและผู้หญิง คู่ตรงกันข้าม กำมือท้ังสองข้างหลวมๆ ก้าวเขย่ง เดินรอบคู่ของตนเองและ
นักแสดงท่ีปรบมืออีกคน วิ่งสวนกัน กลุ่มที่ 2 ผู้ชายและผู้หญิง คู่ตรงกันข้าม น่ังปรบมือจนจบจังหวะ  

3.1.6 ลาฆูมะอินัง ผู้หญิง มือทั้งสองสลับจีบและปล่อยข้างสะโพก ย่อตัวต่ำ ย่ำเท้า ผู้ชาย มือทั้งสองม้วนมืออยู่ด้านหน้า 
ย่อตัวเล็กน้อย ย่ำเท้าสลับท่ีไปเรื่อย ๆ 

  3.2  การออกแบบท่าออกกำลังกาย รองเง็งตันหยงบิก 
  3.1.1  การแสดงช่วงที่ 1 ท่าอบอุ่นร่างกาย ช่วงต้น ผู้วิจัยใช้ท่ารองเง็งตันหยง เพลงลาฆูกีตาซายัง และเพลงลาฆูสิ
นาโดงและใช้ท่าแอโรบิก นำท่าที่สร้างสรรค์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้านพละศึกษาได้แนะนำ ให้เพิ่มท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนล่าง  
ผู้วิจัยได้นำไปพัฒนา โดยท่าเต้นท้ังหมดมีจำนวน 10 ท่า เรียงได้ดังนี้ 1) มือจากท่ากีตาซายัง เท้าหมุนข้อเท้าแบบแอโรบิก  2) ยืดแขน
ตรง(ยืดเหยียดส่วนบน) 3) เขย่งปลายเท้า (ยืดเหยียดส่วนล่าง) 4) ท่าบิดตัว 5) หมุนสะเอว  6) หมุนคอ 7) หมุนไหล่ (นำมือจีบแทน
การจับไหล่)  8) ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหัวไหล่ 9) ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อขาและสะโพก 10) ท่ารำในเพลงลาฆูกีตาซายังและเพลงลาฆู
สินาโดง 
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ตารางที่ 1 ตัวอยา่งของช่วงอบอุ่นร่างกาย 
 

ท่าออกกำลังกาย คำอธิบาย หมายเหต ุ

 

 มือ: มือท้ังสองข้างจีบปล่อยสลบัไปมา ระดบั
สะเอว 

เท้า : หมุนข้อเท้าเริม่จากเท้าขวาจนหมดจังหวะ
และเปลี่ยนเป็นเท้าซ้าย  

มือ : เพลงกีตาซายัง 
เท้า : ท่าแอโรบิก 

 
 

 

ท่าท่ี 1 มือ : มือซ้ายจีบปล่อยและตั้งวง ระดับวง
กลาง มือขวาแทงลงและสลับไปทางขวาตามลำดับ 

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า ทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้า
หน้าและข้างหลัง  

 
ท่าท่ี 2 มือ : มือซ้ายสาวจีบ มือขวาตั้งวง และ

สลับไปทางขวาตามลำดับ 
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า ทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้า

หน้าและข้างหลัง  
หมายเหตุ : ทำครบทั้งสองท่าและสลับไปอีกฝั่ง

ทำซำ้อีกรอบ  

  มือ : เพลงลาฆูกีตาซายัง 
เท้า : เพลงลาฆูกตีาซายัง 
 
 

 มือ : เพลงลาฆสูินาโดง  
เท้า : เพลงลาฆสูินาโดง 
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ท่าออกกำลังกาย คำอธิบาย หมายเหต ุ

 

มือ : มือประสานกันยืดเหยียดแขนตรงเหนือ
ศรีษะ และเอียงตัวไปทางขวาและซ้ายตามลำดบั 

เท้า : แยกเทา้ให้พอดีกับช่วงไหล ่

ท่าแอโรบิก 

 

มือ : แขนซ้ายยกแขนระดับไหล่พาดไปทางขวา
กดไหล่ลงแขนขวาอ้อมมาทับแขนซ้ายข้างหน้ามือกำ
และสลับไปทางซ้ายตามลำดับ 

เทา้ : แยกเท้าให้พอดีกับช่วงไหล ่

ท่าแอโรบิก 

 
  3.1.2  การแสดงช่วงที่ 2 ท่าออกกำลังกายผู้วิจัยออกแบบท่าออกกำลังกายผสมผสานกับท่ารองเง็งตันหยง 12 ท่า ท่า
แอโรบิก 12 ท่า นำท่าที่สร้างสรรค์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้านพละศึกษา ได้แนะนำให้เปลี่ยนจากวางส้นเท้าแตะพื้นเป็นปลายเท้า
แตะพื้น และเพิ่มการก้าวเท้าแบบตัว L UหรือT ผู้วิจัยได้นำไปพัฒนา โดยท่าเต้นทั้งหมดมีจำนวน 24 ท่า เรียงได้ดังนี้ 1) มือและเท้า
จากเพลงลาฆูดูวอ 2) มือและเท้าจากเพลงลาฆูดูวอ 3) มือจากเพลงลาฆูมะอินัง เท้าจากเพลงลาฆูกีตาซายัง 4) มือจากเพลงลาฆูมะ
อินัง เท้าจากลาฆูเจ๊ะมาหมาด 5) มือและเท้าจากเพลงลาฆูเจ๊ะมาหมาด 6) มือและเท้าจากเพลงลาฆูยาโง้ง 7) มือและเท้าจากเพลงลาฆู
ยาโง้ง 8) มือจีบปล่อย วางส้นเท้าสลับซ้ายขวาเป็นท่าแอโรบิก 9) มือจีบหงายงัดแขนขึ้น วางส้นเท้าสลับซ้ายขวาเป็นท่าแอโรบิก 10) 
มือทั้งสองตะแคงจีบเข้าและออก วางส้นเท้าสลับซ้ายขวาเป็นท่าแอโรบิก 11) มือท้ังสองกำหมัดและยืดไปข้างหน้า วางส้นเท้าสลับซ้าย
ขวาเป็นท่าแอโรบิก 12) มือจีบเข้าข้างลำตัว วางส้นเท้าสลับซ้ายขวาเป็นท่าแอโรบิก 13) มือจากเพลงลาฆูสินาโดง ก้าวเท้าแตะแบบแอ
โรบิก 14) มือจากเพลงลาฆูกีตาซายัง ก้าวเท้าแตะแบบแอโรบิก 15) มือทั้งสองตะแคงจีบเข้าและออก ก้าวเท้าแตะแบบแอโรบิก 16) 
มือทั้งสองจีบระดับศีรษะและแขนเข้าและออก ก้าวเท้าแตะแบบแอโรบิก 17) มือจากเพลงลาฆูสินาโดง ก้าวเท้า 2 ครั้งแล้วแตะแบบ
แอโรบิก 18) มือจากเพลงลาฆูกีตาซายัง ก้าวเท้า 2 ครั้งแล้วแตะแบบแอโรบิก 19) มือจีบท่ีหน้าอกแล้วกางแขนออก แขนตึง ก้าวเท้า 2 
ครั้งแล้วแตะแบบแอโรบิก 20) มือจีบระดับศีรษะเข้าและออก ก้าวเท้า 2 ครั้งแล้วแตะแบบแอโรบิก 21) มือทั้งสองตะแคงจีบเข้าและ
ออก ก้าวเท้าเคลื่อนที่เป็นรูปตัว L 22) มือทั้งสองตะแคงจีบเข้าและออก ก้าวเท้าเคลื่อนที่เป็นรูปตัว L สลับไปอีกฝั่ง 23) มือจากเพลง
ลาฆูเจ๊ะมาหมาด ก้าวเท้าเคลื่อนที่เป็นรูปตัว T 24) มือจีบแขนตึงขนานพ้ืนสลับซ้ายขวา ก้าวเท้าเคลื่อนที่เป็นรูปตัว T  
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างของช่วงออกกำลังกาย 
 

ท่าออกกำลังกาย คำอธิบาย หมายเหต ุ

 

มือ : มือท้ังสองกำหลวมๆอยูร่ะดบัสะเอว 
เคลื่อนไปข้างหน้า 

เท้า : แตะเท้าขวาและซ้ายสลับไปมา  

มอื : เพลงลาฆดููวอ  
เท้า : เพลงลาฆดููวอ 

 

 

มือ : มือซา้ยทาบท่ีอก มือขวาตั้งวงแทงขึน้มา
ด้านหน้าพร้อมโน้มตัว 

เท้า : วิ่งสลับมาแทนที่ตรงกันข้ามกับคู่ 
ทิศ : วิ่งสลับมาแทนที่กัน 
 

มือ : เพลงลาฆยูาโง้ง 
เท้า : เพลงลาฆยูาโง้ง 
 
 

 

 

มือ : มือท้ังสองข้างจีบหงาย และงัดแขนข้ึน
จากล่างขึน้บน 

เท้า : ยื่นเท้าไปข้างหน้าโดยการวางส้นเทา้ 
สลับซ้ายขวาตามจังหวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าแอโรบิก  ปรับมือให้เป็นจบี
เข้ามาแทนการกำมือ 
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  3.1.3  การแสดงช่วงที่ 3 ท่าคลายอุ่น ผู้วจิัยใช้ท่ารองเง็งตันหยงเพลงลาฆูกีตาซายัง และเพลงลาฆูสนิาโดงและใช้ท่าแอ
โรบิกนำท่าท่ีสร้างสรรค์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้านพละศึกษาได้แนะนำ ใหเ้พิ่มท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนล่าง ผู้วิจัยได้นำไปพัฒนา
โดยท่าเต้นทั้งหมดมีจำนวน 9 ท่า เรียงได้ดังนี้ 1) มือและเท้าท่ารำในเพลงลาฆูกีตาซายังและเพลงลาฆูสินาโดง 2) ยืดแขนตรง(ยืด
เหยียดส่วนบน) 3) เขย่งปลายเท้า (ยืดเหยียดส่วนล่าง) 4) ท่าบิดตัว 5) หมุนสะเอว  6) หมุนคอ 7) หมุนไหล่ (นำมือจีบแทนการจับ
ไหล่) 8) แบมือท้ังสองยืดเหยียดตรงเหนือศีรษะวาดลงพร้อมกับย่อเข่า 9) มือท้ังสองไขว้กันเหนือศีรษะวาดลงมาไขว้ระดบัหน้าขาพรอ้ม
กับย่อเข่า  
 
ตารางที่  3 ตัวอย่างท่าคลายอุ่น 
 

ท่าออกกำลังกาย คำอธิบาย หมายเหต ุ

 

 

ท่าที่ 1 มือ : มือซ้ายจีบปล่อยและตั้งวง ระดับวง
กลาง มือขวาแทงลงและสลับไปทางขวาตามลำดับ 

เท้า : ขาขวาก้าวหน้า ทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้าหน้า
และข้างหลัง  

 
ท่าท่ี 2 มือ : มือซ้ายสาวจีบ มือขวาตั้งวง และ

สลบัไปทางขวาตามลำดับ 
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า ทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้า

หน้าและข้างหลัง  
หมายเหตุ : ทำครบทั้งสองท่าและสลับไปอีกฝั่ง

ทำซ้ำอีกรอบ  

  มือ : เพลงลาฆูกีตาซายัง 
เท้า : เพลงลาฆูกตีาซายัง 
 
 

 มอื : เพลงลาฆสูนิาโดง  
เท้า : เพลงลาฆสูินาโดง 

 

มือ : มือท้ังสองข้างจีบที่ไหล ่
หมุนไปข้างหน้าและหมุนไปข้างหลังตามลำดับ 

เท้า : แยกเทา้ให้พอดีกับช่วงไหล ่

ท่าแอโรบิก  ปรับมือให้เป็นจบี
แทนการจับไหล ่
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ท่าออกกำลังกาย คำอธิบาย หมายเหต ุ

 

มือ : แบมือท้ังสองข้างและยืดเหยยีดแขนให้ตึง
เหนือศรีษะและวาดลงมาข้างลำตวัพร้อมย่อเข่า
เล็กน้อย 

เท้า : แยกเท้าให้พอดีกับช่วงไหล ่

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ท่าแอโรบิก 

 
 4. ประเมินชุดออกกำลังกาย 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของชุดออกกำลังกาย รองเง็งตันหยงบิก จากบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา จำนวน 100 
ท่าน ปรากฏคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของชุดออกกำลังกาย รองเง็งตันหยงบิก ในการประเมิน
ครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ด้านซึง่แต่ละด้านอยู่ในระดับเกณฑ์มากที่สุด จำแนกได้ดังตารางที่  

เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพและความพึงพอใจของระบบฐานข้อมูลแบ่งได้ดังนี้ 
5 หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในการใช้งาน 
4 หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจมากในการใช้งาน 
3 หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจปานกลางในการใช้งาน 
2 หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจน้อยมากในการใช้งาน 
1 หมายถึง ผู้ใช้มีรู้สึกไม่พึงพอใจในการใช้งาน 
การวิ เค ร าะห์ ข้ อ มู ล ซึ่ ง ใน การการส รุ ป เป็ น ระดั บ คุณ ภ าพ นั้ น ผู้ วิ จั ย คิ ด ค ะแน น เฉลี่ ย ขอ งแต่ ล ะตั วบ่ ง ช้ี   

ไปเทียบกับคะแนนของคุณภาพที่มี 5 ระดับ ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4.51 - 5.00 หมายถงึ  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.51 - 4.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.51 - 3.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.51 - 2.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.50 หมายถึง  มีความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ปรากฏคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพ ในการประเมินครั้งนี้
แบ่งเป็น 2 ด้านซึ่งแต่ละด้านอยู่ในระดับเกณฑ์มากที่สุด จำแนกได้ดังตารางที่ 4 
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ตารางที ่4 คะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจชุดออกกำลังกาย รองเง็งตันหยงบกิ 
 

รายการพิจารณา Mean SD ระดับคุณภาพ 

1. การประเมินชุดออกกำลังกายรองเง็งตันหยงบิก ช่วงที่ 1 การอบอุ่นร่างกาย 
1. ท่าออกกำลังกายสื่อถึงความเป็นรองเง็งตันหยง 4.47 0.63 มาก 
2. ท่าออกกำลังกายสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย 4.55 0.57 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบอุ่นร่างกาย 4.49 0.64 มาก 
4. ท่าออกกำลังกายมีความเหมาะสมกับคนทุกวัย 4.51 0.61 มากที่สุด 
5. ท่าที่ใช้ในช่วงอบอุ่นร่างกายสามารถช่วยออกกำลังกายได้ทุกส่วนของ

ร่างกาย 
4.50 0.63 มาก 

6. ท่าท่ีมีการใช้มือสัมพนัธ์กันกับเท้า มีความเหมาะสมและสามารถปฏบิัติตาม
ได้ง่าย 

4.44 0.65 มาก 

7. ท่าท่ีมีการใช้เท้ามีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย 4.42 0.7 มาก 
8. ท่าท่ีใช้ในช่วงอบอุน่ร่างกายมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย 4.43 0.73 มาก 

 9. ผู้แสดงสามารถถ่ายทอดได้ดี เข้าใจง่าย 4.48 0.67 มาก 
 10. ดนตรีประกอบการออกกำลังกายมีความเหมาะสม 4.42 0.65 มาก 

รวม 4.47 0.03 มาก 
2. การประเมินชุดออกกำลังกายรองเง็งตันหยงบิก ช่วงที่ 2 การออกกำลังกาย 
1. ท่าออกกำลังกายสื่อถึงความเป็นรองเง็งตันหยง 4.41 0.67 มาก 
2. ท่าออกกำลังกายสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย 4.48 0.66 มาก 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการออกกำลังกาย 4.45 0.67 มาก 
4. ท่าออกกำลังกายมีความเหมาะสมกับคนทุกวัย 4.38 0.71 มาก 
5. ท่าที่ใช้ในช่วงออกกำลังกายสามารถช่วยออกกำลังกายได้ทุกส่วนของ
ร่างกาย 

4.45 0.71 มาก 

6. ท่าที่มีการใช้มือสัมพันธ์กันกับเท้า มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติตาม
ได้ง่าย 

4.4 0.69 มาก 

7. ท่าที่มีการใช้เท้ามีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย 4.36 0.66 มาก 
8. จังหวะการเต้นและท่าท่ีใช้ในช่วงออกกำลังกายมีความเหมาะสม 4.41 0.69 มาก 
9. ผู้แสดงสามารถถ่ายทอดได้ดี เข้าใจง่าย 4.54 0.64 มากท่ีสุด 
10. ดนตรีประกอบการออกกำลังกายมีความเหมาะสม 4.47 0.64 มาก 

รวม 4.43 0.03 มาก 
3. การประเมินชุดออกกำลังกายรองเง็งตันหยงบิก ช่วงที่ 3 การออกกำลังกาย 
1. ท่าออกกำลังกายสื่อถึงความเป็นรองเง็งตันหยง 4.48 0.63 มาก 
2. ท่าออกกำลังกายสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย 4.53 0.59 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการออกกำลังกาย 4.45 0.59 มาก 
4. ท่าออกกำลังกายมีความเหมาะสมกับคนทุกวัย 4.47 0.66 มาก 
5. ท่าที่ใช้ในช่วงออกกำลังกายสามารถช่วยออกกำลังกายได้ทุกส่วนของ
ร่างกาย 

4.42 0.7 มาก 
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รายการพิจารณา Mean SD ระดับคุณภาพ 

6. ท่าที่มีการใช้มือสัมพันธ์กันกับเท้า มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติตาม
ได้ง่าย 

4.45 0.62 มาก 

7. ท่าท่ีมีการใช้เท้ามีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย 4.44 0.64 มาก 
8. จังหวะการเต้นและท่าท่ีใช้ในช่วงออกกำลังกายมีความเหมาะสม 4.48 0.66 มาก 
9. ผู้แสดงสามารถถ่ายทอดได้ดี เข้าใจง่าย 4.49 0.61 มาก 
10. ดนตรีประกอบการออกกำลังกายมีความเหมาะสม 4.44 0.67 มาก 

รวม 4.46 0.03 มาก 
รวมทั้งหมด 4.45 0.04 มาก 

 
 จากตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในชุดออกกำลังกาย รองเง็งตันหยงบิก 
โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 
 เมื่อพิจารณาข้อความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดพบว่า จะเป็นการออกกำลังกายในช่วงชุดออกกำลังกายรองเง็งตันหยงบิก 
ช่วงที่ 1 การอบอุ่นร่างกาย  ได้แก่ ท่าออกกำลังกายสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57  
ท่าออกกำลังกายมีความเหมาะสมกับคนทุกวัย  โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61    ในช่วงที่ 2  ท่าออกกำลัง
กาย  คอื ผู้แสดงสามารถถ่ายทอดได้ดี เข้าใจง่าย มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64  ในช่วงที่ 3  
 คือ ท่าออกกำลังกายสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 
 

อภิปรายผล 
 การพัฒนาชุดออกกำลังกายโดยนำทุนทางวัฒนธรรมเข้ามาเป็นองค์ประกอบท่ีสำคญัในการผสมผสานกับการเต้นแอโรบิกสามารถ 
นำมาใช้ได้นอกจากเป็นการอนุรักษให้คงอยู่ได้เป็นอย่างดีแต่ต้องวิเคราะห์ท่วงท่าท่ีสามารถนำมาใช้ประกอบอย่างถี่ถ้วน อย่างที่ผู้วจิัย
นำการแสดงรองเง็งตันหยงมาใช้เป็นชุดออกกำลังกายก็ได้นำท่วงทา่การใช้มือ เท้า ลำตัว จากเพลงตา่งๆของรองเง็งตันหยงมาปรับกับ
ท่าเต้นแอโรบิก  นอกจากน้ีในการเผยแพรค่วรจัดทำเป็นภาพโปสเตอร์เพื่อท่ีผู้เต้นสามารถเห็นท่าทางต่อไปได ้ ทั้งนี้การจัดทำเป็นวีดี
ทัศน์ก็เป็นสิ่งสำคญัเพราะถือเป็นตัวช่วยสำคัญทีผู่้เต้นสามารถกระทำตามผู้นำเต้นได้  ท้ังในการเต้นตามวีดีทัศนไ์ม่มีข้อจำกดัเรื่องเวลา 
ซึ่งผู้เต้นสามารถเต้นไดทุ้กช่วงที่สะดวก ทัง้เป็นผู้ช่วยท่ีดีในการจำจดท่าเต้นในช่วงแรก  สอดคล้องกับ บุญประจักษ์  จันทร์วินและคณะ 
[4]  ได้ศึกษา โนราบิก การประยกุต์ศิลปะแดนใต้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผูสู้งอายุ ซึ่งเป็นการประยุกต์ท่ารำ โนราให้เป็นแอโรบิก
เหมาะแก่การออกกำลังกายของผูสู้งอายทุี่เน้นขยับร่างกายโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มกีารเคลื่อนไหวร่างกายได้ทุกส่วน ส่งผลดตี่อ
ระบบการหายใจ เมื่อพิจารณาจากท่าเต้นท่ีนำท่าโนรามาดดัแปลงเป็นท่าบริหารร่างกาย อาทิ ท่าครู  ท่าจีบพก ท่าข้ีหนอน ท่าสามย่าง 
ท่าพรหมสี่หนา้  ท่านาด ท่าสอดสร้อย  แต่ทั้งนี้จุดเน้นคือกอ่นออกกำลังกายต้องอบอุ่นร่างกายเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อน 4-5 นาที  
นอกจากน้ี จารุวรรณ  ภูส่าลีและ สุนิดา  ปรีชาวงษ ์[5] ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เน้นการเต้นแอโรบิ
กแบบมวยไทยต่อความดันโลหติและดัชนีมวลกายของผู้ที่มภีาวะความดันโลหิตเกือบสูง  พบว่า มีการเต้นแอโรบิกแบบมวยไทย ใช้ท่า
กายบริหารชุดแมไ่ม้มวยไทย ของกรมพลศึกษาและศลิปะมวยไทย มาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย  การใช้หมัด การใช้ศอก  การใช้เข่า  
การใช้เท้าถีบ และการใช้ขาเตะ   
 การออกแบบชุดสำหรับสวมใส่ในการนำไปแสดงโชว์  นอกจากมุ่งเน้นการนำเอกลักษณ์ประจำชุดควรคำนึงถึงการสวมใส่ทีส่ะดวก 
ถ่ายเทอากาศได้ดี กระชับสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งวิจัยนี้มุ่งเน้นออกแบบเพื่อเป็นชุดออกกำลังกาย รองเท้าก็
ควรที่จะรอบรับแรงกระแทกในการลงน้ำหนักเท้าในการเต้นด้วย สอดคล้องกับกุลชาดา  ศรีใส [6] ไดศ้ึกษาการบาดเจ็บของผู้เต้นแอโร
บิกในเขตเทศบาลเชียงใหม่ ได้กลา่วถึงการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่กระชับและระบายอากาศได้ดีนอกจากนี้การเลือกรองเท้าที่รองรับการ
กระแทกและเน้นความคล่องตัวด้วยการเต้นทีเ่คลื่อนไหวเปลี่ยนทิศทางจำนวนมาก 
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บทสรุป 
  1.  แนวคิดของการสร้างสรรค์  นำท่าทางการแสดงรองเง็งตันหยงซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดสตูล มาผสมผสานกับ
ท่าการออกกำลังกายประเภทแอโรบิก  ใช้ช่ือว่า รองเง็งตันหยงบิก โดยยึดหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง  แบ่งชุดออกกำลังกาย 
ออกเป็น 3 ช่วงดังนี้  ช่วงที่ 1 ท่าอบอุ่นร่างกายหรือท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ ช่วงที่ 2 ท่าออกกำลังกาย ช่วงที่ 3 ท่าคลายอุ่น  
  2. ออกแบบและสร้างสรรค์องค์ประกอบของการแสดง เพลงประกอบการแสดงนำท่วงทำนองของเพลงรองเง็งตันหยงมาเป็น
เพลงหลัก แต่ปรับเครื่องดนตรีเป็นอิเล็กทรอนิคเพื่อให้บทเพลงมีความผ่อนคลายเหมาะกับเป็นชุดออกกำลังกาย ทั้งนี้ท่วงทำนองเพลง
จะแบ่งออกตามช่วงของการออกกำลังกาย 
   3.  ออกแบบและสร้างสรรค์วิธีการแสดง 1) นำท่าเต้นรองเง็งตันหยง 6 เพลง ( ลาฆูดูวอ ลาฆูมะอินัง ลาฆูยาโง้ง ลาฆูกีตาซา
ยัง ลาฆูสินาโดงและลาฆูเจ๊ะมาหมาด)  เน้นในส่วนของมือและเท้า   2) การออกแบบท่าออกกำลังกาย รองเง็งตันหยงบิก  การแสดง
ช่วงที่ 1 ท่าอบอุ่นร่างกาย มีท่าเต้นทั้งหมดมีจำนวน 10 ท่า เรียงได้ดังนี้ 1) มือจากท่ากีตาซายัง เท้าหมุนข้อเท้าแบบแอโรบิก  2) ยืด
แขนตรง(ยืดเหยียดส่วนบน) 3) เขย่งปลายเท้า (ยืดเหยียดส่วนล่าง) 4) ท่าบิดตัว 5) หมุนสะเอว  6) หมุนคอ 7) หมุนไหล่ (นำมือจีบ
แทนการจับไหล่)  8) ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหัวไหล่ 9) ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อขาและสะโพก 10) ท่ารำในเพลงลาฆูกีตาซายังและเพลง
ลาฆูสินาโดง  การแสดงช่วงที่ 2 ท่าออกกำลังกาย  ได้ออกแบบท่าออกกำลังกายผสมผสานกับท่ารองเง็ง โดยท่าเต้นทั้งหมดมีจำนวน 
24 ท่า เรียงได้ดังนี้ 1) มือและเท้าจากเพลงลาฆูดูวอ 2) มือและเท้าจากเพลงลาฆูดูวอ 3) มือจากเพลงลาฆูมะอินัง เท้าจากเพลง
ลาฆูกีตาซายัง 4) มือจากเพลงลาฆูมะอินัง เท้าจากลาฆูเจ๊ะมาหมาด 5) มือและเท้าจากเพลงลาฆูเจ๊ะมาหมาด 6) มือและเท้าจากเพลง
ลาฆูยาโง้ง 7) มือและเท้าจากเพลงลาฆูยาโง้ง 8) มือจีบปล่อย วางส้นเท้าสลับซ้ายขวาเป็นท่าแอโรบิก 9) มือจีบหงายงัดแขนขึ้น วางส้น
เท้าสลับซ้ายขวาเป็นท่าแอโรบิก 10) มือทั้งสองตะแคงจีบเข้าและออก เท้าวางส้นเท้าสลับซ้ายขวาเป็นท่าแอโรบิก 11) มือทั้งสองกำ
หมัดและยืดไปข้างหน้า วางส้นเท้าสลับซ้ายขวาเป็นท่าแอโรบิก 12) มือจีบเข้าข้างลำตับ วางส้นเท้าสลับซ้ายขวาเป็นท่าแอโรบิก 13) 
มือจากเพลงลาฆูสินาโดง ก้าวเท้าแตะแบบแอโรบิก 14) มือจากเพลงลาฆูกีตาซายัง เท้าก้าวแตะแบบแอโรบิก 15) มือท้ังสองตะแคงจีบ
เข้าและออก ก้าวเท้าแตะแบบแอโรบิก 16) มือท้ังสองจีบระดับศีรษะแขนเข้าและออก ก้าวเท้าแตะแบบแอโรบิก 17) มือจากเพลงลาฆู
สินาโดง ก้าวเท้า 2 ครั้งแล้วแตะแบบแอโรบิก 18) มือจากเพลงกีตาซายัง ก้าวเท้า 2 ครั้งแล้วแตะแบบแอโรบิก 19) มือจีบที่หน้าอก
แล้วกางแขนออกแขนตึง ก้าวเท้า 2 ครั้งแล้วแตะแบบแอโรบิก 20) มือจีบระดับศีรษะเข้าและออก ก้าวเท้า 2 ครั้งแล้วแตะแบบแอโร
บิก 21) มือท้ังสองตะแคงจีบเข้าและออก ก้าวเท้าเคลื่อนท่ีเป็นรูปตัว L 22) มือทั้งสองตะแคงจีบเข้าและออก ก้าวเท้าเคลื่อนที่เป็นรูป
ตัว L สลับไปอีกฝั่ง 23) มือจากเพลงลาฆูเจ๊ะมาหมาด ก้าวเท้าเคลื่อนที่เป็นรูปตัว T 24) มือจีบแขนตึงขนานพื้นสลับซ้ายขวา ก้าวเท้า
เคลื่อนที่เป็นรูปตัว T   การแสดงช่วงที่ 3 ท่าคลายอุ่น ใช้ท่ารองเง็งตันหยงเพลงลาฆูกีตาซายัง และเพลงลาฆูสินาโดงและใช้ท่าแอโรบิก 
โดยท่าเต้นทั้งหมดมีจำนวน 9 ท่า เรียงได้ดังนี้ 1) มือและเท้าท่ารำในเพลงลาฆูกีตาซายังและเพลงลาฆูสินาโดง 2) ยืดแขนตรง(ยืด
เหยียดส่วนบน) 3) เขย่งปลายเท้า (ยืดเหยียดส่วนล่าง) 4) ท่าบิดตัว 5) หมุนสะเอว 6) หมุนคอ 7) หมุนไหล่ (นำมือจีบแทนการจับไหล่) 
8) แบมือท้ังสองยืดเหยียดตรงเหนือศีรษะวาดลงพร้อมกับย่อเข่า 9) มือทั้งสองไขว้กันเหนือศีรษะวาดลงมาไขว้ระดับหน้าขาพร้อมกับ
ย่อเข่า  
  4. ผลการประเมินชุดออกกำลังกาย  รองเง็งตันหยงบิก จากบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา จำนวน 100 ท่าน ปรากฏ
ความพึงพอใจ โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04   โดยประเด็นที่มีความพงึ
พอใจในระดับมากท่ีสุดของแต่ละช่วงดังนี้ ช่วงที่ 1  คือ ท่าออกกำลังกายสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย ท่าออกกำลังกายมีความเหมาะสม
กับคนทุกวัย ในช่วงที่ 2  คือ ผู้แสดงสามารถถ่ายทอดได้ดี เข้าใจง่าย และ ในช่วงที่ 3  คือ ท่าออกกำลังกายสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย
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แนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก 
The Approach to Develop the Tourist Attraction Value Chain of Nakhonnayok 

Province 
 
 

ประเสริฐ โยธคิาร1์  ณัฐกานต์ รองทอง2  มรกต บุญศิรชิัย3  วงศ์วิภา โถวสุวรรณจินดา4 และ ปรียา สมพืช5 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส ารวจสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก (2) ส ารวจกิจกรรมห่วงโซ่
คุณค่าด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว และ (3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว  ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและจัดประชุมกลุ่มย่อย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว จ านวน 20 คน และการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า (1) จังหวัดนครนายกมีสิ่งดึงดูดใจทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และสิ่ง
ที่มนุษย์สร้างขึ้น มีรูปแบบการท่องเที่ยว อาทิ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ (2) 
ห่วงโซ่คุณค่าสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมในการสร้างคุณค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวต่างๆ มี
กิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าประกอบด้วยกิจกรรมหลักเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ การ
สร้างยอดขาย และส่งมอบไปยังนักท่องเที่ยว ในขณะที่กิจกรรมสนับสนุนเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมหลักให้เกิด
ประสิทธิภาพ และ (3) แนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ได้แก่ การพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาห่วงโซ่
คุณค่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด การคัดเลือกโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ และ
มาตรฐานการท่องเที่ยวมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ : ห่วงโซ่คุณค่า สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว จังหวัดนครนายก 

 

Abstract 
 The objectives of this study were to (1) explore the tourist attractions of Nakhonnayok Province; (2) 
explore tourist attraction value chain activities and (3) suggest guidelines for developing tourist attraction value 
chain. This research was qualitative research. In-depth interviews and focus groups were conducted with a total of 
20 key informants, including community leaders, tourism business operator, and personnel from government 
agencies and non-participant observation. The content analysis was applied for data analysis. Findings are as 
follows: (1) Nakhonnayok Province has many natural, cultural and man-made attractions. There are tourism forms 
such as ecotourism, cultural tourism and recreational tourism; (2) activities in the tourist attraction value chain are 
activities to create value and develop products in various forms of tourism. There are activities within the value 
chain consisting of primary activities that benefit the physical characteristics of the product, generating sales and 
delivered to tourists while supporting activities are activities that support the effective implementation of the 
primary activities; and (3) guidelines for developing tourist attraction value chain include: considering the value 
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chain development goals in line with the provincial tourism development strategy, selection of tourism and service 
development projects, and tourism standards to be used appropriately. 
  
Key words: Value Chain, Tourist Attractions, Nakhonnayok Province  

1. บทน า 
 จังหวัดนครนายกเป็นจุดหมายปลายทางแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร มีสิ่งดึงดูดใจที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งทางธรรมชาติ เช่น เขาใหญ่ เขาเขียว เขาชะโงก และเขานางรอง เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารและน้ าตกที่สวยงามหลายแห่ ง 
เช่น น้ าตกวังตะไคร้ น้ าตกสาริกา และน้ าตกนางรอง เป็นต้น (สภาพัฒนาการเมืองจังหวัดนครนายก, ม.ป.ป.) และแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ได้แก่ สถานที่ส าคัญทางศาสนา วิถีชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ชุมชนไทยพวน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สันนิษฐานได้ว่าเคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดี มีการขุดค้นพบหลักฐานแนวก าแพงเนินดินและสันคู
ที่ต าบลดงละคร เป็นต้น (ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก , ม.ป.ป.) จากความส าคัญของทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดได้วางแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครนายก พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) (ส านักงานจังหวัดนครนายก, 2563) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
คือ “แหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของทุกคนในครอบครัวอย่างคุ้มค่าที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) รวมถึงการเป็นเมืองน่าอยู่ที่คนกรุงเทพมหานครและ EEC ต้องการมาพักผ่อนและเพิ่มพลังทางกาย ทางจิตใจ 
ความคิดและเป็นเมืองที่ทุกคนใฝ่ฝันใช้ชีวิตและอยู่อาศัย เมืองที่ตอบโจทย์วัยท างาน GEN y-z (Work Place)” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนแหล่งท่องเที่ยวร่วมส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวมีการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อส่งมอบคุณค่าทางการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ (ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก, ม.ป.ป.)  

 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นระบบ ครอบคลุมองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้านสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มีศักยภาพเป็นจุดหมายปลายทางแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการ ให้เป็นไปในทิศทางที่
เหมาะสม จ าเป็นต้องวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ที่เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์กิจกรรมทั้งหมดที่ช่วยเพิ่ม
มูลค่าตั้งแต่ในขั้นตอนของการออกแบบกิจกรรม กระบวนการผลิต และผลผลิตที่เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ เป็นต้น ให้มีคุณค่าในการส่งมอบไปยังนักท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อ
ปรับภาพลักษณ์ โครงสร้างตลาด และสมดุลของฝั่งอุปสงค์และอุปทานทางการท่องเที่ยว เพื่อให้ได้ข้อชี้น าที่เป็นแนวทางการด าเนินงาน
และพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่มีส่วนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยวโดยตรง และกิจกรรมสนับสนุนที่เป็นกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมหลักให้สามารถด าเนินไปได้ (Porter, 2004) 
โดยกิจกรรมทั้งสองส่วนนี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและมีความเกี่ยวเนื่องกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วน
ได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดนครนายก โดยห่วงโซ่คุณค่าดังกล่าวนี้จะถูก
เชื่อมต่อกับโซ่คุณค่าของบริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกและโซ่คุณค่าของนักท่องเที่ยวจนกลายเป็นระบบ
ความสัมพันธ์ที่มีขนาดใหญ่หรือระบบคุณค่า ดังนั้นผลตอบแทนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นเชิงพื้นที่ย่อมจะไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในห่วงโซ่
คุณค่าของการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในระบบคุณค่าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวมีส่วนร่วม (บูรณศักดิ์ 
มาดหมาย, 2553)  

 จากหลักการและเหตุผล เพื่อให้การพัฒนาสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดนครนายก และเพื่อให้มีความ
พร้อมในการส่งมอบประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าผ่านเป็นสินค้าและบริการ อาทิ รูปแบบการท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัด
นครนายก เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ เป็นต้น การศึกษาครั้งนี้จึง
เล็งเห็นความส าคัญที่ต้องมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก รวมถึงกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
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ท่องเที่ยว ที่เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์กิจกรรมทั้งหมดที่ช่วยเพิ่มมูลค่าตั้งแต่ในขั้นตอนของการออกแบบกิจกรรม กระบวนการผลิต 
และส่งมอบไปยังนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ตามระบบห่วงโซ่คุณค่า เนื่องจากอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ 
ได้แก่ ธุรกิจจัดน าเที่ยว ธุรกิจบริการที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านจ าหน่ายของที่ ระลึก ธุรกิจขนส่งทั้งการเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศและระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งเป็นธุรกิจที่กระตุ้นอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างและพัฒนาที่ดิน รวมทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้ไปสู่ประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะได้ข้อชี้น าเป็นแนวทางในการแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกที่เป็นระบบสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจนเพื่อเป็นการ
ยกระดับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป  
   
2. ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย (1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น (2) กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก และ (3) แนว
ทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก   
 2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน บุคลากรจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก สมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โดยการคัดเลือกประชากรกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (purposive 
sampling) 
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดนครนายก 
 4. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาท าการวิจัย 1 ปี (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  

 
3. วิธีการวิจัย 
 การด าเนินการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีการด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 การศึกษาครั้งนี้ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบเจาะจง ( purposive 
sampling) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยภาครัฐด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ตัวแทนจากส านักงานจังหวัด ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ภาคเอกชน ได้แก่ ตัวแทนสมาคมด้านการท่องเที่ยวจังหวัด
นครนายก และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ร้านอาหาร บริษัทน าเที่ยว และร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น  ภาควิชาการ 
ได้แก่ อาจารย์จากสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขาการท่องเที่ยว และภาคประชาชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก รวมจ านวน 20 คน  
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมใน
ห่วงโซ่คุณค่าในการด าเนินงานด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก และแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก ทั้งนี้แบบสัมภาษณ์ที่จัดท าขึ้นได้มีการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity Test) โดยการขอความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นของหัวข้อการวิจัยดังกล่าวได้ตรวจสอบและ
ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบสัมภาษณ์ที่เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิได้น ามาพิจารณาในการปรับปรุง
แก้ไขให้แบบสัมภาษณ์มีความถูกต้องและเหมาะสม 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 3.1.1) ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก โดยการศึกษา 
วิเคราะห์ และการทบทวนวรรณกรรม บทความ งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก 
 3.2.2) ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น (1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (2) 
การจัดประชุมระดมความคิดเห็น (focus group)  
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 3.3.3) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม นักวิจัยใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เปิดเผยตนเองในฐานะนักวิจัย เพื่อรวบรวมข้อมูล
และตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย ได้แก่ (1) ระหว่างการลงพื้นที่ภาคสนาม (2) ระหว่างการ
สัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย  
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การตรวจสอบสามเส้าวิธีรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการในการเก็บข้อมูลหลายวิธี 
ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการรวบรวมข้อมูล จากนั้นเข้าสู่กระบวนการการให้รหัส (coding) จัดหมู่ข้อมูล (category) 
และท าดัชนีข้อมูล วิเคราะห์หาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้เป็นแบบแผนน าไปสู่ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
 
4. ผลการวิจัย 
 1. ผลการส ารวจสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก 
     จังหวัดนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรองที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ สามารถ
น าเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดนครนายกดังนี้ 
     1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
         จากการส ารวจพบว่า สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดนครนายกเป็นที่ราบ พื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูง
ชันในเขตอ าเภอบ้านนา อ าเภอเมืองนครนายก และอ าเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเทือกเขาติดต่อกับ
เทือกเขาดงพญาเย็น ยอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียว ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้ เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่เป็นส่วนหนึ่ง
ของที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวส่งผลให้จังหวัดนครนายกมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงาม อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยและได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโก ภูมิประเทศประกอบด้วยป่าดิบ ป่าโปร่ง น้ าตก สัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด มีสิ่งดึงดูดใจที่อยู่ในส่วนของจังหวัด
นครนายก ได้แก่ เขาเขียว น้ าตกสาริกา และน้ าตกนางรอง เป็นต้น และแม่น้ านครนายกที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ า เช่น ล่องแก่ง 
ล่องแพ และเล่นน้ า เป็นต้น   
     2) สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
         จากการส ารวจพบว่า พื้นที่ของนครนายกปรากฏหลักฐานว่าเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มี
การขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในยุคนั้น เช่น ขวานหิน ลูกปัดหิน ลูกปัดแก้ว และขวานส าริด เป็นต้น สันนิษฐานว่าเคยเป็น
เมืองโบราณโดยปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยในสมัยทวารวดี จากแหล่งโบราณ “บ้านดงละคร” โดยเมืองนี้อาจมีพัฒนาการและอายุ
ร่วมสมัยกับเมืองศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรี และเมืองพระรถในจังหวัดชลบุรี ซึ่งโบราณวัตถุที่ขุดพบในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีหลาย
ยุคหลายสมัยด้วยกัน ประกอบด้วย ระฆังหินสมัยทวารวดี พระพุทธรูปสมัยลพบุรี  ภาชนะดินเผาสมัยสุโขทัย และอยุธยา เป็นต้น 
นอกจากนั้น ยังพบว่ามีการอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณจังหวัดนครนายกของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวพวนตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
กลุ่มคนเชื้อสายจีนที่มาท าการค้าขาย และคนท้องถิ่น ก่อให้เกิดวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่หลากหลายและน่าสนใจกลายเป็นสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครนายก ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นเพื่อนันทนาการ ดังนี้ 
         (1) แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่  
            ศาลหลักเมือง อยู่ริมแม่น้ านครนายกภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เป็นศาลาจัตุรมุข 
ประดิษฐานเสาหลักเมืองเป็นเสาไม้ยาวประมาณ 1 เมตร ปลายเสาแกะสลักรูปดอกบัว ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 
  เมืองโบราณดงละคร บ้านดงละคร อ าเภอเมือง ภายในบริเวณมีการขุดค้นพบภาชนะดินเผา ลูกปัด พระพิมพ์ และ
ซากสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น แนวก าแพงเมือง สันคูเมือง เป็นต้น ซ่ึงเป็นหลักฐานแสดงความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่พุทธ-ศตวรรษ
ที่ 14-16 
    วัดพราหมณี ต าบลบ้านใหญ่ ประดิษฐาน “หลวงพ่อปากแดง” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวลาวได้อัญเชิญมาจาก
เวียงจันทน์ พุทธลักษณะทรงเครื่องดอกพิกุล พระโอษฐ์แดง  
  วัดจุฬาภรณ์วนาราม สร้างขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรง
พระชนมายุ 50 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ด้านหน้าวัดมีซุ้มไผ่เป็นอุโมงค์ไผ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่มีลักษณะเอียงเข้า
หากันระหว่างทางเดินที่ทอดยาวหลายเมตร จนกลายเป็นอุโมงค์ไผ่เขียวขจีที่สวยงาม มีบรรยากาศคล้ายกับป่าไผ่อาราชิยาม่าที่ประเทศ
ญี่ปุ่น  
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  วัดฝั่งคลอง อ าเภอปากพลี นอกจาการสักการะพระพุทธรูปแล้ว ภายในวัดมีการจัดท าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่ง
คลอง รวมรวมเรื่องราวของชาวไทยพวนให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และวัดปทุมวงษาวาส มีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารของชาว
ไทยพวน เช่น ข้าวกระยาคู และการสาธิตการทอผ้าพื้นเมือง เป็นต้น 
         (2) สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ 
  เขื่อนขุนด่านปราการชล ตั้งอยู่ในเขตบ้านท่าด่าน ต าบลหินตั้ง สร้างขึ้นตามแนวพระราชด าริของ รัชกาลที่ 9 
ด้านหน้าเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ า ด้านหลังเป็นพื้นที่อยู่อาศัย ท้ายเขื่อนเป็นพื้นที่ปลูกพันธุ์ไม้และมีศูนย์การเรียนรู้ มีท่าเรือส าหรับล่องแก่ง 
ส่วนพื้นที่สันเขื่อนเป็นจุดชมทิวทัศน์ และด้านบนสุดของภูเขาเป็นที่ตั้งของอาคารที่ประทับ มีบริการรถรางน าชมรอบเขื่อน แล ะมี
บริการสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ห้องสุขา ทางลาด และรถพ่วงส าหรับผู้พิการ  
  ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อยู่บ้านท่าด่าน ต าบลหินตั้ง บริเวณด้านหลังเขื่อนขุนด่านปราการชล จัดท าโครงการศูนย์
นิทรรศการการบริหารทรัพยากรธรรมชาติแสดงแนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาตนเองตามแนวพระราชด าริฯ ประกอบด้วย อาคาร
นิทรรศการต้อนรับนักท่องเที่ยว อาคารประชุม แปลงสาธิตกิจกรรมกลางแจ้ง แปลงทฤษฎีแก้มลิง แปลงปลูกหญ้าแฝก แปลงทฤษฎี
เกษตรแผนใหม่และจุดสาธิตเรื่องพลังงาน 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (โรงเรียนนายร้อย จปร.) อยู่ต าบลพรหมณี บริเวณโรงเรียนติดกับเขาชะโงก 
นอกจากจะเป็นสถาบันทางการศึกษาแล้ว ภายในมีสถานที่น่าสนใจและกิจกรรมหลากหลาย เหมาะแก่การท่องเที่ยวแบบครอบครัว
และหมู่คณะ ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลาวงกลมหรือศาลาลม จัดสร้างขึ้ นเพื่อเป็นที่
พักผ่อนของนักเรียนนายร้อยภายในศาลาวงกลมประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และ พิพิธภัณฑ์โรงเรียน จปร. 100 ปี เป็นที่จัด
แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกองทัพไทยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เคยใช้ท าสงครามในอดีต เครื่องแบบนายทหาร ห้องชมสไลด์มัลติวิชั่น และยัง
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้งของรัชกาลที่ 5  
  อุทยานพระพิฆเนศ ต าบลสาริกา สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ภายในอุทยานมีปฏิมากรรมพระพิฆเนศปาง
ประทานพรและปางเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังจัดแสดงพระพิฆเนศอีกจ านวน 108 ปาง 
  ฟาร์มแกะนครนายก ต าบลสาริกา อยูใ่กล้ๆ กับตลาดเท่งเถิดเทิง-ไนท์วินเทจ ชมความน่ารักแสนรู้ของเหล่า ฝูงแกะ 
ฝูงกระต่าย และปลาคาร์ฟสีสวย นอกจากนี้ ยังมีมุมดอกไม้ไว้ถ่ายรูป และบริเวณด้านหน้าฟาร์มมีร้านกาแฟและเบเกอรี่ไว้บริการ
นักท่องเที่ยว  
  ตลาดเท่งเถิดเทิง-ไนท์วินเทจ ต าบลสาริกา อยู่ติดกับฟาร์มแกะนครนายก เป็นตลาดนัดกลางคืนตกแต่งด้วยรูปแบบ
หรือสไตล์วินเทจ มีเสื้อผ้า ร้านอาหาร และของที่ระลึกไว้บริการนักท่องเที่ยว 
  กล่าวโดยสรุป จังหวัดนครนายกมีสิ่งดึงดูดใจที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ได้แก่ ที่
ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา เทือกเขาดงพญาเย็น วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ได้แก่ สถานที่ส าคัญทางศาสนา วิถีชุมชนและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เช่น ชุมชนไทยพวน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สันนิษฐานได้ว่าเคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราว
ดีที่บ้านดงละคร เป็นต้น และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ ได้แก่ เขื่อนขุนด่านปราการชล พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นเมืองที่รุ่มรวยทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากการพัฒนาและกิจกรรมนันทนาการ 
นับเป็นจุดหมายปลายทางแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้มีความพร้อมในการส่งมอบ
ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าผ่านเป็นสินค้าและบริการ อาทิ รูปแบบการท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดนครนายก เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ เป็นต้น ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่
คุณค่าด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก ที่เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์กิจกรรมทั้งหมดที่ช่วยเพิ่มมูลค่าตั้งแต่ใน
ขั้นตอนของการออกแบบกิจกรรม กระบวนการผลิต และส่งมอบไปยังนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและสร้าง
รายได้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตามระบบห่วงโซ่คุณค่าที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 
 
 2. ผลการส ารวจกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก 
     พบว่า ห่วงโซ่ห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก  เป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ที่มีผลผลิตเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวต่างๆ 
สอดคล้องตามบริบทพื้นที่ เช่น รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
และรูแบบการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ เป็นต้น โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการน าวัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต กระบวนการจัด
จ าหน่าย กระบวนการจัดส่งสินค้าและบริการสู่นักท่องเที่ยว และกระบวนการบริการนักท่องเที่ยว อาจกล่าวได้ว่าการสร้างคุณค่าให้กับ
สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าหรือประโยชน์อื่นๆ มาประกอบกันให้เป็นประโยชน์สุดท้ายที่นักท่องเที่ยวต้องการ โดยมี
ขั้นตอนของกระบวนการสร้างคุณค่าที่ต่อเนื่องกันเป็นทอดๆ เหมือนห่วงโซ่ของกิจกรรมทั้งกิจกรรมหลักและสนับสนุน เพื่อที่จะสร้าง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 
 

คุณค่าในกิจกรรมต่างๆ ของห่วงโซ่คุณค่าสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวพันกัน เพื่อสร้างประโยชน์สุดท้ายในผลิตภัณฑ์ที่
เป็นสินค้าและบริการเพื่อส่งต่อไปให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์  จากการศึกษากิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวพบว่ามีกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าประกอบด้วยกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     1) กิจกรรมหลัก (primary activities) ประกอบด้วย  
         (1) กิจกรรมน าเข้า (inbound logistics) กิจกรรมส าคัญที่ช่วยสร้างคุณค่า คือการน านโยบายและแผนงานพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทั้งระดับประเทศและท้องถิ่นเพื่อน ามาก าหนดลักษณะกิจกรรมหรือการท างานหรือกระบวนการท างานรวมถึงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรมนั้นๆ ด้วย นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงการน าประสบการณ์ที่ดีทั้งของนักท่องเที่ยวและบุคลากรทางการท่องเที่ยว และ
ความความคาดหวังของนักท่องเที่ยว ที่จ าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว มาเป็นข้อมูลส าคัญในการเริ่มต้นพัฒนาสินค้าและ
บริการทางการท่องเที่ยว 
         (2) การปฏิบัติการ (operations) กิจกรรมส าคัญที่ช่วยสร้างคุณค่า คือการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายหรือ
พันธมิตรทางการท่องเที่ยว การด าเนินงานโครงการตามแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวและมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น 
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานบริการท่องเที่ยว มาตรฐานธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตลอดจนข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
ความต้องการของนักท่องเที่ยว การก าหนดส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสม มาหลอมรวมการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมห่วงโซ่
คุณค่าให้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นสายโซ่การท่องเที่ยวและบริการ           
         (3) กิจกรรมน าออก (outbound logistics) กิจกรรมส าคัญที่ช่วยสร้างคุณค่า คือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่เป็น
สินค้าและบริการ ได้แก่ รูปแบบการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และรูแบบการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ เป็นต้น 
         (4) การตลาดและการขาย (marketing & sales) กิจกรรมส าคัญที่ช่วยสร้างคุณค่า คือเน้นช่องทางการตลาดสมัยใหม่
หรือออนไลน์ เน้นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
         (5) การบริการลูกค้า (customer service) กิจกรรมส าคัญที่ช่วยสร้างคุณค่า คือ การออกแบบการบริการที่เป็น                  
อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่หรือธุรกิจด้านการท่องเที่ยว การให้ความเอาใจใส่ดูแลและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ตั้งแต่
เริ่มเข้ามาติดต่อจนถึงการติดตามหลังการขาย ตามวัฒนธรรมประเพณีที่ถูกต้องตามหลักของแต่ละภูมิหลังของนักท่องเที่ยว  
     2) กิจกรรมสนับสนุน (support activities) ประกอบด้วย 
         (1) การจัดหา (procurement) กิจกรรมส าคัญที่ช่วยสร้างคุณค่า คือการสรรหาเครือข่ายหรือพันธมิตรทางการ
ท่องเที่ยวร่วมวางแผนความต้องการหรือแผนธุรกิจทางการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหรือธุรกิจด้ านการท่องเที่ยวกับ
เครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยว รวมถึงการเลือกสรรวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ในการน าเสนอเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวหรือธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยว  
          (2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยี (technology development) กิจกรรมส าคัญที่ช่วยสร้างคุณค่า คือการเลือกลงทุน
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่คุ้มค่ามาใช้ในการท างาน การหลอมรวมการบริการและการท างานในรูปของอิเลคทรอนิกส์ มีเหมือง
ข้อมูลเพื่อการบริหาร การวางแผน และการปฏิบัติงาน 
         (3) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (human resource management) กิจกรรมส าคัญที่ช่วยสร้างคุณค่า คือการ
ฝึกอบรมให้บุคลากรทางการท่องเที่ยวทุกคนมีจิตส านึกที่ถูกต้องเรื่องการให้บริการนักท่องเที่ยว การสร้างลักษณะการบริการที่เป็นเลิศ
และเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่หรือธุรกิจทางการท่องเที่ยว มีความรู้ลึกและรู้จริงในกิจกรรมหรืองานที่ท า และท างานเป็นทีม          
         (4) โครงสร้างสนับสนุน (firm structure) กิจกรรมส าคัญที่ช่วยสร้างคุณค่า คือการลดเวลาของแต่ละกิจกรรมหรืองาน
ด้านท่องเที่ยวลง และการให้ความส าคัญเรื่องการบริหารจัดการการเงินและการบัญชี การวางแผนการบริหารหนี้ โดยเฉพาะการบริหาร
จัดการภาษีที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
  ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าในการจัดท าห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกให้เป็นไปใน
ทิศทางที่เหมาะสม จ าเป็นต้องพิจารณาถึงเป้าหมายการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว คือ
แหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของทุกคนในครอบครัวอย่างคุ้มค่าที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และ เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) รวมถึงการเป็นเมืองน่าอยู่ที่คนกรุงเทพมหานครและ EEC ต้องการมาพักผ่อนและเพิ่มพลังทางกาย ทางจิตใจ 
ความคิดและเป็นเมืองที่ทุกคนใฝ่ฝันใช้ชีวิตและอยู่อาศัย เมืองที่ตอบโจทย์วัยท างาน ตลอดจนมิติการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
ของจังหวัดนครนายก ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวกลางแจ้งและผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพวิถีชุมชน วัฒนธรรม 
ส าหรับคนทุกวัย ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน การเป็นแหล่งพักผ่อนและเพิ่มพลังที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ประกอบการจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการตอบสนองความ
ต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ผู้พิการ และวัยท างาน (ส านักงาน
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จังหวัดนครนายก, 2563) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวให้เป็นระบบและสร้างคุณค่าที่
ต่อเนื่องกันเป็นทอดๆ ในกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างประโยชน์สุดท้ายในผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวเพื่อส่งต่อไปให้
นักท่องเที่ยวและผู้ทีเกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์  
 3. ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก 
     จากการศึกษากิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาและมิติการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดนครนายก สามารถน ามาเป็นแนวทางการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าทางการท่องเที่ยว
รวมถึงแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าต่างมีบทบาทและ
หน้าที่ที่แตกต่างกันแต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในห่วงโซ่คุณค่าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การพัฒนาสินค้าและบริการ ได้แก่ รูปแบบ
การท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดนครนายกให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม สามารถเสนอแนะแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก ดังนี้ 
     1) กิจกรรมหลัก 
         (1) กิจกรรมน าเข้า ได้แก่ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดในมิติการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยว การบริการการท่องเที่ยว 
และธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เป็นต้น ควรพิจารณาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเป้าหมายการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมถึงบริบท
ของสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเป็นส าคัญ           
         (2) การปฏิบัติการ ควรออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจากความต้องการของนักท่องเที่ยว ค านึงถึงความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างดี การก าหนดส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสม รวมถึงการด าเนินงานตามโครงการและมาตรฐานการ
ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาของจังหวัด และมาตรฐานการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวและการบริการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว เป็นต้น น ามาปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม ให้มีความยืดหยุ่นสูง การท างาน
โดยไม่ให้เกิดความสูญเสียและค านึงถึงความประหยัดของทั้งเวลาและต้นทุนที่เหมาะสม 
         (3) กิจกรรมน าออก ได้แก่ สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เช่น รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศ 
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และรูแบบการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ เป็นต้น ควรจัดให้มีความแตกต่าง มี
ลักษณะเฉพาะ และมีนวัตกรรมการบริการ สะท้อนถึงคุณค่าที่จะส่งมอบให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึงความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ไม่มี
ความเสี่ยง  
         (4) การตลาดและการขาย ควรออกแบบการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มีกิจกรรมไม่เหมือนใคร 
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว และท าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดยง่าย ต้องพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ ที่
สืบค้นง่ายสวยงาม ดูง่ายและสะท้อนความน่าเชื่อถือ น าเสนอข้อมูลเป็นปัจจุบันและเป็นสากล มีช่องทางพูดคุยสนทนา ตอบข้อซักถาม
สดกับผู้เข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์และมีการต่อเชื่อมเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องและมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
         (5) การบริการลูกค้า ควรยึดหลักการให้บริการที่เป็นเลิศทั้งในพื้นที่และออนไลน์ ให้เกียรติและดูแลนักท่องเที่ยวให้
รู้สึกพิเศษโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
     2) กิจกรรมสนับสนุน 
         (1) การจัดหา ควรมีการศึกษาประวัติของเครือข่ายหรือพันธมิตรทางการท่องเที่ยว ก่อนท าสัญญาว่าจ้างให้เป็นตัวแทน
หรือร่วมวางแผนความต้องการหรือแผนธุรกิจทางการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหรือธุรกิจการท่องเที่ยวกับคู่ค้าหรือ
เครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยว ตลอดจนการเลือกสรรวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ที่สะท้อนคุณภาพและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ที่ส าคัญคือ
ต้องก าหนดคุณภาพมาตรฐานของงาน ท างานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม 
         (2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยี ควรเน้นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง และมี
หลายภาษานอกจากภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนค านึงถึงความง่ายในการใช้การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
หรือแอปพลิเคชั่นที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยว และพัฒนาส าหรับใช้กับโทรศัพท์แบบสมาร์ตโฟน และมีเจ้าหน้าที่ประจ าคอยดูแลระบบ
และเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 
         (3) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ควรอบรมให้ความรู้บุคลากรทางการท่องเที่ยวเกี่ยวกับแผนงานหรือนโยบายด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการ เสริมสร้างจิตส านึกที่ถูกต้องเรื่องการให้บริการนักท่องเที่ยว ควรฝึกอบรมบุคลากรให้มีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนในระดับดี เรียนรู้และท าความเข้าใจวัฒนธรรมการท างานของเครือข่ายทางการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องทั้งระดับประเทศและภูมิภาค 
         (4) โครงสร้างสนับสนุน ควรมีการออกแบบการท างานให้สามารถลดเวลาของแต่ละกิจกรรมหรืองานด้านท่องเที่ยวลง 
สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมต่อของแต่ละกิจกรรมและการให้ความส าคัญเรื่องการบริหารจัดการ
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การเงิน การบัญชีและภาษี ตลอดจนการลดขั้นตอนและเวลาในการท างานด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มก าไรและเสริมสภาพคล่องให้กับ
แหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจท่องเที่ยวและสนับสนุนงานหลักอย่างมีประสิทธิภาพ 
             สามารถสรุปแผนภาพห่วงโซ่คุณค่าสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก ดังนี้ 
 

 
ภาพ 2 ห่วงโซ่คุณค่าสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก 

 

5. อภิปรายผล 
 ข้อค้นพบที่ได้จากศึกษา สามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาร่วมกับแนวคิดทฤษฎีดังนี้ 
 1. จังหวัดนครนายกมีสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นันทนาการที่มนุษย์สร้างขึ้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นเมืองที่รุ่มรวยทางทรัพยากรการท่องเที่ยว นับเป็นจุดหมายปลายทางแหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวสามารถได้ท่องเที่ยวและเรียนรู้รวมถึงได้รับประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่
มีคุณค่าผ่านเป็นสินค้าและบริการ อาทิ รูปแบบการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษาของ ราณี อิสิชัยกุล (2557) ได้ศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเฉพาะทางอธิบายว่า
สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งองค์ประกอบส าคัญด้านการท่องเที่ยว โดยสิ่งดึงดูดใจหมายถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสินค้า
ทางการท่องเที่ยวและเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือสิ่งดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวอาจแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ ทรัพยากรทางธรรมชาติ และ
ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น  
 2. กิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก อาจกล่าวได้ว่าเป็นกิจกรรมในการสร้างคุณค่า
และพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ได้แก่ รูปแบบการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ เป็นต้น ที่มีกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าประกอบด้วยกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน 
กล่าวคือ กิจกรรมหลักเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ยอดขาย และส่งมอบไปยังผู้ซื้อและ
บริการภายหลังการขาย ในขณะที่กิจกรรมสนับสนุนเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมหลักให้เกิดประสิทธิภาพ (Porter, 
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2004) จากการศึกษาพบว่า กิจกรรมหลักเป็นกิจกรรมเริ่มแรกที่จะสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะกิจกรรมน าเข้าที่เป็นการคัด
สรรวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ ได้แก่ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระดับชาติและท้องถิ่น ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
เป็นต้น น ามาด าเนินการพัฒนาโดยการประสานงานกับเครือข่ายหรือพัฒนามิตรทางการท่องเที่ยว การด าเนินงานโครงการตาม
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวตลอดจนการน ามาตรฐานการท่องเที่ยวมาใช้เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ส่งมอบไป
ยังนักท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้อง และค านึงถึงคุณภาพบริการเป็นส าคัญ เพื่อให้การสร้างคุณค่าและพัฒนาสินค้าและบริการเป็นไปใน
ทิศทางที่เหมาะสม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว จึงจ าเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจคุณลักษณะของสินค้าและ
บริการทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไป จึงจะสามารถระบุได้ถึงกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าในแต่ละกิจกรรมได้ (วัลย์ลดา 
วิวัฒน์พนชาติ และคณะ, 2550) ในส่วนของกิจกรรมสนับสนุน พบว่าเป็นกิจกรรมที่อ านวยความสะดวกและให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกิจกรรมหลัก ประกอบด้วยการจัดหาพันธมิตรทางการท่องเที่ยว การบริหารจัดการบุคลากรทางการท่องเที่ยว การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงการโครงสร้างสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณที่ใช้และการลด
ขั้นตอนและเวลาในการท างาน เพื่อเพิ่มก าไรและเสริมสภาพคล่องให้กับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนงานหลักอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมสนับสนุนมีส่วนช่วยกิจกรรมหลักให้การส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวไปยัง
นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ นอกจากสินค้าและบริการจะเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวแล้วยังมีบุคลากรและพันธมิตรทางการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพจะเป็นส่วนสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในการส่งมอบสินค้าและบริการได้ด้วยเช่นกัน รวมถึงการออกแบบสินค้าและบริการที่ให้
สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมหรือด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมต่อของแต่ละกิจกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่และความร่วมมือกับเครือข่ายทางการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ญาลิสาฐ์ ต้นสอน (2559) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวของไทยเพื่อ
รองรับการเปิดเสรีทางการค้าตามกรอบความร่วมมือของอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความส าคัญของกิจกรรมในโซ่คุณค่า 9 กิจกรรม 
เรียงล าดับความส าคัญดังนี้ (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (2) การตลาดและการขาย (3) การบริการลูกค้า (4) โครงสร้างพื้นฐานของ
บริษัท (5) การพัฒนาเทคโนโลยี (6) ปัจจัยน าเข้า (7) การจัดหาเพื่องานบริการ (8) กระบวนการปฏิบัติงาน และ (9) คุณภาพงานก่อน
ส่งมอบการบริการให้ลูกค้า 2) ปัจจัยส าคัญของการพัฒนาโซ่คุณค่า มี 6 ปัจจัย เรียงล าดับความส าคัญดังนี้ (1) ความสามารถในการ
บริการจัดการกิจกรรมสนับสนุนในโซ่คุณค่า (2) ความสามารถหลักด้านการบริการ (3) ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (4) การ
พัฒนาเว็บไซต์ที่เข้าถึงง่ายและดึงดูดใจ (5) ความร่วมมือเครือข่าย/พันธมิตร และ (6) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
และ 3) แนวทางการพัฒนามี 4 ด้าน คือ (1) การบริการที่เป็นเลิศ (2) การสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า และ (3) การสร้างความได้เปรียบ
ด้านการแข่งขัน และ 4) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกิจกรรมหรืองาน 
 3. แนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก อาจกล่าวได้ว่าในการจัดท าห่วงโซ่
คุณค่าให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม สามารถยกระดับความสามารถทางการแข่งขันและส่งมอบคุณค่าทางการท่องเที่ยวไปสู่
นักท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องพิจารณาถึงเป้าหมายการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นส าคัญ เนื่องจากจะเป็นแนวทางในการคัดเลือกกิจกรรมต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่า การ
ออกแบบการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่พร้อมจะส่งคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในห่วง
โซ่คุณค่าที่มีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในห่วงโซ่คุณค่าทางการท่องเที่ยว สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Porter (2004) เสนอว่าการพิจารณากิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าในทุกขั้นของกิจกรรมจะท าให้ธุรกิจสามารถสร้างโอกาสในการ
แข่งขันและพบโอกาสใหม่ในการด าเนินธุรกิจ โดยพิจารณาตามกระบวนการดังต่อไปนี้ (1) การก าหนดเป้าหมายในการจัดการห่วงโซ่
คุณค่าหรือก าหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (2) พิจารณาคัดเลือกและก าหนดกิจกรรมหลักตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ และ (3) ก าหนดกลยุทธ์เพื่อท าให้กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน สามารถสร้างคุณค่าในสายตาลูกค้าและสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันได้ สามารถก าหนดกลยุทธ์ได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ การสร้างความได้เปรียบโดยการสร้างความแตกต่าง การสร้าง
ความได้เปรียบในด้านต้นทุนที่ต่ ากว่า และการสร้างความได้เปรียบโดยการเลือกแบบเจาะจงในตลาด และการศึกษาของ Ashley & 
Mitchell (2008) ให้ข้อเสนอกลยุทธ์ที่ใช้ในการยกระดับการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรม
และความสัมพันธ์ในห่วงโซ่ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนตลาดน าไปสู่ผลตอบแทนที่สูงกว่า  เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการเพื่อให้สามารถตั้งราคาสูงขึ้น โดยการเพิ่มมูลค่า การท ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การออกเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ความร่วมมือการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วนต่างๆ จากในและนอกชุมชน และ/หรือรัฐบาลสนับสนุนโดยการออกนโยบาย
หรือกฎหมาย และการสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่เข้ามาในห่วงโซ่คุณค่า โดยเฉพาะการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงให้ชาวบ้าน
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมมากขึ้น และลดข้อจ ากัดต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ ส านักงานจังหวัดนครนายก ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ควรจัดท า
โครงการให้ค าแนะน าและให้ความรู้แก่ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวกับแผนงานพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางการสร้างสินค้าและบริการทางการ
ท่องเที่ยวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ ได้แก่ ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดนครนายก 
ควรน ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าทางการท่องเที่ยวไปปรับใช้ในการด าเนินงานพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างโอกาสใน
การแข่งขันและพบโอกาสใหม่ในการด าเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 
 3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ งานวิจัยถัดไปสามารถขยายขอบเขตการศึกษาการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นน้ า
ไปยังปลายน้ า รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าด้านอื่นๆ เช่น การเข้าถึง ที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมการท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวก 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว เพื่อให้ได้ข้อชี้น าเป็นแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า
เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกต่อไป 
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การศึกษาแนวคิดเรื่องความสัมพันธ7ระหว:างดนตรีกับแสงของนายธนาฒย7 ปCติพรเทพิน 

The Study of the Music and Lighting Design Relationship Idea of  

Mr.Thanat Pitipontapin 
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บทคัดย<อ 

งานวิจัยชิ้นนี้เป.นงานวิจัยเชิงดนตรีวิทยา ใช5หลักกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคDของการวิจัย คือ เพื่อ

ศึกษาแนวคิดการตีความดนตรีเพื่อออกแบบแสงคอนเสิรDตของนายธนาฒยD ปOติพรเทพิน โดยผู5วิจัยเลือกศึกษาการออกแบบแสงใน

คอนเสิรDตขนนกกับดอกไม5  ตอน ซีเคร็ดการDเด็น ผลการศึกษาพบวUา การออกแบบแสงสำหรับคอนเสิรDตของนายธนาฒยD ปOติพรเทพิน 

คำนึงเรื่องของความสัมพันธDระหวUางดนตรีกับแสง โดยแสงจะทำหน5าที่สนับสนุนคอนเสิรDตให5สมบูรณDขึ้น ทั้งนี้ผู5ออกแบบแสงจำเป.นต5อง

มีความรู5ความเข5าใจเกี่ยวกับดนตรีเพื่อให5แสงที่ออกแบบนั้นสามารถทำให5ผู5ชมคล5อยตาม การออกแบบแสงในคอนเสิรDตอาจจะพบเจอ

ปWญหา 4 กลุUม คือ 1) ปWญหาจากผู5ออกแบบแสง 2) ปWญหาจากทีมงาน 3) ปWญหาจากศิลปOน 4) ปWญหาจากเทคโนโลยี ซึ่งจากการ

วิเคราะหDความสัมพันธDระหวUางดนตรีกับแสงในเพลงเสียไหม จากคอนเสิรDตขนนกกับดอกไม5 ผู5ออกแบบแสงได5วิเคราะหDสไตลDของดนตรี 

ความเร็ว และสัดสUวนของดนตรี เพื่อออกแบบแสงที่เหมาะสมและสนับสนุนบทเพลง 

 

คำสำคัญ: ดนตรีกับแสง, คอนเสิรDต, การออกแบบแสง 

 

 

Abstract 
This research is musicology research. It’s use qualitative research process principles. The objective of 

this research is to study the concept of music interpretation for the design of the concert lighting of the concept 

of music interpretation for the design of the concert lighting of Mr. Thanat Pitipornthepin. The researcher chose 

to study the lighting design in “the Feather and Flower Concert episode Secret Garden”. The results showed that 

the lighting design for Mr. Thanat Pitipornthepin considered the relationship between music and light. The light 

will serve to complete the concert support. Lighting designers need to have a good understanding of the music 

for the lighting they designed to be pleasing to the audience. Concert lighting design may encounter four groups 

of problems include 1) Problems from lighting designers 2) Problems from the team 3) Problems from artists 4) 

Problems from technology. The result from analyzing the relationship between music and light in the song “Seia 

Mai” From the feather and flower concert the lighting designers analyzed the style of music, the tempo and 

rhythmic of the music to design the right lighting and support the music. 

 

Keywords: Music and Lighting, Concert, Lighting Design 
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1. บทนำ 

 คอนเสิรDต (Concert) ในแงUของดนตรี หมายถึง การแสดงดนตรีตUอสาธารณชน (Public  Musical Performance) หรือการแสดง

ดนตรีตามโปรแกรมที่กำหนดไว5ลUวงหน5าโดยกลุUมผู5ปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือกลุUม นักขับร5องหรือทั้งสองกลุUมรวมกันซึ่งมีจำนวน ตั้งแตU 3 

คนขึ้นไปในคีตสถาน (Concert Hall) หอประชุมห5องโถงใหญUหรือแม5แตUในสถานที่แสดงดนตรีกลางแจ5ง โดยผู5เข5าฟWงจะต5องซื้อบัตร

หรือเสียเงินคUาบำรุงในฐานะเป.นสมาชิกหรือได5รับบัตรเชิญเพื่อเข5าไปฟWง [1]  

 นายธนาฒยD ปOติพรเทพิน หรือ “น5าซัน ไลทDซอรDส” รองกรรมการผู5จัดการ บริษัท ไลทDซอรDส จำกัด (LightSource Co.,Ltd) คือ 

หนึ่งในผู5อยูUเบื้องหลังการออกแบบแสงในคอนเสิรDตตUางๆ ในประเทศไทย นายธนาฒยD ปOติพรเทพิน เริ่มทำงานที่บริษัท ไลทDซอรDส 

จำกัด ตั้งแตUป� พ.ศ.2532 จึงถูกยกยUองให5เป.นผู5ชำนาญการพิเศษในการออกแบบ เนื่องด5วยอายุงาน และประสบการณDทำงานแสง

เกี่ยวกับคอนเสิรDตและงานดนตรี   ถือได5วUาเป.นบุคคลที่มีความรู5การจัดการแสงเกี่ยวกับงานดนตรีระดับประเทศ[2] 

 คอนเสิรDตที่มีนายธนาฒยD ปOติพรเทพิน เป.นผู5อยูUเบื้องหลังในการตีความดนตรีเพื่อออกแบบแสงที่ใช5ในงานคอนเสิรDตนั้นมี

หลากหลายคอนเสิรDตเชUน คอนเสิรDตจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ (GMM Grammy) , คอนเสิรDตเอไทมD คาน (Atime Cane) , คอนเสิรDตบิ๊กเมาทD

เทUน (Big Mountain) , คอนเสิรDตเอสทูโอ (S2O) , คอนเสิรDตจี19 (G19) , คอนเสิรDตลูกกรุงอินคอนเสิรDต (LOOK KRUNG IN 

CONCERT 3) , คอนเสิรDตอะตอม เฮาสD ออฟ อารDต (ATOM HOUSE OF HEARTS) , คอนเสิรDตเห็นใจด5วยกัน (Klear Light The 

Dark) , คอนเสิรDตคืนรอยยิ้ม และหนึ่งในนั้นคือคอนเสิรDตขนนกกับดอกไม5 ตอนซีเคร็ด การDเด็น (Secret Gardan) เนื่องจากคอนเสิรDต

ขนนกกับดอกไม5 ตอนซีเคร็ด การDเด็น (Secret Gardan) เป.นคอนสิรDตของพี่เบิรDด ธงไชย (ธงไชย แมดอินไตยD) ซึ่งเป.นศิลปOนที่มี

ชื่อเสียงอันดับแนวหน5าของศิลปOนในประเทศไทยและยังมีชื่อเสียงมาอยUางยาวนาน และเป.นคอนเสิรDตที่มีศิลปOนที่หลากหลาย ทำให5

แนวเพลงมีความหลากหลายไปด5วย จึงทำให5เกิดการศึกษาแนวคิดในการตีความเพลงเพื่อออกแบบแสงของนายธนาฒยD ปOติพรเทพิณที่

หลากหลายตามแนวเพลงอีกด5วย 

 ผู5วิจัยได5กำหนดให5คอนเสิรDตขนนกกับดอกไม5 ตอนซีเคร็ด การDเด็น (Secret Gardan) เป.นคอนเสิรDตที่ใช5ใช5ในการศึกษาแนวคิดใน

การตีความดนตรีเพื่อการออกแบบแสงคอนเสิรDตของนายธนาฒยD ปOติพรเทพิน เพราะแสงและดนตรีทำหน5าที่สอดคล5องไปในทาง

เดียวกัน ทั้งจังหวะและทUอนเพลง รวมถึงเพลงตUางๆ ในคอนเสิรDตนี้ 

 งานวิจัยชิ้นนี้มุUงเน5นที่จะศึกษาแนวคิดเรื่องความสัมพันธD ระหวUางดนตรีกับแสงของนายธนาฒยD ปOติพรเทพิน เพื่อเป.นการสร5างองคD

ความรู5เกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบแสงในงานคอนเสิรDตที่อาจจะสUงผลตUอการพัฒนารูปแบบคอนเสิรDตทั้งในรูปแบบของคอนเสิรDตที่

จัดในรUม รวมถึงคอนเสิรDตกลางแจ5ง โดยผู5วิจัยเลือกศึกษาการออกแบบแสงในคอนเสิรDตขนนกกับดอกไม5  ตอน ซีเคร็ดการDเด็น ซึ่ง

กระบวนการวิจัยใช5เครื่องมือการสัมภาษณD และการวิเคราะหD ประกอบไปด5วยการวิเคราะหDข5อมูลจากการสัมภาษณD, การวิเคราะหD

ดนตรีในคอนเสิรDต และวิเคราะหDรูปแบบแสงที่ใช5ในคอนเสิรDตจากเทปบันทึกการแสดง 

 

2. วัตถุประสงค5ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาแนวคิดในการตีความดนตรีเพื่อการออกแบบแสงคอนเสิรDตของนายธนาฒยD ปOติพรเทพิน  

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 กระบวนการศึกษาข5อมูลในงานวิจัย ผู5วิจัยได5ออกแบบขั้นตอนในวิธีการดำเนินการวิจัยออกเป.น 5 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวม

ข5อมูล การจัดกระทำกับข5อมูล การตรวจสอบข5อมูล การศึกษาและวิเคราะหDข5อมูล และการนำเสนอข5อมูล  

 การเก็บรวบรวมข5อมูล เก็บข5อมูลจากแหลUงข5อมูล 2 สUวนด5วยกันคือ ข5อมูลเอกสาร และข5อมูลภาคสนาม โดยใช5กระบวนการ

สัมภาษณD โดยมีขั้นเตรียมการสัมภาษณD ได5แกU กUอนลงสนามในการเก็บรวบรวมข5อมูลโดยการสัมภาษณDผู5วิจัยเริ่มต5นด5วยการนัดหมาย 

วัน เวลา ที่จะสัมภาษณDผู5ให5ข5อมูลสำคัญ โดยผู5วิจัยได5ออกแบบคำถามที่ใช5ในการสัมภาษณDผู5ให5ข5อมูลสำคัญ เตรียมพร5อมและศึกษา

วิธีใช5เครื่องมือการบันทึกเสียง เตรียมโปรแกรมMeeting Zoom และอุปกรณDตUาง ๆ ให5พร5อมกUอนการดำเนินการสัมภาษณD ขั้นตอน

การสัมภาษณD กUอนการสัมภาษณDผู5วิจัยได5สนทนาสร5างความคุ5นเคยกับผู5ให5สัมภาษณDพร5อมแจ5งวัตถุประสงคDของการสัมภาษณD อธิบาย

เหตุผลและขออนุญาตบันทึกเสียงระหวUางสัมภาษณD 
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 การจัดกระทำกับข5อมูล ผู5วิจัยได5แบUงข5อมูลเป.น 3 สUวนและจัดกระทำกับข5อมูล ดังนี้ ข5อมูลที่ผู5วิจัยนำมาใช5ในสUวนของบททบทวน

วรรณกรรม เป.นข5อมูลที่ผู5วิจัยได5รวบรวมไว5กUอนออกแบบโครงรUางของงานวิจัย และข5อมูลประเภทแนวคิดและกระบวนการ ซึ่งผู5วิจัย

จำเป.นต5องนำมาใสUไว5ในภายหลัง ระหวUางการดำเนินการวิจัย เนื่องจากต5องนำมาใช5ในการวิเคราะหDและตีความข5อมูลงานวิจัย เพื่อให5ได5

ข5อมูลประเภทเอกสารจะนำมาจัดหมวดหมูUตามประเภทของข5อมูลที่สมบูรณDยิ่งขึ้น ในสUวนของข5อมูลสื่อวิดิทัศนDคอนเสิรDต ผู5วิจัยจะนำ

สื่อวิดิทัศนDคอนเสิรDตมามาถอดเทปและจัดหมวดหมูUเพื่อศึกษาความสัมพันธDระหวUางดนตรีกับแสง  และในสUวนของข5อมูลสื่อวิดิทัศนD

สัมภาษณD ผู5วิจัยนำสื่อวิดิทัศนDที่เกี่ยวข5องมามาถอดเทปและจัดหมวดหมูUเพื่อศึกษาแนวคิดความสัมพันธDระหวUางดนตรีกับแสงของแตUละ

บุคคล 

 การตรวจสอบข5อมูล  ผู5วิจัยจะนำข5อมูลไปปรึกษากับผู5เชี่ยวชาญและอาจารยDที่ปรึกษา กUอนจะนำข5อมูลมาใช5ในงานวิจัย และ

ผู5เชี่ยวชาญในงานวิจัยในครั้งนี้คือนายธีระเดช อรุณพันธD  หุ5นสUวนผู5จัดการ ห5างหุ5นสUวนจำกัดกุญแจซอล เพราะเป.นผู5ที่มีประสบการณD

ด5านแสง สี เสียง ถึง 30 ป� และเป.นผู5ที่ให5ความสัมพันธDระหวUางดนตรีกับแสงในงานคอนเสิรDต  

 กระบวนการวิเคราะหDข5อมูลในงานวิจัย ประกอบไปด5วยการวิเคราะหDข5อมูลจากการสัมภาษณD, การวิเคราะหDดนตรีในคอนเสิรDต 

และวิเคราะหDรูปแบบแสงที่ใช5ในคอนเสิรDตจากเทปบันทึกการแสดง  

 

4. ผลการวิจัย 
 4.1 แนวคิดเรื่องความสัมพันธBระหวEางดนตรีกับแสง 

 คอนเสิรDตในแตUละครั้งนอกจากระบบเสียงที่เข5ามามีบทบาทแล5วก็ยังมีระบบแสงเข5ามามีบทบาทด5วยเชUนกัน เพราะผู5ชมจะได5ยิน

เสียงและมองเห็นแสงในเวลาเดียวกัน ถ5าหากเสียงและแสงไปในทิศทางเดียวกันจะทำให5ผู5ชมได5รับชมรับฟWงอยUางมีอรรถรส แตUถ5าหาก

ไมUไปในทิศทางเดียวกันจะทำให5ผู5ชมจะรู5สึกขัดแย5ง ด5วยเหตุผลนี้ความสัมพันธDระหวUางดนตรีกับแสงจึงมีความจำเป.นตUอคอนเสิรDตเป.น

อยUางมาก 

 จากการให5สัมภาษณDของนายธนาฒยD ปOติพรเทพิน ได5ให5แนวคิดเรื่องความสัมพันธDระหวUางดนตรีกับแสงไว5วUา  

 “แสงเป'นส)วนสำคัญส)วนหนึ่งของคอนเสิร6ต ถ:าหากแสงเข:ามาเติมได:ถูกจังหวะของดนตรีก็จะทำให:เพลงนั้นมีความสมบูรณ6แบบ

มากยิ่งขึ้น และแสงเป'นองค6ประกอบหนึ่งของการแสดงดนตรีที่จะช)วยส)งสารจากศิลปOนไปสู)คนดู” 

 จากการที่ผู5วิจัยได5วิเคราะหDแนวคิดเรื่องความสัมพันธDระหวUางดนตรีกับแสง โดยการใช5วิธีการสัมภาษณDนายธนาฒยD ปOติพรเทพิน 

และข5อมูลที่ได5จากการศึกษาแนวจากผู5ออกแบบแสงทUานอื่น รวมถึงผลของการวิจัยที่เกี่ยวกับแสง พบวUาดนตรีกับแสงมีความสัมพันธD

กัน เพราะการแสดงคอนเสิรDตในแตUละครั้งจำเป.นต5องมีระบบแสงที่คอยสนับสนุนคอนเสิรDตทุกครั้ง เพื่อทำให5คอนเสิรDตนั้น ๆ มีความ

สมบูรณDแบบมากยิ่งขึ้น 

 

 4.2 การตีความดนตรีเพื่อออกแบบแสงคอนเสิรBต 

 การแสดงดนตรีในรูปแบบของคอนเสิรDตนั้น จำเป.นต5องมีหลายๆฝ�ายที่มีสUวนรUวม ไมUวUาจะเป.นผู5ออกแบบคอนเสิรDต ทีมนักดนตรี 

ศิลปOน ระบบเสียง โปรดักซDชั่น แดนเซอรD รวมถึงทีมงานทุกๆคน และที่ขาดไปไมUได5เลยคือระบบแสง ที่จะเข5ามาเติมเต็มความสมบูรณD

แบบของคอนเสิรDต 

 ผู5ออกแบบแสงในคอนเสิรDตนอกจากจะทำงานรUวมกับผู5ออกแบบคอนเสิรDตแล5ว ก็จำเป.นต5องมีความรู5 ความเข5าใจเกี่ยวกับดนตรีไมU

วUาจะเป.นทUอนเพลง เนื้อเพลง หรือจังหวะของเพลง ผู5ออกแบบแสงจะทำหน5าที่คล5ายกับวาทยากรที่ทำหน5าที่ตีความเพลงเพื่อออกแบบ

แสงในงานคอนเสิรDตเพื่อให5ผู5ชมเข5าถึงอารมณDเพลงได5มากยิ่งขึ้น   

 จากการให5สัมภาษณDของนายธนาฒยD ปOติพรเทพิน ได5ให5แนวคิดเรื่องการตีความดนตรีเพื่อออกแบบแสงคอนเสิรDตไว5วUา  

 “การเล)นดนตรีคือ การแสดงรูปแบบหนึ่ง เรื่องของแสงเป'นเรื่องที่จะต:องเข:ามาสนับสนุนการแสดง เพื่อส)งเสริมให:การแสดงดนตรีมี

เนื้อหาที่ชัดเจนขึ้น เข:าใจในเนื้อหา สาระของเพลง หรือเข:าใจสไตล6ของเพลงชัดเจนขึ้น แต)ทั้งนี้ผู:ออกแบบจะต:องทำการบ:านเพื่อ

ออกแบบแสงคอนเสิร6ต นั่นก็คือการแกะเพลง การฟUงเพลง เพื่อให:การออกแบบแสงไปในทิศทางเดียวกับเพลง ถ:าหากผู:ออกแบบแสง

ไม)มีความรู:เกี่ยวกับดนตรี หรือตีความเพลงผิด ก็จะคนดูมีความรู:สึกขัดแย:งกันระหว)างดนตรีกับแสง” 
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 จากข5อมูลข5างต5นถ5าหากวงดนตรีเลUนเพลงสไตลDร็อค ซึ่งมีจังหวะที่เร5าใจ หากผู5ออกแบบแสงออกแบบให5ไฟนิ่ง ก็อาจจะทำให5คนดู

ไมUคล5องตามการแสดง   

 ปWจจุบันวงดนตรีหรือศิลปOนนอกจากจะนำชUางเสียงประจำของวงไปทำระบบเสียงแล5ว ก็ยังมี ผู5ออกแบบแสงของวงไปด5วย เพราะ

ผู5ออกแบบแสงประจำวงจะรู5คิวการแสดง เนื้อหาของเพลง วUาควรใช5แสงแบบไหนสำหรับทUอนเพลง หรือเพลงไหนควรใช5แสงสีใด 

ลักษณะของแสงเป.นแบบใด เพื่อให5การแสดงดนตรีออกมาสมบูรณDแบบ 

 ผู5ออกแบบแสงประจำวงจำเป.นต5องมีเวลาอยูUกับวงดนตรี เพราะจะทำให5เข5าถึงเพลงและอารมณDเพลงได5เป.นอยUางดี ผลลัพธDการ

ตีความเพลงเพื่อออกแบบแสงจะได5แสงที่ไปในทิศทางเดียวกับเพลง ซึ่งสอดคล5องกับแนวคิดของ คุณอภิภูริช อมรวรางคD [3] นัก

ออกแบบแสง ที่วUา “อาชีพผู:ออกแบบแสง คืออาชีพที่สนับสนุนโชว6หรือแสดง และเป'นผู:ที่ต:องสื่อสารร)วมกับศิลปOนหรือวงดนตรี” 

 ข5อมูลข5างต5นแสดงให5เห็นวUา การที่ผู5ออกแบบแสงจะตีความเพลงเพื่อออกแบบแสง จำเป.นต5องมีความรู5ความเข5าใจเกี่ยวกับดนตรี 

ถ5าหากมีความรู5หรือความเข5าใจเกี่ยวกับดนตรีจะทำให5สามารถออกแบบแสงเพื่อให5ผู5ชมคล5อยตามการแสดง 

 

 4.3 ปMญหาที่ผูQออกแบบแสงอาจจะพบเจอในการออกแบบแสงสำหรับคอนเสิรBต 

 การแสดงดนตรีในรูปแบบของคอนเสิรDต จะมีผู5ออกแบบคอนเสิรDต โปรดิวซDเซอรD รวมถึงครีเอทีฟ ผู5ออกแบบคอนเสิรDตจะมีเค5าโครง 

หรือโครงเรื่องในการดำเนินคอนเสิรDตนั้นๆ ในมุมของผู5ออกแบบแสงต5องรับเค5าโครงเผื่อนำมาเชื่อมโยงระหวUางดนตรีกับแสง 

 การทำงานระหวUางดนตรีกับผู5ออกแบบแสง ไมUวUาผู5ออกแบบแสงจะมีประสบการณDมากขนาดไหนก็ยังต5องเจอปWญหาตUางๆ ที่แยก

เป.นรายละเอียดได5 4 กลุUมดังนี้ 

 กลุUมที่ 1 ปWญหาจากผู5ออกแบบแสงเอง เชUน ฟWงเพลงไมUมากพอ จับจังหวะดนตรีไมUได5 หรือตีความดนตรีไมUตรงตามเนื้อหาของเพลง 

ก็จะทำให5ผู5ออกแบบแสงใช5แสงหรือสีที่ผิดเพี้ยนไป 

 กลุUมที่ 2 ปWญหาจากทีมงาน อาทิ ผู5ออกแบบคอนเสิรDต โปรดิวซDเซอรD รวมถึงครีเอทีฟ ที่คิดงานไมUจบ หรือคิดงานไมUเสร็จ แล5วมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งงานแสดงดนตรีหรือการแสดงคอนเสิรDตมีหลายฝ�ายที่มีสUวนรUวมของงาน ถ5าหากมีการเปลี่ยนแปลง ทุกฝ�ายก็

ต5องแก5ไขซึ่งอาจจะเกิดความยุUงยากและวุUนวาย 

 กลุUมที่ 3 ปWญหาจากศิลปOน เมื่อศิลปOนขึ้นเวทีและอยูUบนเวทีแล5วก็มักจะเกิดการปลดปลUอยอารมณDบางครั้งก็อาจจะผิดเพี้ยนไปจาก

สคริปที่ทางผู5ออกแบบคอนเสิรDตได5วางไว5 ซึ่งถ5าหากเกิดเหตุการณDแบบนี้ก็จะทำให5ทีมงานฝ�ายตUางๆเกิดความสับสน และระบบแสงเอง

ที่ได5ทำการออกแบบไว5แล5วก็จะไมUตรงตามสคริปซึ่งสUงผลกระทบตUอคิวหลังจากเพลงๆนั้น  

 กลุUมที่ 4 ปWญหาจากเทคโนโลยี คอนเสิรDตบางคอนเสิรDตในปWจจุบัน มีการใช5เทคโนโลยีซิงคDโครไนซD และระบบไทมDโค5ชที่เข5ามาเป.น

ตัวชUวยในการควบคุมแสงในงานคอนเสิรDตโดยอัตโนมัติ ซึ่งจำเป.นจะต5องมีการป�อนข5อมูลแสงที่จะใช5ในซีนตUาง ๆ ของคอนเสิรDต และ

ปลUอยให5ระบบจัดการแสดงอยUางอัจโนมัติระหวUางการแสดง ซึ่งหากมีข5อผิดพลาดเกิดขึ้นบนเวทีจะทำให5คอนเสิรDตเกิดความผิดพลาด

อยUางตUอเนื่อง และที่สำคัญยังมีเอฟเฟ.คอีกชนิดหนึ่งที่ใช5ในงานคอนเสิรDต นั่นคือ เครื่องทำควัน (Smoke Machine) หลักๆแล5วเครื่อง

ชนิดนี้มีวัตถุประสงคDการใช5 2 อยUางนั่นคือ 

 1) เพื่อให5เห็นลวดลาย และลำแสงบนเวที ตามที่ผู5ออกแบบคอนเสิรDตและผู5ออกแบบแสงได5วางเค5าโครงไว5 

 2) เพื่อเปOดตัวศิลปOน โดยปลUอยควันให5ครอบคลุมตัวศิลปOน และควันจะสลายไปเมื่อศิลปOนถึงจุดเปOดตัว 

 จากข5อมูลข5างต5นสามารถสรุปปWญหาที่ผู5ออกแบบแสงอาจจะพบเจอในงานคอนเสิรDต ออกเป.น 4 กลุUม คือ ปWญหาจากผู5ออกแบบ

แสง ไมUทำการบ5าน ปWญหาจากทีมงาน ไมUมีข5อสรุป ปWญหาจากศิลปOนด5นสดนอกสคริป และปWญหาจากเทคโนโลยี สUงผลตUอการออกแบบ

แสงอาจจะเกิดความผิดพลาดได5 ซึ่งถ5าหากเข5าใจในปWญหาเหลUานี้ก็จะสามารถหาวิธีแก5ปWญหาได5ทันทUวงที และเตรียมแผนสำรองสำหรับ

รับมือกับปWญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

  

 4.4 ลักษณะของแสงที่สEงผลตEออารมณB 

 นายธนาตยD ปOติพรเทพิน  ได5ให5สัมภาษณDเกี่ยวกับลักษณะของแสงที่สUงผลตUออารมณDในงานคอนเสิรDต วUาขึ้นอยูUกับลักษณะของแสง 

4 ประการ ดังนี้ 
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 4.4.1 ลักษณะของสี มีผลตUอความรู5สึกของผู5ชมโดยตรง เพราะผู5ชมจะเห็นแสงบนเวทีขณะที่ชมคอนเสิรDตและจะเข5าถึงอารมณDของ

เพลงได5มากขนาดไหน ก็เป.นหน5าที่ของผู5ออกแบบแสงวUาตีความดนตรีเพื่อออกแบบแสงยังไง 

 4.4.2 ลักษณะของความสวUาง ใช5สวUางมากน5อยมีผลตUออารมณDผู5ชม ผู5ออกแบบแสงจะต5องคำนึงถึงอารมณDของเพลงเพื่อเลือกใช5

ความสวUาง 

 4.4.3 ลักษณะลวดลายที่เลือกเอามาใช5 หรือ โกโบ5 (Gobo) การที่ผู5ออกแบบแสงจะเลือกลวดลายที่เอามาใช5ในงานแสดงดนตรีหรือ

การแสดงคอนเสิรDตนั้นก็ต5องคำนึงถึงความหมายของเพลง เนื้อหาของเพลง เพราะถ5าหากเลือกใช5ลายที่เหมาะสมกับเพลง เพลงๆนั้นก็

จะทำให5ผู5ชมเข5าถึงอารมณDของเพลงได5มากขึ้น 

 4.4.4 ลักษณะทิศทางของแสง แสงที่สUองมาจากด5านหน5า ด5านข5าง ด5านหลัง มีอิทธิพลตUอคนดูที่จะรู5สึก เพราะฉะนั้นผู5ออกแบบแสง

ต5องตีความดนตรีและออกแบบแสงเพลงนั้นๆ 

 จากข5อมูลสามารถสรุปได5วUาผู5ออกแบบแสงควรคำนึงถึงลักษณะของแสงที่สUงผลตUออารมณD 4 ประการ คือ ลักษณะของสี ลักษณะ

ของความสวUาง ลักษณะลวดลายที่เลือกมาใช5 และลักษณะทิศทางของแสง หากผู5ออกแบบแสงเข5าใจลักษณะของแสงดังที่กลUาวมา จะ

ทำให5การออกแบบแสงในคอนเสิรDตชUวยสนับสนุนดนตรี และสUงผลให5การแสดงออกมาสมบูรณDแบบ 

 

 4.5 ความสัมพันธBระหวEางดนตรีกับแสงในเพลงเสียมั้ย 

 ผู5วิจัยได5เลือกวิเคราะหDความสัมพันธDระหวUางดนตรีกับแสง ในเพลงเสียมั้ยจากคอนเสิรDตขนนกกับดอกไม5 ตอนซีเคร็ด การDเด็น ซึ่ง

ขับร5องโดย คุณธงไชย แมดอินไตยD (เบิรDต ธงไชย) ในคอนเสิรDตขนนกกับดอกไม5 ตอนซีเคร็ด การDเด็น (Secret Gardan) วันเสารDที่ 19 

และ วันอาทิตยDที่ 20 ตุลาคม 2556 ณ อิมแพ็ค อารีนUา เมืองทองธานี เพลงประกอบไปด5วย 3 ชUวงหลัก ซึ่งในแตUละชUวงประกอบไป

ด5วย Verse1 Verse2 และทUอนฮุก แสดงโครงสร5างเพลงดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 1  โครงสร5างเพลงเสียมั้ย จากคอนเสิรDตขนนกกับดอกไม5 ตอน ซีเคร็ดการDเด็น 

 

 ข5อมูลจากการวิเคราะหDความสัมพันธDระหวUางดนตรีกับแสงในเพลงเสียมั้ย แสดงให5เห็นวUา มีการใช5ไฟทั้งหมด 4 ชนิด ได5แกU ไฟบีม 

ไฟพารDแอลอีดี ไฟเลเซอรD และไฟสโตรบ โดยมีสีเขียวกับสีน้ำเงินเป.นหลัก เพราะวUาธีมของคอนเสิรDตเป.นเรื่องของความลับในสวน รวม

ไปถึงการใช5สีชมพูที่เป.นสัญลักษณDแทนดอกไม5 นอกจากนี้ยังมีแดนเซอรDที่แตUงตัวด5วยเครื่องแตUงกายที่ทำจากไฟแอลอีดี และใช5ไฟบีม
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เป.นโกโบ5ลายดอกไม5 ในสUวนของความสัมพันธDระหวUางดนตรีกับแสงมีการใช5ไฟสโตรบกระพริบพร5อมกับดนตรีที่เป.นสัดสUวนโน5ตสาม

พยางคDในทUอนสUงของแตUละVerse ดังข5อมูลตUอไปนี้ 

 

1) ทUอนอินโทรในชUวงกีตารDโซโล จำนวน 5 ห5อง (ห5องที่ 1-5) 

 ผู5ออกแบบแสงได5ใช5ไฟเลเซอรD แสงสีเขียวในรูปแบบเคลื่อนไปหาผู5ชมตามทำนองของกีตารDโซโล ซึ่งมีทำนองดังภาพที่ 2 

  

 
ภาพที่ 2  โน5ตเพลงทำนองกีตารDโซโลห5องที่ 1-5 

 

2) ทUอนอินโทร A   (ห5องที่ 6-14)  

 ผู5ออกแบบแสงใช5ไฟบีมสUองมาจากด5านบน ลงมาตำแหนUงที่นักร5องยืนพร5อมกับโน5ตตัวแรก และใช5ไฟเลเซอรDแสงสีเขียว ซึ่งมีสัดสUวน

โน5ตดังภาพ  

 
 

ภาพที่ 3 โน5ตเพลงแสดงสัดสUวนทUอนอินโทร A 

 

3) อินโทร B (ห5องที่ 15-18)  

 ผู5ออกแบบแสงใช5ไฟเลเซอรDแสงสีเขียว  หมุนเป.นวงกลมตามจังหวะของคียDบอรDดตั้งแตUจังหวะแรกของทUอนเพลง 

 
ภาพที่ 4 สัดสUวนโน5ตคียDบอรDด 

 

4) Verse 1 (ห5องที่ 23 - 37) 

 ซึ่งมีเนื้อร5องวUา “ดูใจกันก็มาแล5วนานวัน ใจเรากับใจเธอนั้นลงตัว คิดๆไปวUาเธอรักเราชัวรD เราชัวรDแตUไมUเคยถามใจเธอ” 

ผู5ออกแบบแสงใช5บีมเป.นลายดอกไม5สUองมายังตำแหนUงของนักร5อง   

 

5) ทUอนสUงท5าย Verse1 Verse2 และVerse3  

 ข5อมูลจากการสัมภาษณDนายธนาฒยD ปOติพรเทพิน “การที่ท)อนเพลงมี Unison เป'นหน:าที่ของผู:ออกแบบแสงว)าควรเลือกใช:แสง

และสีแบบไหน รวมไปถึงยังต:องเลือกใช:อุปกรณ6 และฟUงก6ชั่นของโปรแกรมอีกด:วย เช)น เพลงเสียมั้ย ในคอนเสิร6ตขนนกกับดอกไม: ตอน

ซีเคร็ดการ6เด็น ท)อน Unison ก็จะมีไฟสโตรบไปพร:อมกับท)อน Unison ด:วย จึงทำให:เพลงนี้ดูตื่นตาตื่นใจและมีความสมบูรณ6มาก

ยิ่งขึ้น เป'นต:น”  

 จากข5อมูลข5างต5นในทUอน Unison ปรากฏดังภาพที่ 5 เป.นการย้ำโน5ตสามพยางคD ซึ่งจังหวะของไฟตรงกับจังหวะของดนตรี ทำให5

เสริมสUวนของโน5ตสามพยางคDได5ชัดเจนขึ้น โดยใช5ไฟสโตรบ 6 ตัว ฝW¦งละ 3 ตัว เรียงเป.นแนวนอนสUองไปยังผู5ชม 

 
ภาพที่ 5  สัดสUวนโน5ตย้ำทUอนสUงท5ายVerse 
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6) ย้ำอินโทร1 8 ห5อง (ห5องที่ 49-57) 

 ผู5ออกแบบแสงใช5ไฟพารDเปลี่ยนสีตามจังหวะของเครื่องเป�า ซึ่งมีสัดสUวนโน5ตดังนี้ 

 
ภาพที่ 6  สัดสUวนโน5ตทUอนย้ำ 

 

7)  ทUอนจบ (ห5องที่82-101) 

 ซึ่งมีเนื้อร5องวUา “เสียมะ ยังงี้มันเสียมะ เจอใครจะบอกกับเขายังไง แล5วมันเสียมะ ยังงี้มันเสียมะ เจอคนก็อยากจะมุดลงดิน” 

 ผู5ออกแบบแสงใช5ไฟบีมเป.นลายดอกไม5พร5อมหมุนและเคลื่อนไหวทั่วฮอลD 

 

5. อภิปรายผล 
 ข5อมูลจากการวิจัยแสดงให5เห็นวUาดนตรีกับแสงมีความสัมพันธDกันอยUางมาก ผู5ออกแบบแสงจำเป.นต5องมีความรู5 ความเข5าใจอยUาง

ลึกซึ้ง ถึงลักษณะของรูปแบบของเสียงของเครื่องดนตรีแตUละชนิด มีความเข5าใจทUอนเพลง มีความเข5าใจสไตลDเพลง เพราะเพลงแตUละ

สไตลDจะมีเรื่องของแสงเข5าไปมีความสัมพันธD และแสงสามารถถUายทอดสไตลDของเพลงให5ออกมาอยUางชัดเจนได5 ตัวอยUางเชUน เพลงสไตลD

ร็อคจะใช5สีแดงเป.นสUวนใหญU เพราะสีแดงเป.นที่แสดงถึงความร5อนแรง ดุเดือด ดั่งไฟ หรือเพลงสไตลDลูกทุUง ใช5สีที่ฉูดฉาด เน5นความมี

สีสัน หรือเพลงสไตลDแจ§ส เน5นใช5โทนสีน้ำเงิน เพราะสีน้ำเงินแทนความหรูหรา และถ5าหากผู5ออกแบบแสงสามารถอUานสกอรDเพลงได5ก็

จะก5าวข5ามการทำงานระหวUางดนตรีตรีกับแสง และสามารถออกแบบแสงให5เหมาะสมกับจังหวะดนตรีได5อยUางถูกต5องเหมาะสม 

นำเสนอบทบาทของเครื่องดนตรีที่กำลังบรรเลงให5ผู5ชมได5รับรู5 

 ปWญหาที่พบในงานคอนเสิรDต มี 4 ข5อ คือ 1)ปWญหาจากผู5ออกแบบแสง 2) ปWญหาจากทีมผู5จัด 3) ปWญหาจากศิลปOน และ 4) ปWญหา

จากเทคโนโลยี ซึ่งในมุมของผู5วิจัยมองวUาหนึ่งในปWญหาสำคัญก็คือตัวของผู5ออกแบบแสงจำเป.นต5องทำความเข5าใจ และหาข5อสรุปงาน 

เตรียมพร5อมรับมือกับปWญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากศิลปOน และควรศึกษาความก5าวหน5าของเทคโนโลยีรวมถึงการเลือกใช5เทคโนโลยีให5

เหมาะสมกับลักษณะของงาน 

 ประเด็นเรื่องลักษณะแสงที่มีผลตUออารมณD เรื่องของสีและความสวUางไมUมีรูปแบบที่ตายตัว เพราะเป.นเรื่องของศิลปะที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได5ตลอดขึ้นอยูUกับเทรนในยุคนั้น ๆ ทั้งนี้เรื่องของสีและความสวUางขึ้นอยูUกับรสนิยมของออกแบบแสงและผู5ชมคอนเสิรDต 

ผู5ออกแบบแสงจำเป.นต5องมีการเรียนรู5ตลอด เชUน ฝ¨กฝนการผสมสีของแสงเฉดสีตUาง ๆ เพื่อให5เกิดความแปลกใหมU และหมั่นสังเกตแสง

ธรรมชาติ เพื่อนำมาปรับใช5กับแสงในงานคอนเสิรDต สีเหลUานี้อาจจะเป.นเทรนใหมUในขณะนั้นก็อาจเป.นได5  และจากการศึกษา

ความสัมพันธDระหวUางดนตรีกับแสง ในบทเพลง “เสียมั้ย” จากคอนเสิรDตขนนกกับดอกไม5 ตอนซีเคร็ดการDเด็น ได5ข5อสรุปวUา ดนตรีกับ

แสงนั้นมีความสัมพันธDกัน แตUทั้งนี้ผู5ออกแบบแสงในคอนเสิรDตต5องมีความรู5 ความเข5าใจที่เกี่ยวกับดนตรี ไมUวUาจะเป.นทUอนเพลง อารมณD 

รวมถึงความหมายของเพลง   หากผู5ออกแบบแสงมีความรู5ความเข5าใจเกี่ยวกับดนตรีจะทำให5แสงชUวยเสริมสร5างอรรถรสการรับชม

คอนเสิรDต   

 งานวิจัยชิ้นนี้ แท5จริงแล5วไมUได5ศึกษาความสัมพันธDระหวUางดนตรีกับแสง ในมุมของความหมายของเพลง แตUมุUงเน5นความต5องการที่

จะสUงสารไปหาผู5ชม และการทำงานของดนตรีกับแสงตามโจทยDของเพลงเสียมั้ย ผู5วิจัยคิดวUาผู5ออกแบบแสงโดยทั่วไปแล5วจำเป.นจะต5อง

ตีความเนื้อหาของเพลงและเรื่องราวที่อยูUในเพลงเพื่อออกแบบแสงให5เหมาะสมกับบทเพลงนั้น ๆ   จริงๆ แล5วเพลงเสียมั้ยมีเนื้อหาที่

ผิดหวังจากความรัก แตUภาพรวมของคอนเสิรDตขนนกกับดอกไม5 ตอนซีเคร็ดการDเด็น มีการเปลี่ยนรูปแบบของดนตรีจากต5นฉบับ ให5

กลายเป.นเพลงที่สนุกสนานมีจังหวะที่เร็วขึ้น แสงก็จำเป.นที่ต5องเกาะไปกับดนตรีเพื่อทำให5การทำงานของดนตรีกับแสงในคอนเสิรDตนี้

คล5อยตามกัน แม5หากผู5ออกแบบแสงเองจะมีการตีความดนตรีเพื่อออกแบบแสงตUางจากทีมผู5จัด 
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  ในอีกแงUมุมหนึ่ง ผู5ออกแบบแสงไมUควรคำนึงถึงเรื่องของดนตรีเพียงอยUางเดียว ผู5ออกแบบแสงควรคำนึงถึงปWจจัยอื่น ๆ ด5วย 

ซึ่งปWจจัยที่เข5ามามีผลตUอการออกแบบแสงในงานคอนเสิรDต ผู5วิจัยมองวUายังมีปWจจัยอื่น ๆ อีกหลายปWจจัย ไมUวUาจะเป.นเรื่องโจทยDของงาน  

ซึ่งในหลายครั้งโปรดิวเซอรDจะมีไอเดียหรือธีมหลักของงานที่จะเป.นปWจจัยที่ให5ผู5ออกแบบแสงจะต5องพิจารณาออกแบบแสงให5เข5ากับ

โจทยDของงาน นอกจากนี้ผู5ออกแบบแสงจำเป.นต5องคำนึงถึงปWจจัยเรื่องเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยูUตลอดเวลา เชUนเดียวกับคUานิยมของ

ผู5ชมที่เปลี่ยนไปตามสื่อตUาง ๆ ที่หลากหลาย แตUผู5ออกแบบแสงก็ไมUควรที่จะทิ้งความคิดสร5างสรรคDของตนเอง เพราะเรื่องของแสงเป.น

เรื่องของศิลปะที่สะท5อนตัวตนของผู5ออกแบบแสงเอง และตัวตนของงานชิ้นนั้น ๆ 

 

6. ข+อเสนอแนะการวิจัย 
 6.1 ความสัมพันธDระหวUางดนตรีกับแสง ในวิจัยเลUมนี้มีมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธDระหวUางดนตรีกับแสง ซึ่งผู5วิจัยนั้นเน5นไปที่

แนวคิดของนายธนาฒยD ปOติพรเทพินเพียงผู5เดียว หากผู5ที่สนใจเกี่ยวกับความสัมพันธDระหวUางดนตรีกับแสงอาจจะหาข5อมูลจากทUานอื่น

ควบคูUไปด5วย 

 6.2 การตีความดนตรีเพื่อออกแบบแสงคอนเสิรDต ทั้งนี้ขึ้นอยูUกับอายุงาน หรือประสบการณDของผู5ตีความดนตรีเพื่อออกแบบแสง ใน

วิจัยเลUมนี้ผู5วิจัยได5มุUงเน5นการตีความดนตรีเพื่อออกแบบแสงในมุมมองของนายธนาฒยD ปOติพรเทพินเพียงผู5เดียว หากผู5ที่สนใจในเรื่อง

ของการตีความดนตรีเพื่ออกแบบแสงก็อาจจะต5องศึกษาการตีความดนตรีเพื่อออกแบบแสงของผู5อื่นด5วย  
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บทคัดย่อ 

การศึกษารูปแบบ กลไกและแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและ

มหาวิทยาลัยสีเขียว มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาของระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาในการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว  และ 2) พัฒนารูปแบบ กลไกและแนว

ทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจ ฉริยะและ

มหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา จ านวน 55 คน  โดยการสุ่มแบบสัดส่วน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู้บริหารและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว จ านวน 12 คน โดยการ

สุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแนวทางการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
ปัญหาการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ได้แก่  บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
ขาดความร่วมมือจากบุคลากรบางส่วน และการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน สภาพการด าเนินงานเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียว ได้แก่ บุคลากรและนักศึกษา
บางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและความร่วมมือ และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินโครงการและกิจกรรมไม่
ต่อเนื่อง และ 2) รูปแบบ กลไกและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ดังนี้ ด้าน
นโยบายและแผนพัฒนา ประกอบด้วย 2 กลไก ได้แก่  กลไกการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน กลไกแผนงานและยุทธศาสตร์เชิง
บูรณาการ และด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 3 กลไก ได้แก่ การก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ
การพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดสรรทรัพยากร ประกอบด้วย 2 กลไก ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ และการจัดสรรพื้นที่
ภายในมหาวิทยาลัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 4 กลไก ได้แก่ ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
กลไกเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และระบบอัจฉริยะ ด้านการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 
1 กลไก ได้แก่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมอัจฉริยะ ด้านการคมนาคมและขนส่ง ประกอบด้วย 1 กลไก ได้แก่ การออกแบบระบบ
คมนาคม และด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 2 กลไก ได้แก่ การสร้างความร่วมมือ และการจัดการความรู้ และรูปแบบ กลไกและ
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แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียว ดังนี้ ด้านนโยบายและแผนพัฒนา ประกอบด้วย 
2 กลไก ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และแผนงานและยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 3 กลไก 
ได้แก่ การก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดสรรทรัพยากร ประกอบด้วย 2 
กลไก ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ และการจัดสรรพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ด้านการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 
ประกอบด้วย 2 กลไก ได้แก่ การศึกษาเพื่อความยั่งยืน  และการวิจัยเพื่อความยั่งยืน ด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 2 กลไก ได้แก่ 
การสร้างความร่วมมือ และกลไกการจัดการความรู้  

 
ค าส าคัญ: มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ, มหาวิทยาลัยสีเขียว, ระบบบริหารจัดการ 
 

Abstract 
Exploring the mechanisms and guidelines for developing university management systems: a case study 

of smart and green university. The objectives of this research were 1) to study the condition and problems of the 
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University's management system in relation to smart and green university and 
2) to develop a model, mechanism, and guidelines for the development of a management system for 
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University in relation to smart and green university. This research is mixed-
method research. The population used in the quantitative research was 55 administrators of Phranakhon Si 
Ayutthaya Rajabhat University by proportional randomization. For the qualitative research, purposive sampling 
was used to choose 12 administrators and staff from Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University who worked 
on projects related to Smart and Green University. Questionnaires and guidelines for group discussions were used 
as research tools. The quantitative data analysis included percentages, means, and standard deviation. 
Qualitative data analysis, including content analysis. 

Results 1) when Smart University was classified, the overall operating conditions were moderate. In each 
aspect, it was found that people and smart living were at a high level. Problems related to smart university 
operations include that some staff members lack knowledge, understanding, and readiness to operate. Lack of 
cooperation from some staff members and the budget allocation are inconsistent with the action plan. Overall, 
operating conditions for Green University were moderate. Problems related to green university operations include 
a lack of knowledge and understanding by staff members and students. Awareness and cooperation and work on 
the implementation of discrete projects and activities. And 2) forms, mechanisms, and guidelines for the 
development of management systems in the implementation of Smart University are as follows: both policy and 
development plans consist of two mechanisms: a mechanism for setting clear goals; mechanisms, plans, and 
integrated strategies. For management consisting of three mechanisms: assigning the main responsible person, 
continuous operation, and personnel development. In terms of resource allocation, there are two mechanisms, 
namely, sufficient resource allocation and the allocation of space within the university. Information and 
communication technology is made up of four mechanisms: technological infrastructure systems, management 
technology, learning technology, and intelligent systems. Education, research, and innovation consist of one 
mechanism, namely intelligent innovation creation. Transportation consists of one mechanism, namely the 
design of the transportation system. And participation, consisting of two mechanisms: building cooperation and 
knowledge management. As well as the following forms, mechanisms, and guidelines for the development of 
management systems in the implementation of Green Universities: Policy and development plans consist of two 
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mechanisms: setting clear goals and integrating plans and strategies. Management is comprised of three 
mechanisms: key responsible person assignment, continuous operation, and personnel development. In terms of 
resource allocation, there are two mechanisms, namely, sufficient resource allocation and the allocation of 
space within the university. In education, research, and innovation, there are two mechanisms: education for 
sustainability and research for sustainability. In terms of participation, there are two mechanisms: building 
cooperation and knowledge management mechanisms. 

 
Keywords: Smart University, Green University, Management Systems 
 

บทน า 
วิกฤตและความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการ

พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน ความท้าทายหนึ่งที่ส าคัญคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมีที่มีผลกระทบอย่างมาก ดิจิทัล
เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อม กิจการนักศึกษารวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
สถาบันการศึกษา ต้องมีระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  [1] ดังนั้นจึงต้องมีการ
ปรับปรุงมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ หมายถึง การพัฒนามหาวิทยาลัยตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี การเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยดิจิทัล ไปเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ใหม่ ๆ สร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของอาจารย์และนักศึกษาให้ดีขึ้น บูรณาการการบริหารจัดการและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน จึงต้องมีบริการที่หลากหลาย บริการต่าง ๆ อยู่บนอินเทอร์เน็ต มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ให้บริการ
ครอบคลุม มีการใช้อุปกรณ์ท างานอัจฉริยะอย่างกว้างขวาง มีพื้นท่ีส าหรับการท างานเป็นทีมที่สะดวก มีศูนย์บริการแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
และใช้แอปพลิเคชันสนับสนุนการท างาน [2]  

ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มลดปริมาณและเสื่อม
โทรมลงอย่างต่อเนื่อง  เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่สีเขียวไปสู่การพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ ส่งผลให้องค์กรต่าง 
ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องด าเนินกิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการรักษาสิง่แวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกรอ้น และภาวะเรือนกระจก เป็นพันธกิจ
ที่ส าคัญพันธกิจหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องให้ ความส าคัญในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในการ
ด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา รวมทั้งมีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนความรู้และ
เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในการรักษาสภาพแวดล้อมท้ังภายในมหาวิทยาลัย อีกท้ังเป็นต้นแบบในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและ
สังคมในวงกว้าง [3]  น าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสีเขียวหมายถึง มหาวิทยาลัยที่สามารถบูรณาการ การ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตร การวิจัย การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อาคารเขียว การจัดการสิ่งแวดล้อม การเข้าถึงชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย สร้างเสริมความรับผิดชอบของสังคมและสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร นิสิตนักศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขอนามัย
และเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บนแนวคิดของความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่าพอเพียงและสามารถเป็นตัวแบบ
เพื่อความยั่งยืน [4]   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจท่ีส าคัญ ได้แก่ การ
จัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนาบัณฑิต
ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการด าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียวในบางส่วนแล้ว แต่การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในพันธกิจดังกล่าวให้ประสบผลส าเร็จ
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ได้นั้น มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีรูปแบบ กลไกและแนวทางในการด าเนินงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและชัดเจน จากสภาพการณ์
ข้างต้นจึงเป็นมูลเหตุให้คณะผู้วิจัยเห็นถึงความจ าเป็นในการศึกษารูปแบบ กลไกและแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยใช้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นกรณีศึกษา 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว และพัฒนารูปแบบ กลไกและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยาในการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบ กลไกและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา ครอบคลุมการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยศึกษาสภาพและปัญหาของระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย พัฒนารูปแบบ 
กลไกและแนวทางการพัฒนาระบบบริการจัดการมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 5 ด้าน ได้แก่ (1) คน
และการใช้ชีวิตอัจฉริยะ (Smart people & living) (2) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy) (3) พลังงานอัจฉริยะ (Smart 
energy) (4) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart environment) และ (5) การสัญจรอัจฉริยะ (Smart mobility) และการด าเนินงาน
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียว 6 ด้าน ได้แก่ (1) สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and infrastructure) (2) พลังงานและการ
เป ลี่ ย น แ ป ล งส ภ าพ ภู มิ อ าก าร  (Energy and climate change) (3) ขอ งเสี ย  (Waste) (4) น้ า  (Water) (5) ก ารขน ส่ ง 
(Transportation) และ (6) การศึกษาและวิจัย (Education and research) 

ขอบเขตด้านประชากร ครอบคลุมผู้บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน  55 คน ได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับสูง จ านวน 9 คน ผู้บริหารระดับกลาง จ านวน 9 คน และผู้บริหารระดับปฏิบัติการ จ านวน 37 คน 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ครอบคลุมพื้นท่ีศึกษาเฉพาะการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงสภาพและปัญหาของระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 2. ท าให้ได้รับรูปแบบ กลไกและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
   

 

 
 

 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยแบบผสานวิธี (mixed method) แบ่งการวิจัยเป็น 2 ระยะ การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การเก็บ

ข้อมูลโดยส ารวจสภาพและปัญหาของระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 1 และการวิจัยระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ใช้การสนทนากลุ่ม โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยระยะที่ 1 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบ กลไกและแนวทางการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 2 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จัดแบ่งตามระยะของการวิจัย ดังนี ้
 1) การวิจัยระยะที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 55 

คน ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง จ านวน 9 คน ผู้บริหารระดับกลาง จ านวน 9 คน และผู้บริหารระดับปฏิบัติการ จ านวน 37 คน 
 2) การวิจัยระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ปฏิบัติงาน

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว จ านวน 12 คน ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง จ านวน 2 คน 
ผู้บริหารระดับกลาง จ านวน 2 คน และผู้บริหารระดับปฏิบัติการ จ านวน 8 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย จัดแบ่งตามระยะของการวิจัย ดังนี ้

สภาพและปัญหาของระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ 
1) คนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะ 
2) เศรษฐกิจอัจฉริยะ  
3) สิ่งแวดล้อมและพลังงานอัจฉริยะ  
4) นวัตกรรมอัจฉริยะ  
5) การสัญจรอัจฉริยะ 
สภาพและปัญหาของระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
สีเขียว 
1) สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน 
2) พลังงานและการเปลี่ยนแปลง 
    สภาพภูมิอากาศ 
3) ของเสีย  
4) น้ า  
5) การขนส่ง  
 
 

     
การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวทิยาลัย

อัจฉริยะและมหาวิทยาลยัสีเขยีว 
1) ข้อมูลน าเข้า 
2) กระบวนการ 
   - การวางแผน 
   - การปฏิบัติตามแผน 
   - การตรวจสอบ 
   - การปรับปรุง/การน าไปใช้ 
3) ผลผลิต 
 

รูปแบบ กลไกและ
แนวทางในการพัฒนา
ระบบบริหารจดัการ
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
และมหาวิทยาลัยสีเขียว 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

 1) การวิจัยระยะที่ 1 คณะผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาของระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี ้

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ต าแหน่งงาน หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน และประสบการณ์ใน
งานบริหาร มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบก าหนดค าตอบให้และแบบปลายเปิด  

 ตอนท่ี 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพของระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  

 ตอนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับปัญหาของระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  

ตอนท่ี 4 เป็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบปลายเปิด 
เมื่อพัฒนาแบบสอบถามเสร็จแล้ว คณะผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน พิจารณาความ

ตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาค านวณค่าดัชนีความเห็นพ้องของผู้เชี่ยวชาญ (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) แล้วน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน จากนั้นพิจารณาความเช่ือมั่น (Reliability) ของข้อค าถามโดยน ามาค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบัค (Cronbach's alpha coefficient) แล้วปรับปรุงแบบสอบถามและน าไปใช้เก็บข้อมูล 

2) การวิจัยระยะที่ 2 คณะผู้วิจัยจัดท าแนวทางการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยระยะที่ 1 และข้อ
ค าถามส าหรับการพัฒนารูปแบบ กลไกและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยาในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 
    การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) การวิจัยระยะที่ 1 คณะผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและตอบกลับผ่านทาง 
ออนไลน์ 
 2) การวิจัยระยะที่ 2 คณะผู้วิจัยน าผลการวิจัยระยะที่ 1 มาน าเสนอในการสนทนากลุ่มและตั้งค าถามเพื่อให้ผู้บริหารที่เข้า
ร่วมสนทนากลุ่มได้อภิปรายในแต่ละประเด็นของร่างรูปแบบ กลไกและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาในการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยบันทึกเสียงการสนทนากลุ่มและจด
บันทึกระหว่างการสนทนากลุ่ม 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิจัยระยะที่ 1 คณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามในแต่ละตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยค านวณค่าความถี่และค่าร้อยละ 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการด าเนินงาน

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลยัสีเขยีว โดยค านวณคา่เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัญหาของระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยาในการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยค านวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
             ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยการแจกแจงความถี่ในแตล่ะประเด็น 
              2) การวิจัยระยะที่ 2 คณะผู้วิจัยสรุปข้อมลูที่ไดจ้ากการสนทนากลุ่มตามประเด็นที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
 การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาของระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ในการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวทิยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 46 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนสูงสุด 11 คน (ร้อยละ 23.91) มีต าแหน่งเป็นรอง
คณบดี รองลงมาคือหัวหน้าส านักงาน จ านวน 8 คน (ร้อยละ 17.39) และรองผู้อ านวยการ จ านวน 7 คน (ร้อยละ 15.22) โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวนสูงสุด 7 คน (ร้อยละ 15.22) เป็นผู้ที่สังกัดคณะครุศาสตร์ รองลงมาคือผู้ที่สังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 6 
คน (ร้อยละ 13.04) และผู้ที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ หน่วยงานละ 5 คน (ร้อยละ 10.87 เท่ากัน) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนสูงสุด 20 คน (ร้อยละ 43.48) มีประสบการณ์
ในงานบริหารเป็นเวลาน้อยกว่า 5 ปี รองลงมาคือผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี จ านวน 14 คน (ร้อยละ 30.43) 

ตอนที่ 2 สภาพของระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว  
 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนสูงสุด 34 คน (ร้อยละ 73.91) ระบุว่ามีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รองลงมาระบุว่ามีการ
ก าหนดนโยบาย จ านวน 28 คน (ร้อยละ 60.87) และมีการแต่งตั้งคณะท างานและการจัดท าแผนปฏิบัติการและก าหนดยุทธศาสตร์ 
จ านวน 25 คน (ร้อยละ 54.35 เท่ากัน) 
 ความต้องการการสนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวนสูงสุด 33 คน (ร้อยละ 71.74) ต้องการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือ รองลงมาคือ ต้องการได้รับการสนับสนุนการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ จ านวน 29 คน (ร้อยละ 63.04) และต้องการได้รับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
จ านวน 28 คน (ร้อยละ 60.87) 

การด าเนินงานมหาวิทยาลัยอัจฉริยะที่มีรายละเอียดแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ คนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะ การศึกษาอัจฉริยะ 
พลังงานอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ การสัญจรอัจฉริยะ และนวัตกรรมอัจฉริยะ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการด าเนินงานเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.18) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะในด้านคนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะเป็นเพียงด้านเดียวที่มีการด าเนินงานในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.58) ส่วนการด าเนินงานอีก 5 
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการศึกษาอัจฉริยะ (ค่าเฉลี่ย 3.47) ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (ค่าเฉลี่ย 3.13) ด้านการสัญจร
อัจฉริยะ (ค่าเฉลี่ย 3.09) ด้านนวัตกรรมอัจฉริยะ (ค่าเฉลี่ย 2.97) และด้านพลังงานอัจฉริยะ (ค่าเฉลี่ย 2.74)  
 การด าเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีรายละเอียดแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของเสีย น้ า การขนส่ง และการศึกษาและวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการด าเนินงานเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.14) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสี
เขียวทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ค่าเฉลี่ย 3.43) 
รองลงมาคือ ด้านสถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย 3.32) ด้านการขนส่ง (ค่าเฉลี่ย 3.20) ด้านน้ า (ค่าเฉลี่ย 3.20) ด้านของเสีย 

(ค่าเฉลี่ย 3.10) และด้านการศึกษาและวิจัย (ค่าเฉลี่ย 2.97) 
ตอนที่ 3 ปัญหาของระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

อัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว  
ปัญหาในการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีรายละเอียดแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การ

บริหารจัดการ การด าเนินงาน บุคลากร และโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเผชิญปัญหาในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียวโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.50) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่ามีปัญหาในด้าน
การบริหารจัดการและด้านการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.26 และ 2.27 ตามล าดับ) ขณะที่มีปัญหาในด้านบุคลากรและ
โครงสร้างพื้นฐานในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.70 และ 2.77 ตามล าดับ) 
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 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 การด าเนินงานมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ มีข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ มีแนวทางการด าเนินงานท่ีไม่ชัดเจนและไม่เป็นรูปธรรม เช่น 
นโยบาย แผนแม่บท แผนงาน ทิศทางการพัฒนา วิธีการ และโครงการ การสร้างการรับรู้แก่บุคลากรในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง  
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลการด าเนินงานที่หลากหลายช่องทางอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง การขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการให้บุคลากรในทุกหน่วยงานร่วมมือกันในการด าเนินงานอย่างจริงจัง เช่น การประชุมวางแผนร่วมกัน 
เป็นต้น  
 ปัญหาในการด าเนินงานมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน ขาดความร่วมมือจากบุคลากรบางส่วน ขาดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
และขาดการพัฒนาระบบอัจฉริยะ ระบบการจัดการข้อมูล ระบบสนับสนุนการบริหารและการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ  

การด าเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว มีข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้ การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกภาคส่วน  
มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การสร้างการรับรู้ให้บุคลากรเกิดความเข้าใจมากขึ้น บุคลากรและนักศึกษาขาดความตระหนักต่อการให้
ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรในทุกหน่วยงานได้ยึดถือปฏิบัติ  
 ปัญหาในการด าเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว มีข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้ บุคลากรและนักศึกษาขาดความตระหนักและ
ความใส่ใจ บุคลากรและนักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือหน่วยงานในทุกภาคส่วน เช่น การ
ก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นต้น และขาดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินโครงการและกิจกรรมที่ต่อเนื่อง  

การวิจัยระยะที่  2 การพัฒนารูปแบบ กลไกและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาในการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 

 
ภาพ 2 รูปแบบ กลไกและแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
 

1.ด้านนโยบายและแผนพัฒนา ประกอบด้วย 2 กลไก และ 4 แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  1.1 กลไกการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
   1) การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณที่ชัดเจนและมุ่งเน้น 
การพัฒนาเฉพาะด้าน  
   2) การก าหนดตัวช้ีวัดของการด าเนินงานท่ีชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ 
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มหาวิทยาลัย 
  1.2 กลไกแผนงานและยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
   1) การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

2) การบูรณาการการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะเข้ากับการด าเนินงาน 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเป็นการบูรณาการการท างานในทุกภาคส่วนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 3 กลไก และ 8 แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  2.1 กลไกการก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
   1) การก าหนดหน่วยงานและแต่งตั้งคณะท างานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการด าเนินงานตามนโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
   2) การก าหนดกรอบการด าเนินงานมหาวิทยาลัยอัจฉริยะที่ชัดเจน 
   3) การก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจนเพื่อให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติ เช่น มาตรการ กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และเวลาในการด าเนินงาน เป็นต้น 
  2.2 กลไกการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
   1) การขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น การด าเนินงานเชิงรุก การ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน การรายงานผลการด าเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน เป็นต้น 
   2) การสร้างเจตจ านงร่วมที่ต้องการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง 

3) การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นให้บุคลากรรับทราบผ่านช่องทางที่ 
หลากหลายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
  2.3 กลไกการพัฒนาบุคลากร มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
   1) การสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในทุกภาคส่วนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ เช่น การ
จัดอบรมคณะท างานเพื่อให้ทราบนโยบาย แนวทางและกิจกรรม เป็นต้น 
   2) การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิงนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และการใช้นวัตกรรม 

3. ด้านการจัดสรรทรัพยากร ประกอบด้วย 2 กลไก และ 8 แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  3.1 กลไกการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
   1) การจัดสรรบุคลากรที่จะปฏิบัติงานให้เพียงพอ 
   2) การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน 
   3) การขอจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสนับสนุน    
  4) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
   5) การบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานมานาน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร ระบบท่อส่ง
น้ าประปา ระบบถังพักน้ า เป็นต้น 
  3.2 กลไกการจัดสรรพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
   1) การจัดสรรพื้นที่สาธารณะและพื้นท่ีใช้สอยต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
   
   2) การออกแบบพื้นท่ีใช้งานให้บุคลากร นักศึกษาและผู้เข้ามาใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่าง
เสมอภาค เช่น สิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ เป็นต้น 
   3) การจัดพื้นที่บริการแก่บุคลากร นักศึกษาและผู้เข้ามาใช้บริการในการท ากิจกรรมร่วมกัน โดยเป็น
พื้นที่ท่ีเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและปลอดภัยส าหรับทุกคน 

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 4 กลไก และ 23 แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
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  4.1 กลไกระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
1) การติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ระบบอินเทอร์เน็ตที่มีสมรรถนะสงู และเครือข่ายแบบไร้สาย โดยติดตั้งจุดเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี มีความ
เสถียรและรวดเร็ว 

2) การติดตั้งระบบเช่ือมโยงอุปกรณ์เครื่องมือเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเพื่อการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ เช่น ระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ผล ระบบซอฟต์แวร์ส าหรับผู้ใช้งาน ระบบศูนย์ข้อมูล เป็นต้น  
   3) การจัดท าช่องทางในการมีส่วนร่วมที่บุคลากร นักศึกษาและผู้เข้ามาใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร การเสนอความคิดเห็น และเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ศูนย์รับเรื่องราว โทรศัพท์สายด่วน อีเมล แอปพลิเคชันรับเรื่องออนไลน์ 
ARU Application เป็นต้น 

4) การจัดท าแผนรองรับภัยพิบัติ หรือวิกฤตการณ์โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

5) การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น Wi-Fi,  
Bluetooth, GPS, RFID, Cloud Computing เป็นต้น 
  4.2 กลไกเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
   1) การจัดท าระบบให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากร นักศึกษาและผู้เข้ามาใช้บริการในการเข้าร่วมกิจกรรม
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

2) การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเสถียรและมีรูปแบบเอกสารที่ 
เป็นมาตรฐาน 

3) การจัดให้มีเว็บไซต์การพัฒนาที่ยั่งยืนของหน่วยงานท่ีพร้อมใช้งาน เข้าถึงได้และ 
ปรับปรุงข้อมูลเป็นประจ า 

4) ระบบบริหารจัดการงานแบบออนไลน์ เช่น ปฏิทินการจองใช้สถานท่ีจัดกิจกรรม การ 
จองรถบัส และระบบการเซ็นช่ือออนไลน์ เป็นต้น 

5) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ 
ตัดสินใจ ระบบงานส่วนกลาง ปฏิทินการจองใช้สถานท่ีจัดกิจกรรม การจองรถบัส และระบบการเซ็นช่ือออนไลน์ 
  4.3 กลไกเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 

1) การจัดเตรียมห้องเรียนอัจฉริยะส าหรับการเรียนทางไกล 
2) การจัดการอาคารเรียนอัจฉริยะด้วยการควบคุมและเฝ้าระวังด้วยระบบความ 

ปลอดภัยอัจฉริยะ 
3) การจัดเตรียมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงส าหรับการจัดการ 

เรียนรู้ออนไลน์ 
4) การจัดการเรียนรู้ในระบบ e-Learning  
5) การจัดให้มีช่องทางการศึกษาตลอดชีวิตของบุคลากร นักศึกษาและผู้เข้ามาใช้บริการ 

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค 
6) การจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะที่สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อบริการ 

ให้กับบุคลากร นักศึกษาและผู้เข้ามาใช้บริการ 
7) การให้บริการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการแสวงหาความรู้ของบุคลากร นักศึกษาและผู้ 

เข้ามาใช้บริการ 
8) การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ตรวจสอบและรายงานผลส าหรับการ 

จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
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9) การใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น ระบบการจัดการการเรียนรู้  
ระบบทะเบียนและวัดผล ระบบห้องสมุด ระบบกิจการนักศึกษา ระบบให้บริการนักศึกษา เป็นต้น 

10) การใช้เทคโนโลยีส าหรับการท างานและการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น เว็บไซต์ทาง 
การศึกษา แอปพลิเคชันการศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาทางไกล เป็นต้น 

4.4 กลไกระบบอัจฉริยะ มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
1) การติดตั้งระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ เช่น ระบบการจัดการข้อมูล ระบบ 

สนับสนุนการบริหารและการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ระบบบริการบุคลากร ระบบสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานที่
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ระบบบริหารจัดการพลังงาน ระบบบริหารจัดการการคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและ
บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น 

2) การออกแบบระบบเครือข่ายอัจฉริยะ เช่น ระบบการจัดการพลังงานในพ้ืนท่ีมิเตอร์ 
อัจฉริยะ ระบบไมโครกริด และระบบบริหารจัดการโครงข่ายอัจฉริยะ เป็นต้น 

3) การติดตั้งระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ เช่น กล้องวงจรปิด จุดแจ้งเหตุต่าง ๆ ท่ี 
เชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายอัจฉริยะ และการวางแผนความปลอดภัยที่ตอบสนองเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ทันท่วงที 

5. ด้านการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 1 กลไก และ 2 แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  5.1 กลไกการสร้างสรรค์นวัตกรรมอัจฉริยะ มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
   1) การสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบพื้นท่ีบริการเพื่อการท ากิจกรรมร่วมกันของบุคลากร นักศึกษา
และผู้เข้ามาใช้บริการ การออกแบบห้องเรียนและอาคารเรียนอัจฉริยะส าหรับการเรียนทางไกล และการออกแบบยานพาหนะรักษา
สิ่งแวดล้อม 
   2) การสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมกิจกรรมของบุ คลากร 
นักศึกษาและผู้เข้ามาใช้บริการ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะเพื่อให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษาและผู้เข้ามาใช้บริการ การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย และการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตและจัดเก็บพลังงานในมหาวิทยาลัย 

6. ด้านการคมนาคมและขนส่ง ประกอบด้วย 1 กลไก และ 4 แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  6.1 กลไกการออกแบบระบบคมนาคม มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 

1) การออกแบบผังมหาวิทยาลัยอัจฉริยะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
การพัฒนามหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบ 

2) การออกแบบระบบคมนาคมขนส่งท่ีสัมพันธ์กับการวางผังมหาวิทยาลัยและรองรับ 
การสัญจรของบุคลากรทั้งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เดินทางเข้าออกมหาวิทยาลัย 

3) การออกแบบระบบบริการสาธารณสุขท่ีตั้งกระจายอยู่ตามจุดส าคัญต่าง ๆ ท่ีสามารถ 
เข้าถึงได้ง่าย 

4) การออกแบบระบบให้บริการพลังงานและสาธารณูปโภคเพื่อการสัญจร 
7. ด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 2 กลไก และ 3 แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

  7.1 กลไกการสร้างความร่วมมือ มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
   1) การท างานร่วมกันของบุคลากรและนักศึกษาในทุกภาคส่วน เช่น การก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ การประชุมวางแผนร่วมกัน เป็นต้น 
   2) การท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย 
  7.2 กลไกการจัดการความรู้ มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
   1) การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรภายในและชุมชนในพ้ืนท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัย 
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ภาพ 3 รูปแบบ กลไกและแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

1.ด้านนโยบายและแผนพัฒนา ประกอบด้วย 2 กลไก และ 4 แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  1.1 กลไกการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
   1) การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณที่ชัดเจนและมุ่งเน้น 
การพัฒนาเฉพาะด้าน  
   2) การก าหนดตัวช้ีวัดของการด าเนินงานท่ีชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ 
มหาวิทยาลัย 
  1.2 กลไกแผนงานและยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
   1) การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

2) การบูรณาการการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียวเข้ากับการด าเนินงาน 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเป็นการบูรณาการการท างานในทุกภาคส่วนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 3 กลไก และ 8 แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  2.1 กลไกการก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
   1) การก าหนดหน่วยงานและแต่งตั้งคณะท างานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการด าเนินงานตามนโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
   2) การก าหนดกรอบการด าเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีชัดเจน 
   3) การก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจนเพื่อให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติ เช่น มาตรการ กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และเวลาในการด าเนินงาน เป็นต้น 
  2.2 กลไกการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
   1) การขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น การด าเนินงานเชิงรุก การ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน การรายงานผลการด าเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน เป็นต้น 
   2) การสร้างเจตจ านงร่วมที่ต้องการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง 

3) การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นให้บุคลากรรับทราบผ่านช่องทางที่ 
หลากหลายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
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  2.3 กลไกการพัฒนาบุคลากร มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
   1) การสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในทุกภาคส่วนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ เช่น การ
จัดอบรมคณะท างานเพื่อให้ทราบนโยบาย แนวทางและกิจกรรม เป็นต้น 
   2) การสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกที่ดีในการแก้ปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น
ในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

3. ด้านการจัดสรรทรัพยากร ประกอบด้วย 2 กลไก และ 10 แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  3.1 กลไกการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
   1) การจัดสรรบุคลากรที่จะปฏิบัติงานให้เพียงพอ 
   2) การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน 
   3) การขอจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสนับสนุน    
  4) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
   5) การบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานมานาน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร ระบบท่อส่ง
น้ าประปา ระบบถังพักน้ า เป็นต้น 
  3.2 กลไกการจัดสรรพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
   1) การจัดสรรพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่การเรียนรู้ พ้ืนที่จอดรถ พ้ืนที่ก าจัดขยะ 
เป็นต้น และพื้นที่เพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวเพิ่มขึ้น 
   2) การด าเนินงานให้เกิดพื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะและการฟื้นฟูพ้ืนท่ีที่ผ่าน 
การใช้งานแล้วให้เกิดประโยชน์ 
   3) การก าหนดสัดส่วนของพื้นที่เปิดโล่งต่อพื้นที่ทั้งหมดของหน่วยงานและสัดส่วนของพื้นที่ว่างต่อ
บุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน 
   4) การจัดให้มีพื้นที่ปกคลุมด้วยพรรณไม้ พื้นที่ปกคลุมด้วยพืชปลูก เช่น สวน สนามหญ้า ส่วนหลังคา 
สวนในอาคาร เป็นต้น และพื้นที่ดูดซึมน้ าท่ีนอกเหนือจากพื้นที่ปลูกต้นไม้ 
   5) การจัดพื้นที่บริการแก่บุคลากร นักศึกษาและผู้เข้ามาใช้บริการในการท ากิจกรรมร่วมกัน โดยเป็น
พื้นที่ท่ีเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและปลอดภัยส าหรับทุกคน 

4. ด้านการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 2 กลไก และ 7 แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  4.1 กลไกการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 

1) การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร/รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการ 
พัฒนาท่ียั่งยืน 

2) การจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น การ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มการรับรู้ การฝึกอบรม เป็นต้น 

3) การผลิตสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
   4) การรวมกลุ่มเป็นชมรมเพื่อท ากิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5) การด าเนินงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้ ให้การศึกษา และสถานท่ีท่องเที่ยว 
  4.2 กลไกการวิจัยเพ่ือความยั่งยืน มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
   1) การวางแผนการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาท่ียั่งยืนภายในหน่วยงาน 

2) การสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยให้กับการวิจัยเพื่อความยั่งยืน 
5. ด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 2 กลไก และ 3 แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

  5.1 กลไกการสร้างความร่วมมือ มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
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   1) การท างานร่วมกันของบุคลากรและนักศึกษาในทุกภาคส่วน เช่น การก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ การประชุมวางแผนร่วมกัน เป็นต้น 
   2) การท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย 
  5.2 กลไกการจัดการความรู้ มีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 
   1) การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรภายในและชุมชนในพ้ืนท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัย 
 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาพบว่าการด าเนินงานมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยอัจฉริยะโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะในด้าน
คนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะเป็นเพียงด้านเดียวที่มีการด าเนินงานในระดับมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อการปรับ
โครงสร้างการให้บริการที่มีอยู่และการจัดหาบริการรูปแบบใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร และรวมทั้ง
มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีความสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย สอดคล้อง
กับการศึกษาของเสถียร จันทร์ปลา และปรัชนันท์ นิลสุข [2] ศึกษาเรื่องมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ : แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พบว่า มหาวิทยาลัยอัจฉริยะมีการด าเนินการหลาย ๆ ด้านโดยมีการด าเนินการหลักอยู่ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคน
และการใช้ชีวิตอัจฉริยะ ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ ด้านพลังงานอัจฉริยะ ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ และด้านการสัญจรอัจฉริยะ  

ผลการศึกษาพบว่าการด าเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียวทั้ง 6 ด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากมหาวิทยาลัยให้
ความส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ ได้แก่  การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การ
ใช้งานอาคารอัจฉริยะ การพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนในมหาวิทยาลัย การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า การด าเนินงานอาคารสีเขียวใน
นโยบายการก่อสร้างและปรบัปรุงท้ังหมด โครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และโครงการที่มีผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
 ปัญหาในการด าเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นรายประเด็น พบว่า เป็นประเด็นในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 3 ประเด็น ได้แก่ อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคารมีอายุการใช้งานมานาน ขาดการบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น ระบบท่อส่งน้ าประปา ระบบถังพักน้ า เป็นต้น และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่าช้าและขัดข้องบ่อย และเป็นประเด็นใน
ด้านบุคลากร 2 ประเด็น ได้แก่ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิงนวัตกรรม และบุคลากรที่ท างานด้านการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียวมีไม่เพียงพอ สอดคล้องกับการศึกษาของ Galego, Giovannella, and Mealha [5]  
ศึกษาระดับการรับรู้และความคาดหวังของอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและบุคลากรในการเป็นมหาวิทยาลยัอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยอวี
โร (University of Aveiro) ประเทศโปรตุเกส ส าหรับประเด็นท่ีนักศึกษาต้องการให้ปรับปรุง ได้แก่ การเช่ือมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย 
การจัดเตรียมพื้นที่การเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย ขาดพื้นที่สาธารณะส าหรับการขี่จักรยาน การปกป้องปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึง
สารสนเทศ ความไม่สะดวกในการบริหารจัดการ และการวางแผนเพื่อเข้าฟังบรรยายในกรณีที่อาคารเรียนอยู่ห่างไกล หรือระบบลงช่ือ
เข้าเรียนไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยจึงควรเตรียมความพร้อมด้าน
นโยบาย  มีแนวทางปฏิบัติและแผนงานจ าเป็นต้องมีความสอดคล้อง ชัดเจน ควรมีการก าหนดผู้ดูแลรับผิดชอบแต่ละแผนงานอย่าง
ชัดเจนเช่นเดียวกันเพื่อความต่อเนื่องของแผนงาน  และมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้การด าเนินงานอย่างทั่วถึง [6]  

รูปแบบ กลไกและแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ได้แก่ ด้านนโยบายและแผนพัฒนา 
ประกอบด้วย 2 กลไก และ 4 แนวทางการปฏิบัติ  ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 3 กลไก และ 8 แนวทางการปฏิบัติ ด้านการ
จัดสรรทรัพยากร ประกอบด้วย 2 กลไก และ 8 แนวทางการปฏิบัติ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 4 กลไก 
และ 23 แนวทางการปฏิบัติ  ด้านการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 1 กลไก และ 2 แนวทางการปฏิบัติ ด้านการคมนาคม
และขนส่ง ประกอบด้วย 1 กลไก และ 4 แนวทางการปฏิบัติ และด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 2 กลไก และ 3 แนวทางการปฏิบัติ 
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แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะต้องให้ความส าคัญตั้งแต่การก าหนดนโยบาย แผนงาน 
โครงการ กิจกรรม การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย 
สอดคล้องกับการศึกษาของปิยศักดิ์ ถีอาสนา [7]  ศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏสูค่วามเปน็มหาวิทยาลัยสีเขียว 
พบว่าการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มีองค์ประกอบท่ีส าคัญดังนี้ คือ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน คือ 1) ยุทธศาสตร์การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน 2) ยุทธศาสตร์การจัด
การพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3) ยุทธศาสตร์การจัดการของเสีย 4) ยุทธศาสตร์การจัดการน้ า  5) ยุทธศาสตร์การจัดการ
สัญจร และ6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 รูปแบบ กลไกและแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว ได้แก่ ด้านนโยบายและแผนพัฒนา 
ประกอบด้วย 2 กลไก และ 4 แนวทางการปฏิบัติ ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 3 กลไก และ 8 แนวทางการปฏิบัติ ด้านการ
จัดสรรทรัพยากร ประกอบด้วย 2 กลไก และ 10 แนวทางการปฏิบัติ ด้านการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 2 กลไก และ 7 
แนวทางการปฏิบัติ   และด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 2 กลไก และ 3 แนวทางการปฏิบัติ สอดคล้องกับการศึกษาของโมทนา 
สิทธิพิทักษ์ [4]  ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวแบบยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย  ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดและ
แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยสีเขียวในและต่างประเทศมีดังนี้ 1) การสร้างความเป็นผู้น าและการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 2) 
ความร่วมมือกันของบุคลากรทุกระดับรวมถึงนิสิตนักศึกษา 3) การบริหารจัดการทรัพยากรในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ 4) การ
บริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและอาคารให้มีประสิทธิภาพ 5) ประกาศนโยบายของมหาวิทยาสีเขียวโดยการสนับสนุนจาก
คณะผู้บริหาร 6) การสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิตนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ และ 7) การถ่ายทอดองค์ความรู้ไป
บริการวิชาการให้กับชุมชนสังคม  เปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ควรมีแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว ได้แก่  
นโยบาย แผนแม่บท แผนงาน ทิศทางการพัฒนา วิธีการ และโครงการ เป็นต้น 

2) ควรสร้างความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
3) ควรสร้างการรับรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4) ควรบูรณาการการท างานในทุกภาคส่วนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  
ควรจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะที่สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อบริการให้กับบุคลากร นักศึกษาและผู้เข้ามาใช้ 

บริการ  ระบบเครือข่ายอัจฉริยะ  ระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ และนวัตกรรมการผลิตและจัดเก็บพลังงานในมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสีเขียว  
ควรจัดให้มีพื้นท่ีดูดซึมน้ าที่นอกเหนือจากพื้นที่ปลูกต้นไม้  ควรจัดโครงการน าของเสียภายในหน่วยงานกลับมาใช้ใหม่  ควรมี 

ระบบบ าบดัน้ าเสียและก าจัดสิ่งปฏิกูลภายในหน่วยงานเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่  ควรมีระบบการใช้น้ าท่ีผ่านการบ าบดัภายในหน่วยงาน  
และควรรณรงคก์ารลดยานพาหนะส่วนบุคคลในพื้นที่ของหน่วยงาน เช่น การใช้รถร่วมกัน บริการรถบสั การใช้จักรยานร่วมกัน เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื ่อง “พฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของผู ้บริโภคตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ที่มีผลต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยดา้น
ราคา และปัจจัยด้านค่านิยมของการบริโภคอาหารฮาลาลที ่อาศัยอยู ่ในตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจำนวน 100 คน ใช้วิธีการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย
ด ้านราคา และปัจจ ัยด ้านค ่าน ิยมในว ัฒนธรรมม ีความส ัมพ ันธ ์ก ับพฤต ิกรรมความถ ี ่และค ่าใช ้จ ่ายในการบร ิโภคอาหาร  
ฮาลาลของผู้บริโภคตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คำสำคัญ: อาหารฮาลาล, ผู้บริโภค,ปัจจัยด้านราคา, ปัจจัยผลิตภัณฑ์, ปัจจัยด้านค่านิยม 
 

Abstract 
The research aims to study "Halal food consumption behavior of consumers in Khlong Takian Subdistrict Phra 

Nakhon Si Ayutthaya District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province”. The objectives were to study demographic 
characteristics such as gender and age that affect product and price factors. and the value factor of halal food 
consumption living in Khlong Takian Subdistrict Phra Nakhon Si Ayutthaya District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, 
100 people were selected by random sampling. Tools used to collect information as a questionnaire The statistics 
used to analyze the data were descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation. 
The study found that product factor price factor and cultural value factors Relationship with behavior, frequency, and 
consumption of halal food by consumers in Klongtakian Subdistrict Phra Nakhon Si Ayutthaya District Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province 
Keywords: halal food, consumer behavior, price factor, product factor, The value factor 
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1. บทนำ 
1.1 ที่มาและความสำคัญ 

ปัจจุบันอัตราการขยายตัวของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นตามผลการวิจัยเรื่อง  The Future of World 
Religions: Population Growth Projections, 2010-2050 (อ้างถึง Pew Research Center, April 2, 2015) ระบุว่าจำนวนชาวมุสลิม
จะเพิ่มสัดส่วนเป็น 29.7% ในปี 2050 นี้ และในปี 2100 จำนวนชาวมุสลิมจะมีสัดส่วนราว 34.9% เปรียบเทียบกับศาสนาคริสต์ จากการ
สำรวจในปี 2010 มีผู้นับถือศาสนาคริสต์จำนวน 31.4% และคาดการณ์ว่าจำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 33.8% ในปี 2100 เมื่อมองแนวโน้มการ
เพิ่มขึ้นของประชากรศาสตร์ ช่วงระหว่างปี 2010 - 2050 ชาวมุสลิมมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นสูงถึง 73% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่
รวดเร็วท่ีสุด เมื่อเทียบกับศาสนาอ่ืนๆ ในขณะที่ศาสนาคริสต์มีอัตราเตบิโตอยู่ท่ี 35% ส่วนฮินดูอยู่ที่ 34% และยิวอยูท่ี่ 16%[1]  ซึ่งประเทศ
ไทยมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามจำนวน 2,777,542 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ทำให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ประชาชนไทยนับ
ถือเป็นอันดับ 2 ของประเทศ [2] 

อาหารที่เป็นที่อนุมัติในอิสลามเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวมุสลิมในการดำรงชีวิตในแต่ละวัน และถือเป็นส่วนสำคัญใน
ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคชาวมุสลิมโดยอาหารที่เป็นท่ีอนุมัติสำหรับชาวมุสลิมเรียกว่า อาหารฮาลาล (Halal Food) หมายถึง อาหารหรือ
ผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบรโิภคหรือใช้ประโยชน์ได้“ฮาลาล” เป็นคำมาจากภาษาอารบิกหมายความว่า 
การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา ดังนั้น เราจึงอาจกล่าวได้ว่า “อาหารฮาลาล” คือ อาหารที่ได้
ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัตินั่นเอง เป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถ
บริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้โดยสนิทใจ[3] 

จากสถานการณ์การผลิตรวมทั้งการรับรองฮาลาลของไทยนั้น จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับตลาด 
ฮาลาลมากขึ้น เนื่องจากอาหารฮาลาลเป็นอาหารที่มีการควบคุมดูแลในเรื่องการผลิตที่มีความสะอาด มีคุณภาพ ตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบ  
จนถึงขั ้นตอนการบรรจุภัณฑ์ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่นิยมอาหารฮาลาลมากขึ้นประกอบกับที่ผ่านมาฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลว่ามีบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลกว่า 5,000 บริษัท ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้น 
จากปี พ.ศ.2554 ที่มีสถานประกอบการในประเทศที่ขอรับการรับรองฮาลาล เพียง 2,188 ราย เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 40 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่
สูงกว่าในช่วงปี 2550-2554 ที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปีหากจำแนกสถานประกอบการที่ขอรับการรับรองฮาลาล ตามระเบียบสำนักงาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะพบว่าเป็นธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกับอาหารเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนรวมกันสูงถึงร้อยละ  
90 ซึง่ถือว่ามีการแข่งขันทางการตลาดที่สูง (อ้างถึงศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย,(2560)) ประกอบกับประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ
ของโลก ตลาดโลกมุสลิมมีประชากรผู้บริโภคประมาณ 2,000 ล้านคน ดังนั้น อาหารฮาลาลจึงเป็นช่องทางการตลาด (Market Channel)  
ที่สำคัญซึ่ง ประเทศไทยควรจะต้องเจาะตลาดอาหารฮาลาลเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด (Market Segmentation) ให้มากขึ้น รัฐบาล
ปัจจุบันจึงมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออกและได้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งในด้านการพัฒนาวัตถุดิบ การ
ส่งเสริม ผู้ประกอบการ การแสวงหาตลาดและการพัฒนากลไกการรับรองมาตรฐานฮาลาลให้เป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับของผู้บริโภคทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ[4] 

ปัจจุบันประชาชนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจำนวนทั้งสิ้น 
13 หมู่ ได้แก่ หมู่ 1 ปากคลองวัดแจ้ง หมู่ที่ 2 เหนือสะพานยาว หมู่ที่ 3 ปากคลองคูจาม หมู่ที่ 4 ปากคลองเทศ หมู่ที่ 5 ต้นโพธิ์ ห มู่ที่ 6  
ใต้วัดโคก หมู่ที่ 7 ท่ากระเบา หมู่ที่ 8 หน้าวัดโคก หมู่ที่ 9 เหนือกลาง หมู่ที่ 10 หนองบัว หมู่ที่ 11 ปากคลองตะเคียน หมู่ 12 จอมแห และ
หมู่ 13 ตะเกี่ย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,045 คน ซึ่งเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่และศาสนาอื่น ๆ (สถิติประชากรและบ้าน 
พื้นที่ ตำบลคลองตะเคียน อำเภอดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 1 ถึง 11 มีนาคม 2565) แ ละพบว่ามี
ร้านอาหารของชาวมุสลิมมากมาย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชากรซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและยังพบว่าเป็นท่ี
นิยมจากประชากรที่นับถือศาสนาอื่นด้วย[5] 
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จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร “ฮาลาล” ที่แสดงถึงความต้องการบริโภคที่หลากหลายมาก
ขึ ้นจึงมีความสนใจที ่จะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร “ฮาลาล” ในตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาอาหารฮาลาลในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ที่มีผลต่อปัจจัยด้าน ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านค่านิยม

ของการบริโภคอาหารฮาลาลที่อาศัยอยู่ในตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

2.แนวคิดทฤษฎี 
   2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  
  2.1.1 ความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  
   Kotler, Philip ((2012) อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
หมายถึง การกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กร ซึง่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลือกซื้อสินค้าการจัดหาให้ได้มาแลว้ซึ่งการใช้สินค้าและ
บริการของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของเขา [6] 
   พฤติกรรมผู้บริโภคจึงเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับการซื้อการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจตามความ
ต้องการตามความคิดและตามประสบการณ์ของผู้บริโภค การศึกษาผู้บริโภคจะทำให้เกิดแนวคิดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่คุณลักษณะ 
ของผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย ข้อมูลข่าวสารและส่วนประสมการตลาดอื่น ๆ ที่เหมาะสมและถูกต้อง[5] 
   การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer Behavior) ผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
การซื้อและการใช้ของผู้บริโภคเพื่อใหท้ราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค โดยคำตอบท่ีได้จะช่วยให้
นักการตลาดสามารถจัดการกลยุทธ์การตลาด (Market Strategies) ที่จะสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ โดยคำถามที่ใช้
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6 W และ 1H ซึ่งประกอบด้วย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW?  
เพื่อช่วยหาคำตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดังนี ้[3][5][6] 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยคำถาม 7 คำถาม 
คำถาม (6Ws และ 1H)  คำตอบท่ีต้องการทราบ (7Os)  

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?)  กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) คือ ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร ์

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?)  สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ (Objects) คือ คุณสมบัติหรือองค์ประกอบ
ของผลิตภณัฑ์ และความแตกต่างจากคู่แข่ง 

3. ทำไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) โดยศึกษาจากปัจจัยทีส่่งผล
ต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซือ้ (Who participates in the 
buying?) 

1) ปัจจัยภายในหรือปัจจัยทางจิตวิทยา  
2) ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม  
3) ปัจจัยเฉพาะบุคคล บุคคลที่มสีว่นร่วม และมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อ (Organizations) ประกอบด้วย ผูร้ิเริม่ ผู้มีอิทธิพล  
ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อและผู้ใช้งาน 
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คำถาม (6Ws และ 1H)  คำตอบท่ีต้องการทราบ (7Os)  
5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?)  ได้รับทราบถึงโอกาสในการซื้อของผู้บริโภค (Occasions) เช่น ช่วง

เดือนใดของปี ช่วงฤดูใดของปี ช่วงเทศกาลวันสำคญั ช่วงเวลาใด
ของโอกาสพิเศษ เป็นต้น  

6. ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (Where does the consumer buy?)  ได ้ร ับทราบถึงช่องทางการซื ้อของผ ู ้บร ิโภค (Outlets) เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ร้านตัวแทนจำหน่ายและเว็บไซต์เป็นต้น 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) รับทราบขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) ประกอบด้วย 
การรับรู ้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางการเลือก  
การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกหลังการซื้อ 

แบบจำลองพฤติกรรมผู้บริโภค  
แบบจำลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ทำให้เกิดความต้องการสิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s 
Black Box) เปรียบเสมือนกล่องดำ ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะ 
ต่าง ๆ ของผู ้ซื้อแล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื ้อ (Buyer’s Purchase Decision) 
จุดเริ่มต้นของตัวแบบอยู่ที่มีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อนแล้วทาให้เกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นตัวแบบนี้  
จึงอาจเรียกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดังนี[้4][6][7] 

1. สิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimulus) คือ สิ่งกระตุ้นที่เกิดจากปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอกทำให้ผู้บริโภคเกิดความ
ต้องการในผลิตภัณฑ์ จากเหตุจูงใจต่อการซื้อเกิดจาก 2 ด้าน คือ ด้านจิตวิทยา (อารมณ์) และด้านเหตุผลแบ่งเป็นสิ่งกระตุ้นทางการตลาด 
นักการตลาดต้องสามารถควบคุม และจัดให้มีขึ้นในที่นี้จะนำส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เข้ามาศึกษาประกอบด้วยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทองการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด และส่วนท่ีสองคือสิ่งกระตุ้นอื่นๆ ที่ประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
การเมืองและกฎหมาย และวัฒนธรรม[4][6][7] 

2. กล่องดำหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อความรู้สกึเป็นกระบวนการที่มีผลตอ่พฤติกรรมผู้ซื้อซึง่ผูผ้ลติหรอืผู้ขายไม่สามารถหยั่งรูไ้ด้
ด้งนั้นจำเป็นต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อวามรูส้ึกนึกคิดนี้เกิดขึ้นจากลกัษณะของผู้ซื้อและกระบวนการตดัสนิใจของผู้ซื้อโดย
แบ่งเป็นสามด้าน คือ ด้านลักษณะของผู้ซื้อBuyer Characteristics) ลักษณะของผู้ซื้อที่มีอิทธิพลจาก ปัจจัยต่าง ๆ การที่ผู้บริโภคจะ
ตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้นจะได้รับการกระตุ้น ประกอบด้วย 4 ประการ คือ ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านปัจจัยบุคคล ด้านจิตวิทยา และ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ  
และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ โดยขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ซื้อเป็นกระบวนการที่ไม่มีแบบแผนตายตัว โดยแตกต่างกันตามประเภทสินค้า
และระดับความเกี่ยวพันกับสินค้าของผู้บริโภค[4][6][7] 

3. การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) พฤติกรรมที่แสดงออกมาหลังจากมีสิ่ง กระตุ้น คือ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
เป็นขั้นตอนท่ีสำคัญในกระบวนการตัดสนิใจ โดยการ ตอบสนองของผู้บริโภคจะมีการตดัสนิใจ ดังนี้ ได้แก่ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ (Product 
Decision) การเลือกผู้ขาย (Dealer Decision) การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) และ
การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount) [4][6][7] 

4. ปัจจัยภายนอก (External Factors) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของ ผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัย
ด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา [4][6][7] 

 
 

238
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



2.2 ความหมายของฮาลาล 
“ฮาลาล คือ สิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูล (นบีมูฮัมมัด) อนุมัติ ฮารอม คือ สิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูลทรงห้าม มัสบุฮฺ คือ สิ่งที่ยังมีข้อเคลือบ

แคลงสงสัยและระบุไม่ได้ว่าฮาลาล หรือ ฮารอม จนกว่าจะวินิจฉัยให้ชัดเจน อย่างใดอย่างหนึ่ง” “อาหารฮาลาล (Halal Food) หมายถึง 
อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้” 

อาหารฮาลาล (Halal Food) หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้
ประโยชน์ได้“ฮาลาล” เป็นคำมาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของ
ศาสนา ดังนั้น เราจึงอาจกล่าวได้ว่า “อาหารฮาลาล” คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพตาม  
ศาสนบัญญัตินั่นเอง เป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้โดยสนิทใจ 
เราสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ว่าเป็น “ฮาลาล” หรือไม่นั้น ได้จากการประทับตรา “ฮาลาล” ที่ข้างบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นสำคัญ 
“เคร ื ่องหมายฮาลาล” คือเคร ื ่องหมายที ่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  
หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการทำการประทับ หรื อแสดงลงบนสลาก หรือผลิตภัณฑ์ หรือ
กิจการใด ๆ โดยใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่า “ฮาลาล” ซึ่งเขียนเป็นภาษาอาหรับว่าภายในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หลังกรอบเป็นลายเส้น
แนวตั้งใต้กรอบภายในเส้นขนานมีคำว่า “สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” โดยเครื่องหมายดังกล่าวนี้ จ ะออกให้กับ
ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และหรือเนื้อสัตว์ฮาลาลที่นำเข้าจากต่างประเทศ[2] [3] 
2.3 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ และ เสรี วงษ์มณฑา ได้กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ คือสิ่งที่นำเสนอในตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์อาจจะมีตัวตนหรือไมม่ีตัวตนก็ได ้โดยผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถขายให้กับลกูค้าได้ จะต้องเป็นสิ่ง
ที่มีคุณค่าในสายตาของลูกคา้[6] 

กล่าวสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายเชิงธุรกิจโดยคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยจับต้องและจับต้องไม่ได้ ลักษณะบรรจุภัณฑ์ของสินค้า คุณภาพ ตราสินค้า 
สถานที่ บริการและรวมถึงชื่อเสียงของผู้เสนอขายสินค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์จึงต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของ
ลูกค้าจึงมีผลทำให้การกำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์โดยมีปัจจัยที่ต้องคำนึงประกอบด้วย ความแตกต่างของ 1) ความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และความแตกต่างทางการ แข่งขัน (Competitive Differentiation) 2) องค์ประกอบ (คุณสมบตัิ) 
ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์ พื้นฐาน รูปลักษณ์คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ตราสินค้า 3) การกำหนดตำแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ ขององค์กรเพื่อแสดงตำแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้า
เป้าหมาย 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื ่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่ และปรับปรุงให้ดีข ึ ้น (New and 
Improved) ซึ่งต้องคำนึงถึงความสามารถในการตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 5) กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ 
(Product Mix) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะความต้องการของผู้บริโภค คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค (Consumer Product) และ
ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ (Business Product) ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวนี้ จะมีความแตกต่างกัน ดังนี้  

1) ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค (Consumer Product) คือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้บริโภค ซื้อหาไปเพื่อบริโภคหรือใช้สอยส่วนตัว
ภายในครัวเรือน มิใช่เพื่อการประกอบธุรกิจหรือจัดจำหน่าย โดยผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคยังสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามพฤติกรรม
เลือกซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย 

1.1) ผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ (Convenience Goods) คือ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ปกติ ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ีจะมีราคาต่อหน่วยต่ำ 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อในการใช้ในชีวิตประจำวัน จึงมีความถี่ในการซื้อสูงและไม่ใช่สินค้าแฟชั่น ดังนั้น ผู้บริโภคจึงไม่ต้องใช้ความ
พยายามในการ ตัดสินใจซื้อมาก เช่น ผงซักฟอก ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น  

239
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



1.2) ผลิตภัณฑ์เลือกซื้อ (Shopping Goods) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องใช้ความ พยายามในการตัดสินใจซื้อกล่าวคือ ผู้บริโภค
จะแสวงหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ นั้น ๆ ทั้งในด้านตรายี่ห้อ แบบ ราคาและคุณสมบัติของสินค้าระหว่างรุ่น และยี่ห้อต่างๆ 
เพื่อนำมาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าว เช่น เฟอร์นิเจอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น  

1.3) ผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อ (Specialty Goods) คือผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคยอมรับและตระหนักถึงความพิเศษ หรือความแตกต่าง
จากผลิตภัณฑ์ตรายี่ห้ออ่ืนๆ อย่างชัดเจน จนเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์เฉพาะตรายีห่้อน้ัน ๆ ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มียี่ห้อเป็น
ที่รู้จักและยอมรับเป็นอย่างสูงในกลุ่มผู้บริโภค  

1.4) ผลิตภัณฑ์ไม่ตระหนักซื้อ (Unsought Goods) คือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะการตัดสินใจซื้อของบริโภคต่างจาก 3 ประเภท
ข้างต้นอย่างมาก กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ไม่ตระหนักซื้อ คือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผู้บริโภคไม่เคยรับทราบมาก่อนว่ามีผลิตภัณฑ์เช่นนี้ได้จัดจำหน่าย
อยู่ในตลาด หรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดมานาน แต่ผู้บริโภคไม่เคยตระหนักว่าวันหน่ึงจะเป็นผู้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ [6] 

2. ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ (Business Product) ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ ผู้บริโภคซื้อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจหรือเพื่อจัดจัดจำหน่ายต่อ ซึ่ง ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ ได้แก่ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุประกอบ เครื่องจักรอุปกรณ์ติดตั้ง 
เครื่องมือ ประกอบ และวัสดุใช้สอย [7][8] 
2.4 ปัจจัยด้านราคา 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ได้กล่าวว่า ราคา คือ คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคยอมจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สินค้าหรือบริการ โดยผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) หรือความคาดหวังในตัวผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นัน้ 
หากเปรียบเทียบแล้วคุณค่าที่ได้รับมากกว่าราคาที่จ่าย ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ [6] 

กล่าวสรุปได้ว่า ราคา หมายถึง มูลค่าของสิ่งของที่คิดเป็นเงินตรา ที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล 
หรือ จำนวนเงินหรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เช่น ราคาอาหารฮาลาล ส่วนลดอาหา รฮาลาล  
ซึ่งผู้บริโภคจะเป็นผู้เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลกับราคา ดังนั้นกลยุทธ์ด้านราคาจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาลของผู้บริโภค 
2.5 ปัจจัยด้านค่านิยม 

ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่บุคคลพอใจหรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วยอมรับไว้เป็นความเช่ือหรือความรู้สึกนึกคิดของตนเองค่านิยม
จะสิงอยู่ในตัวบุคคลในรูปของความเชื่อตลอดไป จนกว่าจะพบกับค่านิยมใหม่ ซึ่งตนพอใจกว่าก็จะยอมรับไว้ เมื่อบุคคลประสบกับการเลือก
หรือเผชิญกับเหตุการณ์ละต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าจะนำค่านิยมมาประกอบการตัดสินใจทุกครั้งไป ค่านิยมจึงเป็นเสมือนพื้นฐาน
แห่งการประพฤติ ปฏิบัติของบุคคลโดยตรง 
 กล่าวสรุปได้ว่า ค่านิยม ของแต่ละบุคคลเกิดจากประสบการณ์ที่แตกตา่งกันออกไป ถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัฒนธรรมหรือสังคมเดียวกัน
ก็ตามเมื่อประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเพิ่มมากขึ้นก็จะมีผลกระทบทำให้บุคคลเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงค่านิยมเดิม ดังนั้น ค่านิยมจึงมี 
ลักษณะไม่คงท่ีแน่นอนแต่เป็นเครื่องนำทางในการประพฤติปฏิบัติต่าง ๆ องค์ประกอบและประเภทของค่านิยม ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
3 ประการประกอบด้วย 1) ความรู้ (Cognitive) กล่าวคือ คนเราต้องมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่คนจะเลือกปฏิบัติหรือรู้ถึง
เป้าหมายที่ถูกต้องของการดำเนินชีวิต 2) ความรู้สึก (Affective) หมายถึง การที่คนเราจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่ เห็นด้วยใน
ค่านิยมที่ตนยอมรับและไม่ยอมรับ 3) พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ค่านิยมของคนเราจะฝังลึกในความรู้สึกนึกคิดหรือ ความเชื่อและ
เป็นตัวกำหนดแนวทางพฤติกรรมของคนเรา ดังนั้น เมื่อคนเราถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า  อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะแสดงพฤติกรรมตามแนวทาง
หรือทิศทางของค่านิยมของตนเอง[4] 
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3. วิธีการวิจัย 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
สำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาบทบัญญัติในเรื่องของบทบัญญัติ อาหารฮาลาลในอิสลามซึ่งประกอบไปด้วย

หัวข้อต่างๆต่อไปนี้ 
1. ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปในเรือ่งการองค์ประกอบการเลือกซื้ออาหารของผู้บรโิภค 
2. ศึกษาเกี่ยวกับบทบัญญตัิอิสลามในเรื่องอาหารฮาลาล 
3. ศึกษาเกี ่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของผู ้บริโภค ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาโดยการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 ประชากร คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเริ่มต้นจากการกำหนดขนาดของกลุ่มโดยได้จัดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย

ขั้นตอน ดังนี้ คือ  
  3.2.2.1 เลือกมุสลิมที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และชาวบ้านทั่วไปที่อาศัยอยู่ในตำบลคลองตะเคียน อำเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  3.2.2.2 เลือกกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนต่อไปนี้  
   3.2.2.2.1 นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยการเลอืกนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ทั้ง

ที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอ่ืน 
   3.2.2.2.2 ชาวบ้านทั่วไป ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการเลือกชาวบ้านทั่วไปทั้งที่นับถือศาสนาอิสลามและ

ศาสนาอ่ืน  
  3.2.2.5 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 100 คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

มี 8 ข้อ คือ เพศ,อายุ,สถานภาพ,ระดับการศึกษา,อาชีพ, รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน,ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว และจำนวนสมาชิกใน
ครอบครัว 
 3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขอบเขตการวิจัยฉบับน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
ดังนี ้

1.ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Data) จากการรวบรวมข้อมูลและการแจกแบบสอบถามกับประชากรตัวอย่างที่นับถือศาสนา
อิสลามและที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามที่อาศัยอยู่ในตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใน
แบบสอบถามผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจ  

2.ข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เป็นการค้นคว้าหนังสือ เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
และสืบค้นข้อมูลที่เผยแพร่จากเว็บไซต์ต่าง ๆ จากอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 

 

4. ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ฮาลาล”  ของผู้บริโภค ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ในตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53 อายุยู่ระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000 ฐานะปานกลาง สมาชิกในครอบครัวระหว่าง 1-4 คน 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ออาหาร“ฮาลาล” ในตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาพบว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาล โดยปัจจัยด้านราคาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล อยู่ในระดับดีเนื่องจาก
พบว่าผู้บริโภคจะเลือกราคาสินค้าท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ ปริมาณ และประโยชน์ที่ได้รับ 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่าโดยส่วนใหญ่ให้ข้อคิดเห็นในทางให้ความสำคัญกับปัจจัยการเลือกซื้ออาหารฮาลาลที่มีตราฮาลาลและราคาต้องมี
ความสอดคล้องกับคุณภาพท่ีได้ 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหล์ักษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน สมาชิกในครอบครัว ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ฐานะครอบครัว รายละเอียดดังตาราง 1 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n = 100) 
สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 

1.เพศ 53 53.00 
2. อายุ 31-40 ปี 23 23.00 
3. สถานภาพสมรส 43 43.00 
4. ระดับการศึกษาปริญญาตร ี 35 35.00 
5.อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 19 19.00 
6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน  20,001-25,000 บาท 23 23.00 
7.ฐานะปานกลาง 89 89.00 

8.จำนวนสมาชิกในครอบครัว 1-4 คน 56 56.00 
จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.00 มีอายุ 31-40  ปี ร้อยละ 23.00 สถานภาพสมรส  

ร้อยละ 43 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 35 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 19 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000 บาท  
ร้อยละ 23 มีฐานะปานกลาง ร้อยละ 89 มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 1-4 คน ร้อยละ 56  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลด้านปัจจัยการเลือกซ้ืออาหารฮาลาล  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยการเลือกซื้ออาหารฮาลาล ปัจจัยการเลือกซื้ออาหารฮาลโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.38 โดยเมื่อพิจารณาแยกเป็นปัจจยัทั้ง 3 ด้าน พบว่าปัจจัยการเลือกซื้ออาหารฮาลาลดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.31, เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า  ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองตราสินค้าฮาลาลเป็นปัจจัยการเลือกซื้อ
สำคัญในการเลือกซื้ออาหารฮาลาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 บรรจุภัณฑ์มีฉลากบอกส่วนผสมอย่างชัดเจนเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อ
อาหารฮาลาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 บรรจุภัณฑ์มีลักษณะที่สะอาดเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้ออาหารฮาลาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
บรรจุภัณฑ์มีลักษณะที่ปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้ออาหารฮาลาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ผลิตภัณฑ์เก็บรักษาง่ายเป็นปัจจัย
สำคัญในการเลือกซื้ออาหารฮาลาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 บรรจุภัณฑ์มีฉลากบอกวันหมดอายุที่ชัดเจน เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อ
อาหารฮาลาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ผลิตภัณฑ์เก็บรักษาง่ายเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้ออาหารฮาลาล  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และ 
ผลิตภัณฑ์มีขนาดรับประทานง่ายเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้ออาหารฮาลาล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ตามลำดับ 
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 ปัจจัยการเลือกซื้ออาหารฮาลาลด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52, เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับ
จากค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า  ราคาอาหารฮาลาลมีความเหมาะสมกับคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ราคาอาหารฮาลาลมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และประโยชน์ท่ีได้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ตามลำดับ 
 ปัจจัยการเลือกซื้ออาหารฮาลาลด้านค่านิยม โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41, เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดบั
จากค่าเฉลี่ยสูงสุดพบว่า การเลือกซื้ออาหารฮาลาลเป็นวัฒนธรรมในการบริโภคอาหารฮาลาลของชาวมุสลิม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53, บริโภค
อาหารฮาลาลเพราะผู้บริโภคแน่ใจว่าอาหารฮาลาลสะอาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48, บริโภคอาหารฮาลาลเพราะครอบครัวผู้บริโภคนิยม
บริโภค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45, บริโภคอาหารฮาลาลเพราะผู้บรโิภคมีความตอ้งการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32, และบริโภคอาหารฮาลาลเพราะ
อยากมีสุขภาพดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ตามลำดับ 
 

5. อภิปรายผล  
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร “ฮาลาล” ของผู้บริโภคตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ในครั้งนี้ได้นำผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่ออธิบายสมมติฐาน และวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี  
1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมความถี่และค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารฮาลาลจำแนกตาม

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ตัวแปรทั้งสองตัวความสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยผลงานวิจัยนี้ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พีระกานต์ วสุธร พิพัฒน์ ท่ีทำการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหาร “ฮาลาล” ของผู้บริโภคคนไทยใน เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่าผลิตภัณฑ์แตกต่างกันมีพฤติกรรมความถี่ในการบริโภค อาหารฮาลาลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน [9]   

2.ปัจจัยด้านราคา ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมความถี่และค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารฮาลาลจำแนกตามปัจจัย
ด้านราคา พบว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันสรุปได้ว่าเมื่อราคาอาหารฮาลาลมีการเพิ่มราคาขึ้นจะส่งผลให้พฤติกรรมความถี่ในการ
บริโภคอาหารฮาลาลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งผลงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัย ของพีระกานต์ วสุธรพิพัฒน์ ที่ทำการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร “ฮาลาล” ของ ผู้บริโภคคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าเมื่อราคาโดยรวมมากขึ้นจะทำให้
พฤติกรรมความถี่ในการบริโภคอาหารฮาลาลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01[8]   

3.ปัจจัยด้านค่านิยม ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมความถี่และค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารฮาลาลจำแนกตาม
ปัจจัยด้านค่านิยม พบว่า ตัวแปรทั้งสองความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผลงานวิจัยนี้ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พีระกานต์ วสุธรพิพัฒน์ ที่ทำการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร “ฮาลาล”ของผู้บริโภคคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย
พบว่า ค่านิยมในวัฒนธรรมแตกต่างกัน มีพฤติกรรมความถี่ในการบริโภคอาหาร ฮาลาลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05[9] 

 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
6.1.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผู้ประกอบการอาหารฮาลาลควรมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลให้มีรูปแบบต่างๆ 
และการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับอาหารฮาลาล เป็นต้น  

6.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีศึกษาเชิงเปรียบเทียบของรูปแบบอาหารฮาลาลในแต่ละประเภทเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหารฮาลาล 
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การเปลี่ยนแปลงของลุ่มแม่น้ำน่าน : สายน้ำ - เส้นทางรถไฟ - ถนน 
The Changing of the Nan River Basin : River – Railway - Road 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการค้นคว้าข้อมูลโดยรวบรวมจากเอกสารช้ันต้น และเอกสารช้ันรอง 
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของลุ่มน้ำน่านและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของลุ่มแม่น้ำน่าน 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2398-2504   ผลการศึกษาพบว่า บริเวณลุ่มน้ำน่านมีการก่อตัวของชุมชนโบราณมาตั้งแต่อดีต ตั้งแต่น่าน, อุตรดิตถ์, 
พิษณุโลก, พิจิตร และนครสวรรค์   ทั้งนี้ สายน้ำ,  เส้นทางรถไฟ และถนน  เป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมในลุ่มแม่น้ำน่าน  2 ประการแรก   ประการแรก  เกิดการเปลี่ยนแปลงในการขนส่งสินค้าจากทางน้ำเป็นการขนส่งทางบก  
ประการที่สอง เกิดการเปลี่ยนแปลงการตั้งชุมชนจากชุมชนริมน้ำเป็นชุมชนทางรถไฟ และเกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คนต่างถิ่นเข้ามาใน
บริเวณลุ่มน้ำน่าน 
 
คำสำคัญ: ประวัติศาสตร์, ลุ่มแม่น้ำน่าน, เส้นทางรถไฟ, ถนน 
 
 

Abstract 
 This research article employed the historical research from primary documents, secondary documents, 
aims to study the historical background of Nan River Basin and also study the economic and social changes of 
this region during 1855 – 1961. The study indicated that there was a settlement of old communities around Nan 
River Basin, starting from Nan, Uttaradit, Phitsanulok, Phichit and Nakhon Sawan. River, railway, and road were the 
key factors that cause two changes in the economic and social development of Nan River Basin. First, there was 
a change of transportation of goods from water to land. Second, there was a change of settlement near the river
side to railway community . There was also a movement of people from different areas to settle in Nan River 
Basin. 
 
Keywords: History, The Nan River Basin, Railway, Road 
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1. บทนำ  
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย 

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของลุ่มแม่น้ำน่าน ได้รับการยืนยันตามที่ ศรีศักร วัลลิโภดม ได้อธิบายโดยอาศัยหลักฐานแวดล้อม
มากมายยืนยันว่า บริเวณลุ่มแม่น้ำน่านมีหลักฐานเก่าแก่ดึกดำบรรพ์กว่าลุ่มแม่น้ำยม และมีพัฒนาการเป็นบ้านเมืองมาก่อน หลักฐาน
ทางโบราณคดียืนยันถึงความสำคัญของลุ่มแม่น้ำน่านผ่านจารึกสุโขทัยหลักที่ 2 (วัดศรีชุม) ระบุว่า มีเมือง “สรลวง” กับเมือง “สอง
แคว” อยู่ก่อน ต่อมาพ่อขุนศรีนาวนำถมจึงขยายไปสถาปนาเมืองศรีสชัชนาลัยกับเมืองสุโขทัยบริเวณลุ่มแม่น้ำยม [1]  ยิ่งไปกว่าน้ัน ลุ่ม
แม่น้ำน่าน ยังมีความสำคัญฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าขายแลกเปลี่ยนกับภูมิภาคใกล้เคียง ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ภูมิภาคนี้มีบทบาททาง
การค้า คือเป็นรอยต่อระหว่างภาคเหนือและภาคกลาง อีกทั้งทำหน้าที่สำคัญคือการผลิตสินค้าโดยล่องไปตามแม่น้ำเพื่อส่งไปยัง
ส่วนกลาง โดยพบว่าบริเวณลุ่มแม่น้ำน่าน เป็นเส้นทางการค้าของเมืองและตลาดที่มีความสำคัญและอยู่บนเส้นทางการค้าจากยูนนาน
ไปยังดินแดนตอนในของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20  และตลาดที่เกิดขึ้นจะทำหน้าที่สำคัญในการกระจาย
สินค้า ตลาดเหล่านี้ได้แก่ ตลาดเมืองเชียงใหม่  ตลาดเมืองอุตรดิตถ์ ตลาดเมืองแพร่ ตลาดเมืองน่าน [2] ลำน้ำน่านนับเป็นเส้นทางการ
ลำเลียงสินค้าที่สำคัญของตลาดการค้าในอุตรดิตถ์ โดยมีกองคาราวานวัวต่างเป็นอีกเส้นทางที่ช่วยเสริมในการขนส่งอย่างเช่น ในกรณี
ของเมืองน่านท่ีลำน้ำน่านมีเกาะแก่งน้อยใหญ่ต้องใช้กองคาราวานวัวต่างในการนำสินค้าเข้าออกแทนการล่องตามลำน้ำ   

การเป็นจุดรวมของสินค้าจะสร้างมูลค่าให้เมืองในลุ่มแม่น้ำน่านกลายเป็นดินแดนที่อยู่บนเส้นทางการค้าสำคัญ จึงพบกลุ่มคน
หลากหลายกลุ่มเดินทางเข้ามาทำงานในลุ่มน้ำน่าน เช่น แรงงานต่างชาติ คือ ขมุ เงี้ยว และพม่าเข้ามาทำงานในธุรกิจป่าไม้แทนคน
พื้นเมือง  นอกจากนี้ นับแต่ พ.ศ.2398 จะพบกลุ่มชาติพันธ์ที่มีอิทธิพลตามชุมทางการค้า พร้อมกับการเติบโตของเมืองต่างๆ ในลุ่ม
แม่น้ำน่าน จากความสำคัญของลุมแม่น้ำน่านในฐานะศูนย์กลางการผลิตสินค้า จึงทำให้เกิดการสร้างทางรถไฟ และถนน เพื่อเชื่อมต่อ
กรุงเทพกับภูมิภาคต่างๆ มีผลให้เส้นทางน้ำลดความสำคัญลง  ดังนั้น พัฒนาการของลุ่มน้ำน่าน จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ตาม
ความสำคัญของเส้นทางในการขนส่งสินค้า คือ “เส้นทางน้ำ สู่เส้นทางรถไฟ ถึงถนน” ซึ่งส่งผลต่อการทำความเข้าใจนโยบายของ
กรุงเทพที่มีต่อลุ่มแม่น้ำน่านได้เป็นอย่างดี  

จากความข้างต้นตามที่กล่าวมานี้ จึงนำมาสู่การทำบทความวิจัย เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของลุ่มแม่น้ำน่าน : สายน้ำ - เส้นทาง
รถไฟ – ถนน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของลุ่มน้ำน่านและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ลุ่มแม่น้ำน่าน ตั้งแต่ พ.ศ. 2398-2504 ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของลุ่มแม่น้ำน่านตั้งแต่  
พ.ศ. 2398-2504 อันมีผลต่อการศึกษาพัฒนาการของรัฐในช่วงที่ส่วนกลางพยายามแทรกแซกเมืองในลุ่มแม่น้ำน่านผ่านทางนโยบาย
ต่างๆ 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล  

ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้ข้อมูลจากเอกสารช้ันต้นและช้ันรองเป็นแหล่งข้อมูลหลัก  
2.2 ขอบเขตด้านเวลา   

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลุ่มแม่น่าน ตั้งแต่ พ.ศ. 2398 – 2504 โดยแบ่งขอบเขตเป็นลำดับขั้น ดังนี้ 
2.2.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคมก่อน พ.ศ. 2398 ซึ่งจะช่วยให้เห็นความอุดมสมบูรณ์และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ลุ่มแม่น้ำน่านในลักษณะเฉพาะตัวได้ดี 
2.2.2 ช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2398 – 2504 ซึ่งนับเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของลุ่มแม่น้ำน่าน อัน
เป็นผลกระทบจากการพยายามแทรกแซงทางอำนาจจากส่วนกลาง ผ่านเส้นทางรถไฟ ระบบการปกครอง และ ถนน  
2.3 ขอบเขตพ้ืนที ่ 

การวิจัยนีจ้ำกัดพื้นท่ีการศึกษาในลุ่มแม่น้ำน่านเท่าน้ัน อันหมายถึงอาณาบริเวณที่แม่น้ำน่านไหลผ่านตามที่ได้อรรถาธิบายไว้ในส่วน
ของบทนำแล้ว 
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3. วิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ (1) การสำรวจเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่มีการศึกษา
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของลุ่มแม่น้ำน่าน เพื่อสร้างกรอบแนวคิดของหัวข้อวิจัย และสมมติฐานของงานวิจัย  (2) การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีแบ่งข้อมูลออกเป็น หลักฐานช้ันต้น และหลักฐาน
ช้ันรอง (3) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำข้อมูลมาดำเนินการ วิเคราะห์และประเมินค่าหลักฐานภายนอก, การวิเคราะห์และประเมินค่า
หลักฐานภายใน, การตีความหลักฐาน และสังเคราะห์ข้อมูล (4) การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis)   
 

4. ผลการวิจัย  
ผลการดำเนินการวิจัยพบว่า ลุ่มแม่น้ำน่าน เป็นลำน้ำสำคัญสายหนึ่งที่ทำให้เกิดบ้านเมืองและรัฐขึ้นในสมัยโบราณและยังมี

ความสำคัญมาแต่ครั้งโบราณในฐานะแหล่งทรัพยากรสำคัญที่คอยจัดส่งสินค้าไปให้ส่วนกลาง การควบคุมลุ่มแม่น้ำน่านได้เท่ากับการ
ควบคุมแหล่งทุนสำคัญ อีกทั้งลุ่มแม่น้ำน่านยังมีปัจจัยสำคัญในฐานะดินแดนที่เช่ือมต่อทั้งตอนบนและอีสานของประเทศ การควบคุม
ลุ่มแม่น้ำน่านจึงกลายมาเป็นความสำคัญที่ส่วนกลางไม่อาจละเลยได้  ความพยายามจากส่วนกลางมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของลุ่มแม่น้ำน่านโดยผ่านกลไกของระบบราชการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้าและเก็บเกี่ยวภาษีเข้าส่วนกลาง ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางเศรษฐกิจในลุ่มแม่น้ำน่านอย่างชัดเจน 

ลุ่มแม่น้ำน่านอยู่ในฐานะแหล่งการผลิตที่ครอบครองความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีเกษตรกรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ และมี
การค้าระหว่างรัฐเป็นจุดเสริมการเกษตรกรรมในระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ ลุ่มแม่น้ำน่านทำหน้าที่สำคัญนับแต่อดีตคือการผลิต
สินค้า อาทิเช่น ของป่า ข้าว ไม้สัก และปศุสัตว์ โดยล่องไปตามแม่น้ำเพื่อส่งไปค้าตลอดจนบรรณาการยังรัฐศูนย์กลาง  

ตลอดเส้นทางของลุ่มแม่น้ำน่าน พบว่ามีเมืองและชุมชนโบราณต่างๆ เกิดขึ้นมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่มีบทบาทสำคัญในฐานะแหล่ง
ผลิต รวบรวมสินค้าและผู้คน หลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายยืนยันว่าลุ่มแม่น้ำน่านเป็นดินแดนท่ีมีการก่อตัวของชุมชนมาแต่อดีต 
โดยมีการพบชุมชนโบราณในบริเวณจังหวัดน่าน, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, พิจิตร และนครสวรรค์ อาทิ เมืองปัว, ทุ่งยั้ง, ฝาง, พิชัย, ชาติ
ตระการ, นครไทย, พิจิตร และพระบาง เมืองเหล่านี้ทำหน้าที่ในฐานะเมืองหน้าด่าน เมืองประชุมพล เมืองท่า และนอกจากนี้ลุ่มแม่น้ำ
น่านยังมีลำน้ำสำคัญน้อยใหญ่ที่เชื่อมกับอาณาจักรใกล้เคียงจนเกิดเป็นเส้นทางการค้าโบราณ ดังเช่น ลำน้ำปาด ลำน้ำตรอน ลำน้ำแคว
น้อย ลำน้ำวังทอง และลำน้ำคลองตายม ที่ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ตลอดลำน้ำและยังใช้เป็นเส้นทางสำคัญในการคมนาคมและ
ตดิต่อคา้ขายอกีด้วย 

 
4.1. ลุ่มแม่น้ำน่านกับความสำคญัของสายน้ำ 

นับแตพุ่ทธศตวรรษท่ี 19 -20 เปน็ต้นมา การค้าขายกับตา่งประเทศโดยเฉพาะกับทางเมืองจีนรุ่งเรืองมาก เป็นเหตุใหเ้กิดบ้านเมือง
และรัฐใหม่ๆ ข้ึนท้ังในเขตใกล้ทะเลกับดินแดนภายใน ไม่ว่าอยุธยา สุโขทัย หรือล้านนา ก็ล้วนแล้วแตพ่ัฒนาในยุคนี้ท้ังสิ้น เมื่อรัฐเหล่านี้
มีการค้ากับภายนอก ก็จำเป็นต้องหาสินค้ามาขาย เพราะฉะนั้นบ้านเมืองที่อยู่ใกล้ทะเล จำต้องมีความสัมพันธ์กับบ้านเมืองที่อยู่ภายใน 
เป็นเหตุให้บ้านเมืองภายในเจรญิมั่งคั่ง แต่ในขณะเดยีวกันบ้านเมอืงภายในเหล่านั้นกต็้องทำหน้าที่ติดต่อกับแหล่งที่มาของสินค้าป่ากบั
บรรดากลุ่มชาวบ้าน ชาวป่า นับเป็นการขยายเครือข่ายทางเศรษฐกิจและการคมนาคม [3]  อย่างเป็นระบบ  

หากกล่าวว่า อยุธยา คือ เมืองท่านานาชาติ แล้ว ปัจจัยแวดล้อมที่ไม่ควรมองข้ามคือความสามารถของอยุธยาในการรวบรวมและ
สรรหาสินค้าอันที่เป็นต้องการของเมืองต่างๆ จนนำมาสู่นโยบายสำคัญในการแทรกแซงและรักษาอำนาจยังภูมิภาคภายในเพื่อใช้
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจให้คงอยู่ ดังนั้นแล้วลุ่มแม่น้ำน่านจึงจัดเป็นอีกชุมทางสำคัญที่มีความหลากหลายของสินค้าอันนำมาซึ่งมูลค่า
มหาศาลที่ส่วนกลางไม่อาจละเลยได้ เส้นทางแห่งอำนาจเกิดจากควบคุมลุ่มแม่น้ำต่างๆ ในที่นี้เน้นในส่วนของลุ่มแม่น้ำน่าน ในฐานะ
แหล่งผลิตและรวบสินค้าสำคัญ 
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4.1.1. สายน้ำแห่งสินค้า 
ก่อนมีการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง ในพ.ศ. 2398 นั้น เศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นแบบยังชีพ ไม่มีการแบ่งงาน

กันทำหรือทำการเฉพาะอย่าง [4]  ขณะที่การค้าขายภายในยังมีลักษณะแลกเปลี่ยนสิ่งของ โดยที่เงินตรายังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลาย 
สำหรับ ดินแดนลุ่มแม่น้ำน่านเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรต่างๆ มากมาย มีความหลากหลายในตัวสินค้า สร้างรายได้ให้
ชุมชนนำไปสู่การแลกเปลี่ยนจนทำให้ชุมชนน้อยใหญ่พัฒนาตัวจากการสร้างความสำคัญทางเศรษฐกิจ สินค้าที่หลากหลายมีมากมาย
เกิจจะกล่าวได้ครบ จึงขอยกตัวอย่างสินค้าสำคัญที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย เกลือ ป่าไม้ และปศุสัตว์ 
อธิบายรายละเอียด ดังน้ี 

กล่าวได้ว่า เกลือ คือสนิค้าสำคัญของลุ่มแม่น้ำน่านและยังเป็นเหตุของการเสียเมืองตามที่เคยกล่าวถึงก่อนหน้านี้ บ่อเกลือในลุ่มน้ำ
น่านที่สำคัญพบได้ที่ จังหวัดน่าน และ จังหวัดพิษณุโลก  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในประชุมพงศาวดารภาคที่ 10 เรื่อง 
“พงศาวดารเมืองน่าน” มีข้อความกล่าวถึงแหล่งผลิตเกลือที่เป็นสาเหตุให้พระเจ้าติโลกราชยกทัพมายึดเมืองน่าน เมื่อ พ.ศ. 1993  
โดยอ้างว่าต้องการบ่อเกลือจากบ่อมางไปเป็นส่วยสำคัญให้กับทางเชียงใหม่ บ่อเกลือ จังหวัดน่าน นับเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์มาแต่
โบราณ นับเวลาได้หลายร้อยปี เกลือท่ีได้จากที่น่ีได้ส่งไปเลี้ยงผู้คนถึงสุโขทัย ลาว ล้านนา ไปจนถึงเชียงตุงและในบริเวณสิบสองปันนา
ของจีน อีกด้วย 

นอกจากการพบบ่อเกลือในบริเวณตอนบนของลุ่มแม่น้ำน่านแล้ว ยังมีการพบแหล่งเกลือในบริเวณลุ่มแม่น้ำแควน้อย เขตอำเภอวัด
โบสถ์ เป็นหลักฐานแสดงว่าเขตเมืองพิษณุโลกมีแหล่งอุตสาหกรรมการผลิตเกลือ [5]  ซึ่งอาจส่งไปยังชุมชนใกล้เคียง แสดง
ความสัมพันธ์ของล้านช้างกับชุมชนในพิษณุโลก ทางเส้นทางอำเภอนครไทย อำเภอด่านซ้าย เนื่องจากเกลือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตและเป็นของหายาก เป็นทรัพยากรที่ไม่มีในทุกชุมชน ก่อนที่เกลือสมุทรจะเดินทางเข้ามายังรัฐตอนใน เกลือสินเธาว์จึงเป็น
สินค้าแลกเปลี่ยน ซื้อขายสำคัญในชุมชน   

หากพูดถึงสินค้าสำคัญของลุ่มแม่น้ำน่าน ป่าไม้ จัดเป็นสินค้าอันดับต้นๆ ที่มีเรื่องราวมากมายและยังสามารถใช้อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงภายในลุ่มแม่น้ำน่านได้อีกด้วย โดยกิจการป่าไม้ในลุ่มแม่น้ำน่านมีการทำมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พบหลักฐาน
บ่งช้ีว่า ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หัวเมืองเหนือส่งไม้มาเป็นส่วยให้รัฐบาลที่กรุงเทพฯ ต่อมา เมื่อป่าไม้ในพม่าของ
อังกฤษเริ่มลดลง เป็นเหตุให้บริษัทใหญ่ของอังกฤษที่ค้าไม้ในพม่าหันมาสนใจป่าไม้ในภาคเหนือของไทย โดยมีบริษัทบริติช บอร์เนียว 
จำกัด เข้ามาบริษัทแรกประมาณ พ.ศ.2407 ตามมาด้วยบริษัทบอมเบย์เบอร์ม่า จำกัด พ.ศ. 2432 และบริษัทอื่นๆ [6]  การค้าป่าไม้
ทางหัวเมืองเหนือ รวมถึงในลุ่มแม่น้ำน่านนอกจากจะเป็นบรรณานาการให้รัฐส่วนกลางแล้ว ยังนับว่าเป ็นสินค้าสำคัญที่ก่อให้เกิดการ
เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจภายในและยังรวมถึงเป็นที่มาของกลุ่มคนมากมายที่มีการอพยพโยกย้ายเพื่อมาประกอบธุรกิจป่าไม้อีกด้วย 

สำหรับ การค้าปศุสัตว์ จัดเป็นอีกจุดเด่นสำคัญของการค้าในแถบลุ่มแม่น้ำน่านตอนบน ที่ปัจจุบันเหลือไว้เพียงร่องรอยที่ถูกบันทึก
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การค้ากับมณฑลยูนนานในจีนและมะละแหม่งของพม่า พาหนะที่สำคัญคือใช้ล่อและม้าเป็นพาหนะ 
หรือที่รู้จักในช่ือ การค้า “วัวต่าง” มีการกล่าวว่าพ่อค้าวัวต่างที่ไปถึงเชียงใหม่มักเป็นชาวจีนฮ่อและชาวไทใหญ่รวมถึงมีชาวล้านนา
รวมอยู่ในขบวนการค้าด้วย พ่อค้าซึ่งเป็นจีนฮ่อ ไทใหญ่ นำเอาเหล็ก ฝิ่น หม้อทองเหลือง ขี้ผึ้งจากยูนนานมาขาย แล้วซื้อเกลือ หมาก 
ฝ้ายดิบ จากภาคเหนือไปขายยูนนาน ครั่ง งาช้าง ยาสูบไปขายมะละแหม่ง [7]   พ่อค้าวัวต่างเป็นพ่อค้าจากชนช้ันชาวนา ที่ทำการ
ค้าขายหลังฤดูเก็บเกี่ยว  มีรายได้น้อยกว่าพ่อค้าในเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้าวัวต่างกับพ่อค้าจีนจากเชียงใหม่ - กรุงเทพ เป็น
การค้าขายผ่านทางเรือ  โดยที่พ่อค้าจีนจะนำสินค้า เช่น น้ำมันก๊าด ไม้ขีดไฟ เครื่องเหล็ก ฯลฯ มาแลกกับผลผลิตทางการเกษตรกับคน
ในท้องถิ่น  ตามที่กล่าวมานี้เห็นได้ชัดว่า ลุ่มแม่น้ำน่านมีสินค้าที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้คนมากมาย ทั้ง เกลือ ป่าไม้       
ปศุสัตว์ และสินค้าอ่ืนๆ อีกมาก อันเป็นที่มาของ “ตลาด”  

 
4.1.2 สายน้ำแห่งการนัดพบ “ตลาด” 

นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจคนสำคัญอย่าง James C. Ingram ได้กล่าวถึงลุ่มแม่น้ำน่านใน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย 2393 – 2493 (Economic Change in Thailand 1850 – 1950) ว่าการค้าของเมืองในลุ่มแม่น้ำน่านนั้นก่อนพ.ศ.2398 ได้มีมา
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อย่างกว้างขวางในฐานะจุดรับส่งสินค้าที่มีการเช่ือมต่อกับตลาดการค้าระดับภูมิภาคทั้งยูนนาน และหลวงพระบาง  และยังเป็นจุด
เชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือและภาคกลาง รวมไปถึงการทำหน้าท่ีสำคัญในการผลิตสินค้าส่งไปยังส่วนกลางผ่านการล่องแม่น้ำน่าน  

การดำรงตนในฐานะ “แหล่งผลิต” และ “รวบรวม” สินค้าอันเป็นที่ต้องการของทั้งภูมิภาคภายในและภูมิภาคภายนอกของลุ่ม
แม่น้ำน่าน ทำใหเ้กิดเมืองและตลาดสำคัญเพื่อกระจายสินค้า ทั้งนี ้ในกรณีเมืองน่าน มีความสำคัญในฐานะเป็นจุดเชื่อมต่อการค้า เมือง
น่านจึงนับเป็นเมืองสำคัญในการเชื่อมต่อการค้า 4 ช่องทาง ได้แก่ 1) การค้ากับยูนนาน 2) การค้ากับพม่า 3) การค้ากับกรุงเทพผ่าน
อุตรดิตถ์ 4) การค้ากับหลวงพระบาง [8] ในฐานะจุดเช่ือมต่อทางการค้า จึงเป็นที่มาของความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของลุ่มแม่น้ำ
น่าน สายน้ำแห่งนี้จึงพบการอพยพโยกย้ายตั้งถิ่นฐานทำกินของหลากหลายชาติพันธุ์ อันล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายในของลุ่ม
แม่น้ำน่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
 
4.2 ลุ่มแม่น้ำน่านหลัง พ.ศ. 2398 เส้นทางรถไฟสู่ถนน 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง พ.ศ. 2398 ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการประกอบอาชีพของ
ผู้คนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำน่าน ที่ต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการผลิตสินค้าที่ตลาดโลกต้องการ  
หลังจากมีการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง จะมีผลลักษณะของสินค้าเปลี่ยนไปจากของป่าที่มาจากส่วย มาเป็นการผลิตผลทางการ
เกษตร สำหรับในลุ่มน้ำน่านพบว่ามีการทำการค้ามากขึ้น  โดยเฉพาะในส่วนของเมืองน่าน เนื่องจากน่านเป็นหัวเมืองใหญ่สุดของทาง
ภาคตะวันออกของล้านนา จึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้า [9] การขยายพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณลุ่มแม่น้ำน่าน จะนำมาซึ่งการเข้ามามี
บทบาทของชาวจีนทางการค้าข้าว [10] 

ขณะที่บริเวณตอนล่างของลุ่มแม่น้ำน่าน ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก  ข้าวนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ จึงมีการขยายพื้นท่ี
การทำนา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลก ท้ังนี้ ประชากรอาศัยบนที่สูงจะมีการทำนาที่เรียกว่า “ปลูกข้าวไร่” [11]  การ
ขยายตัวของการปลูกข้าว เป็นผลมาจากความต้องการของตลาดโลกก่อเกิดพ่อค้าคนกลาง และโรงสี อาจกล่าวได้ว่า ราษฎรในลุ่มแม่น้ำ
น่านมีจุดประสงค์ในการผลิตข้าวไว้บริโภคและส่งออกขายไปต่างประเทศเช่นเดียวกับราษฎรไทยในเขตอื่นๆ [12] 

 
4.2.1 การค้าทางเรือในลุ่มน้ำน่าน 

การค้าทางเรือ ถือเป็นเส้นทางการค้าที่มีความสำคัญ ก่อนจะมีการสร้างทางรถไฟ และถนน  การค้าทางเรือจะมีความคึกคักเป็น
อย่างมาก และจะมีจุดรวมที่ปากน้ำโพ  ท้ังนี้ การค้าทางเรือในลุ่มแม่น้ำนา่น จะมีศูนย์กลางท่ีท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ กับท่ีเมืองแพร่และ
เมืองน่าน  เรือท่ีใช้ในการทำการค้าขายเรียกว่า “เรือชะล่าดง” ซึ่งเหมาะกับการเดินเรือในแม่น้ำน่านที่ไหลเชียวมากท้ังยังมีเกาะแก่ ง
กลางลำแม่น้ำมากด้วย [13]  สำหรับ เส้นทางการค้าภายในภูมิภาค ท่ีเป็นเส้นทางเช่ือมต่อการค้าระหว่างเมืองต่างๆ ซึ่งมี 4 เส้นทาง
ดังนี้ [14] 1) จากปากน้ำโพ ไปเกยไชย – พิจิตร – พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ 2) จากพิจิตร-บางระกำ – ผ่านสุโขทัย เข้าสู่ แพร่ น่าน 3) 
เส้นทางแควน้อยพิษณุโลก ไปด่านซ้าย เลย  เป็นเส้นทางสำคัญในการค้าข้าวที่สำคัญในอดีต และ 4)เส้นทางเชื่อมพิษณุโลก กับพิจิตร  
ทั้งนี้เส้นทางเชื่อมลำน้ำน่านกับลำน้ำยม คือ คลองพิง  ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงไม้จากสวรรคโลกไปปากน้ำโพ 

เมืองในลุ่มน้ำน่าน เช่น อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร ปากน้ำโพ นครสวรรค์ ล้วนแล้วแต่มีพัฒนาการมาจากการขยายตัวของชุมชน
ริมน้ำทัง้สิ้น [15] สินค้าสำคัญได้แก่ ข้าว ถั่ว ไม้สัก ซึ่งส่งต่อไปขายที่ปากน้ำโพ นครสวรรค์ และนำไปขายที่ต่อท่ีกรุงเทพฯ [16] ผู้คนท่ี
อาศัยอยู่ริมน้ำเป็นชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ และมีการตั้งโรงสีข้าว และโรงเลื่อยไม้   กล่าวได้ว่า เมืองในลุ่มแม่น้ำน่านจะมีการปรับเปลี่ยน
กลายเป็นเมืองที่มีเรียกว่า “เมืองผลิตสินค้า” (ดินแดนตอนใน) และ “เมืองขายสินค้า” (น่าน, ท่าอิฐ และปากน้ำโพ)   เมืองทั้งสร้าง
ลักษณะจะก่อให้เกิดเครือข่ายการค้า ท่ีนำสินค้าจากดินแดนตอนในมาค้าขาย  โดยมีพ่อค้าชาวจีน ทำหน้าที่แทน พ่อค้าวัวต่าง  ในการ
นำสินค้ามาจำหนา่ย 

การลงนามในสนธิสัญญาเบาวริ่ง มีผลให้เกิดการขยายตัวของการผลิตเพื่อการค้า และความต้องการแรงงานมาทำการผลิตมีเพิ่มขึ้น 
[17] จนทำให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับระบบไพร่และทาส และทำให้เกิดการโยกย้ายคนจากอาชีพอ่ืนไปปลูกข้าวและค้าขายข้าว 
รวมทั้งมีการอพยพเข้ามาของแรงงานจีนเข้ามาในสังคม  ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพหลากกลายอาชีพ เช่น กลุ่ม
ผู้ใช้แรงงาน  ชาวนาอิสระ กลุ่มนายทุนและพ่อค้า  ยิ่งไปกว่านั้น การเปลี่ยนทางการค้าที่เป็นผลมาจากสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง จะทำให้เกิด
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การเกิดชนช้ันนายทุน ประกอบด้วย ชาวต่างชาติและชาวจีน, ชนช้ันแรงงาน ประกอบด้วย ชาวพื้นเมืองและคนในบังคับของต่างชาติ 
(อังกฤษและฝรั่งเศส) เช่น ขมุ, ตองสู้, เง้ียว, ข่า (คนกลุ่มนี้จะทำป่าไม้ในลุ่มน้ำน่าน) นอกจากนี้ เมื่อมีการประกาศเลิกทาสและไพร่ จะ
ทำให้เกิดแรงงานเสรี ที่เป็นแรงงานสำคัญในการผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งส่วนกลางจะเริ่มตระหนักถึงความสำคัญ
ของลุ่มแม่น้ำน่านอันนำมาซึ่งความต้องการรักษาอำนาจผ่านการสร้างเส้นทางรถไฟในเวลาต่อมา 

 
4.2.2 การมาถึงของเส้นทางรถไฟ 

ก่อนจะมีการสร้างทางรถไฟสายเหนือ  รัฐบาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการว่าจ้างเซอร์ แอนดรู คลาก 
และบริษัทปันชาร์ด แม็กทักการ์ด โลเธอร์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2430 [18] ให้ทำการสำรวจเส้นทางที่จะสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ 
ถึงเชียงใหม่  ทั้งนี้ การก่อสร้างทางรถไฟสายเหนือ มีจุดมุ่งหมายทางการเมือง เพื่อป้องกันการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจ
ตะวันตก เช่น อังกฤษและฝรั่งเศส [19] เข้ามาในดินแดนหัวเมืองของสยาม ทางรถไฟสายเหนือเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2444 ผ่านลพบุรี 
–นครสวรรค์-พิจิตร และถึงพิษณุโลกใน พ.ศ. 2450  และถึงเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464   ทั้งนี้เส้นทางรถไฟท่ีตัดผ่านชุมชนหมู่บ้าน จะทำ
ให้ชุมชนเกิดการขยายตัว เนื่องจากสามารถติดต่อกันได้ทั้งทางน้ำและทางรถไฟ  [20]  เช่น สถานีรถไฟปากน้ำโพกับตลาดปากน้ำโพ 
ส่วนพิษณุโลกมีถนนเช่ือมระหว่างชุมชนริมน้ำกับสถานีรถไฟ  และมีผลให้ชุมชนที่ไม่เคยมีความสำคัญเกิดความคึกคักทางการค้า เมื่อมี
ทางรถไฟผ่าน  

การตัดเส้นทางรถไฟสายเหนือ จะมีผลต่อการกำหนดนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐบาลกรุงเทพฯ ที่ส่งผลต่อการ
ปรับตัวทางเศรษฐกิจของชุมชนภาคเหนือตอนล่าง ทั้งนี้ การก่อสร้างรถไฟสายเหนือของรัฐบาลกรุงเทพฯ ในช่วงแรกได้เริ่มใน ปี พ.ศ. 
2440 และเมื่อถึง ปี พ.ศ. 2444 การก่อสร้างทางรถไฟจึงเสร็จถึงสถานีลพบุรี ต่อจากนั้นกรมรถไฟก็ต้องพักการก่อสร้างเอาไว้ช่ัวคราว 
เพื่อระดมคนในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-เพชรบุรี  อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดความไม่สงบในหัวเมืองภาคเหนือ โดยเฉพาะ
กบฎเง้ียวในเมืองแพร่ ในปี พ.ศ. 2445 จะทำให้รัฐบาลกลางตระหนักถึงความจำเป็นรีบด่วนในการสร้างการคมนาคมระหว่างกรุงเทพฯ
กับหัวเมืองภาคเหนือให้สะดวกรวดเร็ว เนื่องจากรัฐบาลไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อใด [21] 

ในการสร้างทางรถไฟสายเหนือในระยะต่อมา รัฐบาลมอบหมายให้ แฮร์มัน เกิธ(Herman Gerth) ทำการสำรวจหาเส้นทางที่
เหมาะสมสำหรับสร้างทางรถไฟสายเหนือใหม่ โดยยึดตามที่บริษัทปันชาร์ด ได้เสนอไว้ คือ เส้นทางตะวันออกของภาคเหนือตอนล่างที่
เลียบแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน ผ่านเมืองพิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง ลำพูนจนถึงเชียงใหม่เป็นบริเวณที่มีชุมชนหนาแน่นกว่าด้ าน
ตะวันตก [22]  ทั้งยังผ่านมณฑลพิษณุโลกท่ีเป็นแหล่งส่งออกข้าวเปลือกท่ีสำคัญ [23]  ในที่สุดรัฐบาลสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกเส้นทางตามที่นายแฮร์มัน เกิธ นำเสนอ  

ทั้งนี้ การสร้างทางทางรถไฟแบ่งเป็น 4 ช่วง คือ [24] 1.สายลพบุรี ถึงปากน้ำโพ  2.สายปากน้ำโพ ถึงพิษณุโลก 3.สายพิษณุโลก ถึง
อุตรดิตถ์ และ 4.สายอุตรดิตถ์ ถึงเชียงใหม่  กล่าวได้ว่า เมื่อมีการสร้างทางรถไฟถึงถึงสถานีเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2468 แสดงให้ทราบว่า
กรุงเทพฯ เริ่มให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการผลิตเพื่อขายในท้องถิ่นและระหว่างท้องถิ่น  เพื่อจะให้รถไฟมีรายได้จากการขนส่งสนิคา้
จากล้านนาไปยังจังหวัดอื่นๆ [25]    

การสร้างทางรถไฟ จากปากน้ำโพไปถึงอุตรดิตถ์ ทำให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวกมากขึ้น โดยสถานีรถไฟจะกลายเป็นที่รับส่ง
ข้าวสารและข้าวเปลือก  ต่อมา เมื่อมีการสร้างทางรถไฟสายเหนือ ทำให้เกิดความนิยมส่งข้าวทางรถไฟเช่น ท่ีพิจิตร มีการขนส่งข้าวที่
สถานีบางมูลนาก เป็นจำนวน 1,919 ตัน จากนั้นเพิ่มเป็น 4,078 ตัน ใน พ.ศ. 2457 [26]   ทั้งนี้ รถไฟได้ทำการขนส่งข้าวและ
ข้าวเปลือกจากภาคกลางผ่านไปถึงอุตรดิตถ์และการขนส่งได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 650,000 หาบในปี 2468 และประมาณ 1,300,000 
หาบในปี 2478 [27] ขณะที่ในมณฑลนครสวรรค์ มีการส่งเสริมชาวนาให้ทำนา จนทำให้พื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มจาก 5 แสนไร่เศษ ใน 
ปีพ.ศ. 2463  เป็น 8 แสนไร่เศษในปี พ.ศ. 2467 โดยมีมาตรการส่งเสริมการทำนา คือ การลดหย่อนภาษี [28] การสร้างทางรถไฟสาย
เหนือ เป็นส่วนสำคัญที่การกระตุ้นให้เกิดการส่งออกข้าว  การส่งออกข่าวในระยะแรกจะส่งทางเรือถึงปากน้ำโพ แล้วนำขึ้นรถไฟส่ง
ต่อไปกรุงเทพ ในความคิดของชาวบ้านการปลูกข้าวให้ผลผลิตที่แน่นอนกว่าการทำการค้า 

หลังจากมีทางรถไฟตัดผ่าน จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตลอดเส้นทางที่ผ่านบริเวณลุ่มแม่น้ำน่าน  ตัวอย่างของสินค้าที่
ได้รับผลกระทบจากการมีเส้นทางรถไฟ ได้แก่ การค้าเกลือสินเธาว์ ท่ีถือเป็นสินค้าสำคัญของน่าน โดยเฉพาะจากบ่อเกลือ และมีพ่อค้า
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วัวต่างในเมืองน่านบรรทุกเอาเกลือไปขายตามหมู่บ้านและเมืองอื่นๆ [29]  แต่เมื่อมีการสร้างทางรถไฟมาถึงเชียงใหม่ก็จะมีการส่งเกลือ
ทะเลมาขาย และทำกำไรให้พ่อค้ามาก เพราะเกลือจากทางใต้ท่ีส่งมาทางรถไฟราคาถูก [30]  เมื่อรถไฟมาถึงสถานีก็จะมีพ่อค้าไปรอซื้อ
เกลือเพื่อนำไปขายต่อในท้องถิ่น   

การก่อสร้างทางรถไฟ ทำให้เกิดการอพยพของผู้คนจากภายนอกลุ่มแม่น้ำน่านเข้ามาสู่ดินแดนนี้ ได้แก่ ลาวโซ่งจากมณฑลราชบุรี
และนครปฐม ที่มาเข้ามาบุกเบิกทำมาหากิน ในพิษณุโลกเป็นจำนวนมาก  ส่วนในนครสวรรค์จะพบการตั้งถ่ินฐานของกลุ่มชาติพันธ์ุลาว
มากทีสุด [31] การอพยพของผู้คนจะอาศัยรถไฟและลง ณ สถานีปลายทางแล้วเดินทางบุกเบิกพ้ืนที่ทำกนิที่เป็นเป้าหมายอาจกล่าวได้
ว่า ลุ่มแม่น้ำน่านตอนล่างมีความเหมาะสมในการเป็นแหล่งรองรับผู้อพยพมาทำมาหากิน เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว ยังมีที่ดินเหลือให้
บุกเบิกอีกเป็นจำนวนมาก  สำหรับสถานีรถไฟท่าเสา จะมีพ่อค้าพื้นเมืองและพ่อค้าชาวจีนเข้ามาตั้งบ้านเรือนและร้านเป็นจำนวนมาก  
[32] การเกิดขึ้นของสถานีรถท่าเสาจะทำให้การค้าริมน้ำท่ีท่าอิฐซบเซาลง  ส่วนสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ มีการสร้างขึ้นบริเวณป่าช้าหลังวัด
ท่าถนน และมีคนจีนเข้าไปตั้งถิ่นฐานบริเวณริมทางรถไฟ [33] ทำให้สถานีรถไฟอุตรดิตถ์กลายเป็นศูนย์กลางการค้า และมีการสร้าง
อาคารร้านค้า เพื่อใช้อยู่อาศัยและประกอบการค้า   

พิษณุโลกในสมัยนี้ ไม่มีปัญหาคนอพยพไปอยู่ถิ่นอื่นเพราะความอดอยาก มีแต่คนอพยพเข้ามาจากถิ่นอื่น [34] กลุ่มคนเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานในพิษณุโลก จำนวน 6 ชาติพันธุ์ ประกอบด้วย  ชาวจีน ในสมัยรัชการที่ 4 และหลังเกิดสงครามฝิ่น มีชาวจีนอพยพเข้ามาในสยาม
มากเพิ่มขึ้น และมีประมาณ 1,000 คน เข้ามาตั้งถิ่นฐานในพิษณุโลก [35]  และประกอบด้วย 5 เชื้อชาติดังนี้ ชาวจีนฮกเกี้ยน, ชาวจีน
ไหหลำ, ชาวจีนกวางตุ้ง, ชาวจีนแคะและชาวจีนแต้จิ๋ว  ทั้งนี้ชาวจีนจะประกอบอาชีพเป็นเจ้าของโรงสี, ขายสินค้าส่ง, ขายเครื่องใช้ 
เป็นต้น [36]  ต่อมา เมื่อมีรถไฟผ่านจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนของชุมชนในบริเวณนี้  โดยที่พิษณุโลก จะเกิด
ชุมชนในบริเวณสถานีรถไฟ ท่ีมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจพิษณุโลก ในช่วง พ.ศ. 2450-2462 [37] โดยมีการย้ายความเจริญจากการค้า
ริมแม่น้ำน่านมาอยู่บริเวณสถานีรถไฟและเกิดโรงแรม ตลาด บ้านเรือน [38] และมีพ่อค้าชาวจีนเข้ามาตั้งร้านค้าในบริเวณสถานีรถไฟ
เป็นจำนวนมาก  สิ่งที่เกิดขั้นแสดงให้ทราบว่า ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเมืองพิษณุโลก ได้เปลี่ยนจากริมน้ำน่านมาเป็นรอบสถานี
รถไฟพิษณุโลก   

ขณะที่พจิิตร จะทำเกิดการก่อตัวของชุมชนเมืองใหม่ขึ้นในบริเวณสถานีรถไฟในบริเวณลุ่มน้ำน่าน เช่น สถานีรถไฟตะพานหินและ 
สถานีรถไฟบางมูลนากในพิจิตร  สถานีรถไฟบางมูลนาก ตั้งอยู่ในบริเวณที่พื้นที่ปลูกข้าวขยายตัวเพิ่มมากขึ้น [39] ทำให้สถานีรถไฟบาง
มูลนากจึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวที่สำคัญในบริเวณนี้ ความเจริญทางการค้าที่เกิดขึ้น ทำให้มีผู้คนเข้ามาอาศัยจนกลายเป็น
ตลาดที่สำคัญ  ส่วนสถานีรถไฟตะพานหิน เติบโตเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างเพชรบูรณ์กับพิจิตร เมื่อมีการสร้างทางรถไฟสายเหนือ
และมีการสร้างถนนเช่ือมต่อตะพานหินกับจังหวัดเพชรบูรณ์ [40] บริเวณรอบสถานีรถไฟทั้งสองแห่ง จะเกิดตลาด ร้านค้า และ
บ้านเรือนหนาแน่น 

ในส่วนการค้าของนครสวรรค์ รุ่งเรืองสูงสุดในสมัยรัชกาลที่ 6 และต้นรัชกาลที่ 7  บริเวณปากน้ำโพมีสภาพเป็นชุมทางการค้า [41] 
โดยเฉพาะข้าวที่ส่งมาทางเรือโยง จนทำให้ปากน้ำโพได้ช่ือว่าเป็นตลาดค้าข้าวท่ีใหญ่ที่สุด นอกกรุงเทพฯ ตลอดจนเป็นแหล่งชุมชนของ
เรือข้าวเปลือก [42] ส่วนไม้สักจะมีการผูกเป็นแพ ล่องลงมาเป็นจำนวนมาก  เรือบรรทุกสินค้าและพ่อค้าจากที่ต่างๆจะมาชุมนุมกัน
เพื่อเลือกสินค้าและทำการประมูลสินค้าท่ีปากน้ำโพ   ขณะเดียวกันสินค้าจากกรุงเทพฯ เช่น บุหรี่ เหล้า อะไหล่ ฯลฯ  จะขนส่งมาทาง
รถไฟและลงที่สถานีปากน้ำโพ  เพื่อขนลงสู่แม่น้ำน่านแล้วจึงส่งต่อไปยังตลาดปากน้ำโพ (ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตก)  ท้ังนี้ เมื่อมีทางรถไป
จากกรุงเทพไปถึงปากน้ำโพ จะทำให้พ่อค้าจากเมืองต่างๆใน บริเวณมณฑลพายัพไม่ต้องล่องเรือไปถึงกรุงเทพฯ แต่จะเดินทางไปซื้อ
สินค้าที่ปากน้ำโพแทน [43]  ตลาดการค้าที่สำคัญของนครสวรรค์ ยังคงเป็นตลาดลาว ตลาดสะพานดำ ตลาดท่าซุด [44]  นอกจากนี้ 
ตลาดในท้องถิ่นที่มีการส่งสินค้ามาปากน้ำโพ ได้แก่ ตลาดชุมแสง ที่มีการล่องเรือไปบางมูลนาก พิจิตร และพิษณุโลก แล้วล่องเรือต่อไป
ทางใต้จากนครสวรรค์ไปกรุงเทพฯ ต่อมาเมื่อการขยายเส้นทางรถไฟไปถึงเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2465 ตามมาด้วยการใช้เส้นทางรถยนต์
และการเปิดสะพานเดชาติวงศ์ ใน พ.ศ.2493 [45] นครสวรรค์จึงกลายเป็นเมืองผ่านเพราะสินค้าต่างๆ ไม่ต้องมารวมกันท่ีนครสรรค์อีก
ต่อไป   

เห็นได้ชัดว่าการตัดเส้นทางรถไฟผ่านเมืองในลุ่มแม่น้ำน่านได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังเศรษฐกิจและสังคมภายในครั้งใหญ่ และ
การเปลี่ยนแปลงน้ีได้ดำเนินต่อไปอย่างสืบเนื่องเมื่อมีการตัดถนนผ่านในกลุ่มเมืองต่างๆ ของลุ่มแม่น้ำน่าน 
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4.2.3 “ถนน” แห่งการเปลี่ยนแปลง 
การสร้างถนน เริ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากการขนส่งสินค้าต่างๆ ยังใช้การขนส่งทางน้ำและทางรถไฟเป็นหลัก แต่หลังจากนี้ 

รัฐจะสนับสนุนให้ข้าราชการในท้องถิ่นรวมกับประชาชนสร้างถนนใช้เอง โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2459 รัฐบาลมีการสร้างถนนเช่ือมเอง
ต่างๆ เช่นถนนแพร่-น่าน และเด่นชัย-แพร่  ซึ่งจะทำให้การคมนาคมสะดวกมากขึ้น และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการขนส่งสินค้าใน
ลุ่มแม่น้ำน่านตอนบน ทั้งนี้ เจ้าของกิจการรถโดยสาร มักเป็นพ่อค้าชาวจีนหรือพ่อค้าพ้ืนเมืองที่มีฐานะดี การคมนาคมที่ดีขึ้น (ถนน) ทำ
ให้เกิดการกระจายผลผลิตไปยังแหล่งที่ท่ีขาดแคลน เช่น มีการส่งข้าวจากเชียงราย ถูกส่งไปขายยังลำปาง แพร่ และน่าน [46] 

กล่าวได้ว่า ถนนและทางเกวียนในมณฑลพายัพ จะกลายเป็นเส้นทางที่ใช้กระจายสินค้าไปยังบริเวณที่รถไฟไปไม่ถึง  [47] และนำ
สินค้าจากหมู่บ้านที่ห่างไกลมาส่งขึ้นรถไฟเพื่อนำไปค้าขาย อย่างไรก็ตามก็มีบางเมืองอย่างเมืองน่าน แม้จะสามรถผลิตข้าวได้มาก แต่
เนื่องขาดเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการติดต่อกับรถไฟ  ทำให้ข้าวไม่สามารถกลายเป็นสินค้าออกได้ ราคาข้าวที่เมืองน่านจึงต่ำกว่าที่
อื่น [48] 

สำหรับด้านคมนาคมในช่วงนี้ ท่ีพิษณุโลกมีทางหลวงแผ่นดินเส้นทางเดียวคือ ถนนสายพิษณุโลก-สุโขทัย [49]  ขณะที่นครสวรรค์ 
ในปี พ.ศ. 2496 มีการนำรถเมล์เขียวเล็กสีเขียวมาจากโคราชหรือนครราชสีมา 10 กว่าคัน [50] และเปิดสายเดินรถเมล์ไปสถานีรถไฟ
นครสวรรค์ ความสะดวกในการคมนาคมของผู้คนในลุ่มน้ำน่านจะเพิ่มมากข้ึน เมื่อมีการเปิดใช้สะพานเดชาติวงศ์ ในวันท่ี 1 กันยายน 
พ.ศ. 2493  หลังจากมีการเปิดใช้สะพานเดชาติวงศ์ จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแก่นครสวรรค์เป็นอย่างมาก เพราะ
การขนส่งสินค้าและการเดินทางจะสะดวกมากขึ้น นครสวรรค์จึงเปลี่ยนจากเมืองชุมทางการค้าเป็นเมือง 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า เมื่อมีการขยายตัวของ ถนนในช่วงก่อนและหลัง พ.ศ. 2500 จะทำให้ความสำคัญของการค้าทางน้ำลดลง จน
ทำให้ “ชุมชนการค้าริมน้ำ” ค่อยๆหายไป  โดยเฉพาะชุมชนชาวจีน  ซึ่งได้ย้ายมาตั้งศูนย์กลางการค้าในบริเวณใกล้ถนน หรือเส้นทาง
รถไฟ ทำให้บริเวณที่ทางรถไฟผ่าน เกิดการขยายตัวของเมืองจากชุมชนริมน้ำ ขยายมาเชื่อมกับเส้นทางรถไฟ ก่อเกิดเมืองใหม่ เช่น 
ตะพานหิน, บางมูลนากและตลาดปากน้ำโพ  อย่างไรก็ตามสถานีรถปากน้ำโพจะลดความสำคัญลงเมื่อมีการสร้างสะพานเดชติวงศ์ ใน
พ.ศ. 2492 ทำให้สถานีรถไฟหนองปลิง มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมระหว่างเส้นทางรถไฟกับเส้นทางบก ดังนั้น ความเจริญ
ของนครสวรรค์จึงขยายตัวไปตามเส้นทางนี้  
 

5. อภิปรายผล  
ลุ่มแม่น้ำน่านเป็นดินแดนที่มีการก่อตัวของชุมชนมาแต่อดีต โดยมีการพบชุมชนโบราณในบริเวณจังหวัดน่าน, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, 

พิจิตร และนครสวรรค์ ได้แก่ เมืองปัว, ทุ่งยั้ง, ฝาง, พิชัย, ชาติตระการ, นครไทย, พิจิตร และพระบาง การก่อตัวของเมืองเหล่านี้ย่อม
นำมาซึ่งการทำการค้า  ต่อมา เมื่อถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ พบว่ามีตลาดเกิดขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้ำน่าน 4 แห่ง ได้แก่ ตลาดพิษณุโลก  
ตลาดพิชัย  ตลาดสวรรคโลก และตลาดพิจิตร 

สำหรับการค้าในลุ่มแม่น้ำนาน จะใช้การขนส่งทางเรือเป็นหลัก และมีชุมทางการค้าที่ บางโพท่าอิฐและปากน้ำโพ  โดยมีพ่อค้าจีน
เป็นคนนำสินค้าเข้ามาค้าขาย สินค้าท่ีนำมาค้าขายได้แก่ ข้าว, ไม้สัก, ของป่า และน้ำมันก๊าด เป็นต้น ส่วนสภาพสังคมของลุ่มน้ำน่านใน
ช่วงเวลานี้ พบว่า มีการอพยพเข้ามาของคนกลุ่มต่างๆ เช่น ขมุ เข้ามาเป็นแรงงานในกิจการป่าไม้, ลาว และชาวจีน ที่เข้ามาทำกิจการ
ค้าขายในพิษณุโลก, พิจิตร และนครสวรรค์ 

ดินแดนในลุ่มแม่น้ำน่าน จะพบความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอีกครั้ง เมื่อถูกจัดเข้าสู่การปกครองในรูปแบบมลฑล
เทศาภิบาล ประกอบด้วย มณฑลพายัพ (น่าน), มณฑลพิษณุโลก (อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, พิจิตร) และมณฑลนครสวรรค์ (นครสวรรค์)  
ต่อมาเมื่อมีการสร้างทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่  ปรากฏว่ามีการตัดเส้นทางผ่านนครสวรรค์ – พิจิตร – พิษณุโลก – 
อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นดินแดนในลุ่มแม่น้ำน่าน ก่อให้เกิดการการเปลี่ยนแปลงการขนส่งสินค้าจากทางเรือมาใช้ทางรถไฟ เนื่องจากขนส่ง
สะดวกกว่าทางเรือ และรถไฟสามารถขนส่งสินค้าได้ตลอดปี นอกจากนี้ รถไฟยังเป็นพาหนะในการนำผู้คนจากต่างถ่ินเข้ามาสู่ลุ่มแม่น้ำ
น่าน   

จากความสำคัญของรถไฟที่มีต่อเศรษฐกิจ ทำให้บริเวณรอบสถานีรถไฟ จะกลายเป็นแหล่งชุมชมและแหล่งการค้าแทนที่ชุมทาง
ริมน้ำที่เป็นศูนย์การค้าในช่วงเวลาก่อนที่ทางรถไฟจะมาถึงลุ่มแม่น้ำน่าน โดยมีชาวจีนเป็นผู้มีบทบาททางการค้า ส่วนในด้านการผลิต 
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พบว่ามีการเพาะปลูกข้าว และพืชไร่ เช่น ยาสูบ, อ้อย, ฝ้าย และบัว นอกจากนี้ยังมีการทำกิจการป่าไม้และเหมืองแร่  ขณะที่รัฐบาลมี
นโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ด้วยการจัดงานแสดงหัตถกรรมและพาณิชกรรมที่พิษณุโลก ในช่วง พ.ศ. 2456 – 2457 

ในส่วนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พบว่า มีผู้คนอพอพเข้ามาสู่ลุ่มแม่น้ำน่านมากขึ้น ผ่านเส้นทางรถไฟและถนน โดยเฉพาะกลุ่มคน
จากภาคอีสาน  ในส่วนของลักษณะสังคมในลุ่มแม่น้ำน่าน มีการพัฒนาไปสู่เมืองสมัยใหม่ ดังนั้น กล่าวได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของลุ่มแม่น้ำ สามารถพิจารณาได้จากเส้นทางของสายน้ำ เส้นทางรถไฟ และถนน 

6.บทสรุป 
เส้นทางการค้าที่อาศัยสายน้ำของลุ่มแม่น้ำน่าน มีเหตุให้เปลี่ยนแปลง เมื่อมีการขยายเส้นทางรถไฟไปถึงเชียงใหม่ใน พ.ศ.2465

ตามมาด้วยการใช้เส้นทางรถยนต์ที่เริ่มได้รับความนิยม จนมีการขยายถนนและสร้างถนนสายเอเชียใน พ.ศ. 2516 เพื่อเชื่อมเส้นทาง
การคมนาคมส่วนกลางกับทางภาคเหนือให้สะดวกขึ้นนั้น ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาภายในทางเศรษฐกิจและสังคมในลุ่มแม่น้ำน่าน 
ให้มีการขยายตัวเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากการขนส่งสินค้าไปยังส่วนต่างๆ เป็นไปโดยสะดวกมากขึ้น  ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ ลุ่มน้ำแม่น่านที่
ไหลผ่านชุมชนใน จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และ จังหวดันครสวรรค์ นับได้ว่าเป็นลุ่มแม่น้ำที่มีความสำคัญ
ตามที่กล่าวมา  
 

7.ข้อเสนอแนะ 
 การทำงานวิจัยด้านประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามากมายมกัเน้นศึกษาที่ส่วนกลางเป็นหลกัจนทำให้ขาดภาพท่ีสำคัญ เช่น กลุ่มชาติ

พันธุ์ กลุ่มทุนธุรกิจในท้องถิ่น ที่ล้วนมีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นเสมอ ทำให้เห็นภาพว่าการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมไม่ได้เกิดจากนโยบายส่วนกลางเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะในการศึกษาเกี่ยวกับลุ่มแม่น้ำน่าน ผลการศึกษาที่ผ่านมา
กลับให้ความสนใจลุ่มแม่น้ำน่านแค่เพียงส่วนประกอบของรัฐส่วนกลาง ทั้งที่ภายในลุ่มแม่น้ำน่านมีประวัติศาสตร์และพัฒนาการที่น่าสนใจ 
การศึกษาลุ่มแม่น้ำน่านถูกใช้เพื่ออธิบายในฐานะกลุ่มสนับสนุนรัฐส่วนกลาง หากแต่ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของลุ่มแม่น้ำ
น่านก็สามารถใช้อธิบายการเติบโตของรัฐส่วนกลางได้เช่นกัน หากมีการศึกษาที่ขยายขอบเขตในลุ่มแม่น้ำต่างๆ ของประเทศมากขึ้นอาจ
ทำให้เห็นพัฒนาการของประเทศได้ชัดเจน ซึ่งอาจทำให้การกำหนดนโยบายด้านต่างๆ ตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มคนและ
พัฒนาได้อย่างยั่งยืนมากข้ึน 

 
8.เอกสารอ้างอิง 
[1]    ศรีศักร วัลลิโภดม, ลุ่มน้ำน่าน ประวัติศาสตร์โบราณคดีของพิษณุโลก “เมืองอกแตก,” มติชน, 2546. 
[2]    วราภรณ์ เรืองศรี, คาราวานและพ่อค้าทางไกล: การก่อเกิดรัฐสมัยใหม่ในภาคเหนือของไทยและดินแดนตอนในของเอเชีย 
        ตะวันออกเฉียงใต้, ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557. 
[3]    อัญชลี สุสายัณห์, ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า  
       เจ้าอยู่หัว, พิมพ์ครั้งท่ี 3  สร้างสรรค์บุ๊ค, 2552.  
[4]    ศรีศักร วัลลิโภดม, ลุ่มน้ำน่าน ประวัติศาสตร์โบราณคดีของพิษณุโลก “เมืองอกแตก,” มติชน, 2546. 
[5]    ศรีศักร วัลลิโภดม, ลุ่มน้ำนา่น ประวัติศาสตร์โบราณคดีของพิษณุโลก “เมืองอกแตก,” มติชน, 2546. 
[6]    อภิรัฐ คำวัง, “เงินรูปีอินเดียในประวัติศาสตร์ล้านนา,” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ี 9, ฉบับท่ี 1 (1  
        มกราคม – มิถุนายน 2556), 9-51. 
[7]    ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต, สร้างสรรค์, 2553. 
[8]    วราภรณ์ เรืองศรี, คาราวานและพ่อค้าทางไกล: การก่อเกิดรัฐสมัยใหม่ในภาคเหนือของไทยและดินแดนตอนในของเอเชีย 
        ตะวันออกเฉียงใต้, ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557. 
[9]    สมศักดิ์ ลือราช, “ความสำคัญของเมืองแพร่และน่านในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2411- 
       2453,” ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2521 
[10]    เพียงใจ เจริญโสพล, “บทบาทชาวจีนทางการผลิตและการค้าข้าวในบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย หลังการ 

253
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

        สร้างทางรถไฟสายเหนือ พ.ศ. 2448-2488,” ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2537.   
[11]   จิราภรณ์ สถาปนะวรรธณะ, เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือตอนล่าง ลักษณะ พัฒนาการ และการปรับตัว, สร้างสรรค์, 
        2546. 
[12]   นฤมล วัฒนพานิช, “ระบบเทศาภิบาลกับผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจมณฑลพิษณุโลก (พ.ศ.2437-2475),” ปริญญา 
        อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526. 
[13]   พูนพัน พูลทาจักร, “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในมณฑลพายัพหลังจากการตัดเส้นทางรถไฟสายเหนือ พ.ศ. 2464- 
        2484,” วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530. 
[14]   จิราภรณ์ สถาปนะวรรธณะ, เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือตอนล่าง ลักษณะ พัฒนาการ และการปรับตัว, สร้างสรรค์, 
        2546. 
[15]   จิราภรณ์ สถาปนะวรรธณะ, เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือตอนล่าง ลักษณะ พัฒนาการ และการปรับตัว, สร้างสรรค์, 
        2546. 
[16]    คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา 
         จังหวัดพิษณุโลก, กรมศิลปากร, 2542. 
[17]    อัญชลี สุสายัณห์, ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า   
         เจ้าอยู่หัว, พิมพ์ครั้งท่ี 3  สร้างสรรค์บุ๊ค, 2552.  
[18]    เกื้อกูล ยืนยงอนันต์, การพัฒนาการคมนาคมทางบกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอกเกล้าเจ้าอยู่หัว, กรมการฝึกหัดครู, 
         2520. 
[19]    พูนพัน พูลทาจักร, “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในมณฑลพายัพหลังจากการตัดเส้นทางรถไฟสายเหนือ พ.ศ. 2464- 
         2484,” วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530. 
[20]    จิราภรณ์ สถาปนะวรรธณะ, เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือตอนล่าง ลักษณะ พัฒนาการ และการปรับตัว, สร้างสรรค์, 
         2546. 
[21]    เกื้อกูล ยืนยงอนันต์, การพัฒนาการคมนาคมทางบกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอกเกล้าเจ้าอยู่หัว, กรมการฝึกหัดครู, 
         2520. 
[22]    พูนพัน พูลทาจักร, “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในมณฑลพายัพหลังจากการตัดเส้นทางรถไฟสายเหนือ พ.ศ. 2464- 
         2484,” วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530. 
[23]    วศิน ปัญญาวุธตระกูล, ภูมิทัศน์ภาคเหนือตอนล่าง สายธารอารยธรรมโขง-สาละวิน, รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3, 2556. 
[24]    ศริิวรรณ นุ้ยเมือง, “การปกครองมณฑลพิษณุโลกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2437- 
         2453,” ในมณฑลเทศาภิบาล: วิเคราะห์เปรียบเทียบ, 78-99. วุฒิชัย มูลศิลป์และสมโชติ อ๋องสกุล, บรรณาธิการ, สมาคม 
         สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2524. 
[25]    รัตนาพร เศรษฐกุล, หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจชุมชน 2452-2552 หมู่บ้านภาคเหนือ, สร้างสรรค์, 2546. 
[26]    สุธาทิพย์ พฤตินันท์, “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองพิจิตรระหว่าง พ.ศ. 2450-2476,” ปริญญาการศึกษา 
         มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. 
[27]    เจมส์ ซี อินแกรม, การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850-1970, แปลโดยชูศรี มณีพฤกษ์และเฉลิมพจน์  
         เอี่ยมกมลา, มูลนิธิโครงการตำรามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2552. 
[28]    นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, “มณฑลนครสวรรค์: อำนาจรัฐกับการปกครองท้องถิ่น”, ในนครสวรรค์: รัฐกึ่งกลาง รายงานการ 
         สัมมนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์, 203 - 212. สุภรณ์ โอเจริญ, บรรณาธิการ, วิทยาลัยครู 
         นครสวรรค์, 2528. 
[29]    พูนพัน พูลทาจักร, “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในมณฑลพายัพหลังจากการตัดเส้นทางรถไฟสายเหนือ พ.ศ. 2464- 
         2484,” วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530. 

254
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

[30]    รัตนาพร เศรษฐกุล, หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจชุมชน 2452-2552 หมู่บ้านภาคเหนือ, สร้างสรรค์, 2546. 
[31]    จิราภรณ์ สถาปนะวรรธณะ, เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือตอนล่าง ลักษณะ พัฒนาการ และการปรับตัว, สร้างสรรค์, 
          2546. 
[32]    วศิน ปัญญาวุธตระกูล, ภูมิทัศน์ภาคเหนือตอนล่าง สายธารอารยธรรมโขง-สาละวิน, รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3, 2556. 
[33]    วศิน ปัญญาวุธตระกูล, ภูมิทัศน์ภาคเหนือตอนล่าง สายธารอารยธรรมโขง-สาละวิน, รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3, 2556. 
[34]    ศิริวรรณ นุ้ยเมือง, “การปกครองมณฑลพิษณุโลกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2437- 
         2453,” ในมณฑลเทศาภิบาล: วิเคราะห์เปรียบเทียบ, 78-99. วุฒิชัย มูลศิลป์และสมโชติ อ๋องสกุล, บรรณาธิการ, สมาคม 
         สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2524. 
[35]    คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา 
         จังหวัดพิษณุโลก, กรมศิลปากร, 2542.  
[36]    คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา 
         จังหวัดพิษณุโลก, กรมศิลปากร, 2542. 
[37]    คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา 
         จังหวัดพิษณุโลก, กรมศิลปากร, 2542. 
[38]    วศิน ปัญญาวุธตระกูล, ภูมิทัศน์ภาคเหนือตอนล่าง สายธารอารยธรรมโขง-สาละวิน, รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3, 2556. 
[39]    สุธาทิพย์ พฤตินันท์, “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองพิจิตรระหว่าง พ.ศ. 2450-2476,” ปริญญาการศึกษา 
         มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. 
[40]    สุธาทิพย์ พฤตินันท์, “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองพิจิตรระหว่าง พ.ศ. 2450-2476,” ปริญญาการศึกษา 
         มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. 
[41]    สุภรณ์ โอเจริญ, พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองนครสวรรค์, เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2535. 
[42]    ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต, สร้างสรรค์, 2528. 
[43]    พูนพัน พูลทาจักร, “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในมณฑลพายัพหลังจากการตัดเส้นทางรถไฟสายเหนือ พ.ศ. 2464- 
         2484,” วิทยานพินธ์อักษรศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530. 
[44]    สุภรณ์ โอเจริญ, พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองนครสวรรค์, เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2535. 
[45]    สุภรณ์ โอเจริญ, พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองนครสวรรค์, เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2535. 
[46]    รัตนาพร เศรษฐกุล, หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจชุมชน 2452-2552 หมู่บ้านภาคเหนือ, สร้างสรรค์, 2546. 
[47]    พูนพัน พูลทาจักร, “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในมณฑลพายัพหลังจากการตัดเส้นทางรถไฟสายเหนือ พ.ศ. 2464- 
         2484,” วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530. 
[48]    คาร์ล ซ ีซิมเมอร์มัน, การสำรวจเศรษฐกิจในชนบทแห่งสยาม, แปลโดยซิม วีระไวทยะ, โรงพิมพ์ศรีหงส์, 2477. 
[49]    จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ, บรรณาธิการ, วัฒนธรรมลุ่มน้ำ, พิษณุโลกดีเวลลอปเมนต์ทราเวิลกรุ๊ป, 2547. 
[50]    เอนก นาวิกมูลและคณะ, ภาพเก่าเล่าตำนานเมืองปากน้ำโพ โดยมานพ สุวรรณศรี, โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553. 

 

255
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

“ราชภัฏกรุงเกา” คร้ังที่ 5 

 

บทความวิจัย 
 

 

ภาคบรรยาย 
(Oral Presentation) 

 

กลุมวิทยาการจัดการ 
และบริหารธุรกิจ (MB) 

 
 

วันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  



 

การเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น(AHP) 
กรณศีึกษา ร้านค้าออนไลน์เอบีซี 

Selection of Parcels Service Providers by Applying  Analytical Hierarchy 
Process(AHP) case study ABC Online Shop 

 
 

กิตติชัย ประเสริฐพรศร1ี  พิชาพร ชินภักด์ิ2  มณัทนาภรณ์ อรุณเรือง3 

 
1,3สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2นักวิจัยอิสระ 

1Email:kittichai_pr@rmutto.ac.th; 2Email: chinnapak044@gmail.com; 3Email: manthanaporn_ar@rmutto.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

    งานวิจัยฉบับน้ีเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุที่เหมาะสม 
โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจโดยยึดหลักเกณฑ์ต้นทุนประสิทธิภาพในการขนส่งและงานวิจัยที่เก่ียวข้องได้
เกณฑ์การตัดสินใจจำนวน 5 ด้าน คือ 1.ความรวดเร็ว 2.ความประหยัด 3.ความปลอดภัย 4.ความสะดวกสบาย 5.ความเชื่อถือได้และ
ตรงต่อเวลานำมาให้คะแนนน้ำหนักปัจจัยได้เกณฑ์ปัจจัยเรียงจากมากไปน้อยคือ ด้านความเร็ว(0.43) ความสะดวก(0.22) ความเชื่อถือ
ได้และตรงต่อเวลา(0.16) ความประหยัด(0.10) และ ความปลอดภัย(0.08) ตามลำดับ สามารถนำค่าน้ำหนักเกณฑ์ปัจจัยเฉลี่ยไปใช้ใน
การคัดเลือกบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ 5 บริษัทซ่ึงได้ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุที่เหมาะสมกับธุรกิจและการดำเนินงานของธุรกิจร้านค้า
ออนไลน์เอบีซีในการตอบสนองตอ่ลูกค้าที่เหมาะสมที่สุด คือ บริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุKerry Express ที่มีคะแนนน้ำหนักอยู่ที่ 0.38 
โดยที่ค่าความสอดคล้องกันของเกณฑ์ปัจจัยและเหตุผล(C.R.)น้ันมีค่าเท่ากับ0.08 ซ่ึงน้อยกว่า0.1 แสดงว่าค่าเกณฑ์ปัจจัยมีความ
สอดคล้องกัน 
 
คำสำคัญ: ผูใ้ห้บริการขนส่งพัสดุ, การวิเคราะห์ตามลำดับชั้น, รา้นค้าออนไลน์ 
 

Abstract 
   This research aim selection of parcels service providers by applying  analytical hierarchy process(AHP) 
case study ABC online shop. To select suitable factor are refer Efficiency of Transportation and literature review. 
Select suitable factor are speed ,cost ,safety ,convenient and believable &on time. In suitable factor under the 5 
decision-making which are speed (0.43) convenient(0.22) believable &on time(0.16) cost(0.10) and safety(0.08). 
The select suitable parcels service providers from 5 choices companies. Suitable parcels service providers using 
Application of Analytical Hierarchy Process(AHP)and Microsoft Excel is Kerry Express company. In suitable factor 
look for C.R.,it is to 0.08<0.1 which shows is highly accurate in the analysis. 
 
Keywords: parcels service providers, Analytical Hierarchy Process(AHP), online shopping 
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1. บทนำ  
  ในปัจจุบันการขนส่งมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการตลาด ด้านการผลิต  โดยการขนส่งทำให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายพัสดุหรือสินค้าโดยเฉพาะในธุรกิจออนไลน์ ซ่ึงการขนส่งมีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เห็นได้จากสถานการณ์โรค
ระบาดในปี 2562 มีการปรับตัวของธุรกิจเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการปรับตัวในหลายหลายธุรกิจเข้าสู่ e-Marketplace หรือ การขาย
สินค้าผ่านทางระบบออนไลน์มากขึ้น จากรายงานของ Stat Echo กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค[1] พบว่า 
ธุรกิจและแบรด์สินค้าต่างๆเริ่มมีการทำ social commerce กันมากขึ้นผ่านระบบ Platforms shopping online หรือให้พนักงาน 
live ซ่ึงเห็นได้จากการค้นหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการซ้ือขายสินค้าออนไลน์จากเดิมอยู่ที่ 40 เปอร์เซนต์ ก่อนการเกิดโรคระบาดเป็น 
60-75 เปอร์เซนต์ ซ่ึงเห็นได้ว่าเม่ือมีการปรับตัวของธุรกิจสู่ระบบออนไลน์มากขึ้นทำให้บทบาทหน้าที่ของการขนส่งน้ันมีความสำคัญใน
การนำสินค้าไปยังผู้บริโภคหรือลูกค้ามากยิ่งขึ้น 
 ร้านค้าออนไลน์เอบีซี เป็นธุรกิจขายสินค้าออนไลน์โดยสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าแฟชั่นและสินค้าอุปโภคเป็นหลัก ที่จะต้องมีการ
จัดส่งหรือเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุในการขนส่งพัสดุไปยังลูกค้าเป็นหลัก โดยให้ความสำคัญในการการจัดส่งพัสดุตรงตามเวลาที่ได้
กำหนด ความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ให้บริการของผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ ต้นทุนในการขนส่งพัสดุของผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ
ที่เหมาะสมและมีความรวดเร็วในการให้บริการของผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา แต่
ประสบปัญหา คือ การขนส่งพัสดุไม่ตรงตามวันและเวลาของผู้ให้บริการขนส่งพัสดุที่กำหนด ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าหรือกล่อง
ที่บรรจุสินค้าก่อนถึงมือลูกค้า สินค้าสูญหายระหว่างการขนส่งโดยผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ การไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของพัสดุที่ทำ
การส่งได้โดยผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ และการไม่รับผิดชอบต่อพัสดุของผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ ซ่ึงเกิดความเสียหายต่อทั้งร้านขายสินค้า
ออนไลน์เอบีซี และลูกค้า 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีการประยุกต์นำเครื่องมือกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น(Analytical Hierarchy Process:AHP) 
ซ่ึงเป็นเทคนิคที่ยอมรับในสากลเพื่อแบ่งองค์ประกอบของปัญหาในรูปของแผนภูมิตามลำดับชั้น และใช้โปรแกรม Microsoft Excel มา
ช่วยในการวิเคราะห์ให้ความสำคัญของปัจจัยและค่าน้ำหนัก เพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุเพียงบริษัทเดียวที่เหมาะสมที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการของร้านค้าออนไลน์เอบีซี ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อวิเคราะห์เกณฑ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุที่เหมาะสมกับร้านค้าออนไลน์เอบีซี 
 2.2 เพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุที่เหมาะสมกับร้านค้าออนไลน์เอบีซี 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการการดำเนินธุรกิจและตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุของร้านค้าออนไลน์เอบีซี 
โดยประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น(Analytical Hierarchy Process:AHP) เพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุสำหรับ
ร้านค้าออนไลน์เอบีซีเพียง 1 บริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของร้านค้าออนไลน์เอบีซีเท่าน้ัน โดยสามารถ
สร้างกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังน้ี 
       ตัวแปรอิสระ                                                                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใน
การคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ
ของร้านค้าออนไลน์เอบีซี 

ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุที่เหมาะสมกับ
ร้านค้าออนไลน์เอบีซี 

AHP 
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4. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง 
 การขนส่ง(Transportation) ตามคำนิยามของ จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา[2] ได้คำจำกัดความไว้ว่า เป็นการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ 
สิ่งของ จากสถานที่หน่ึงไปยังอีกสถานที่หน่ึง โดยอาจคลอบคลุมไปถึงการขนส่ง การขนถ่าย การเคลื่อนย้ายคนภายในอาคาร ภายใน
บ้าน ภายในที่ทำงานหรือภายในโรงงาน ดังน้ันหากจำกัดความที่ภูกต้องแล้วการที่คนเดินอยู่ในบ้าน การใช้รถเข็นช่วยการบรรทุกซ้ือ
สินค้าหรือการที่กรรมการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือ นับเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการขนส่งเช่นเดียวกัน และแลมเบิร์ท[3]ยังได้ให้
ความหมายครอบคลุมไปถึงคำว่าโลจิสติกส์ ว่าเป็นกระบวนการวางแผนการดำเนินงานและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การ
เคลื่อนย้าย การจัดเก็บ สินค้าหรือวัตถุดิบระหว่างการผลิต และสารสนเทศที่เก่ียวข้องดำเนินไปจากแหล่งจัดหาไปสู่ จุดบริโภค และ
เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยต้นทุนประสิทธิภาพในการขนส่ง(Efficiency of Transportation) โดยมุ่ง
พัฒนาให้เกิดการขนส่งที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพมากที่สุดตามที่ คำนาย อภิปรัชญาสกุล[3] จะต้องประกอบไปด้วย
คุณสมบัติ 5 ประการคือ 1.ความรวดเร็ว 2.ความประหยัด 3.ความปลอดภัย 4.ความสะดวกสบาย 5.ความเช่ือถือได้และตรงต่อเวลา 
 Logistics Service Provider: LSP จากการเรียบเรียงโดย สิริพร สงบธรรม[4]คือ ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติงานโลจิสติกส์แบบ
ดั้งเดิม เช่น การ ขนส่งและคลังสินค้า โดยผู้ให้บริการมีสิ่งอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานหรือโครงสร้างพื้นฐาน ของ ตนเอง 
หรือผู้ให้บริการอาจไม่มี ยานพาหนะหรือคลังสินค้าเป็นของตนเองก็ได้ เพื่อลดต้นทุนหรือลดการลงทุน ในการซ้ือสินทรัพย์  
 กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analysis Hierarchy Process)  หรือเรียกสั้นๆว่า AHP เป็นวิธีการหน่ึงที่ใช้ในการวิเคราะห์
เพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Best  Alternative)  พัฒนาขึ้นโดย Saaty[5] ในปี ค.ศ. 1970  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ
ผู้บริหาร  โดยมีหลักการคือ  แบ่งโครงสร้างของปัญหาออกเป็นชั้นๆ  ชั้นแรกคือ  การกำหนดเป้าหมาย (Goal) แล้วจึงกำหนดเกณฑ์
(Criteria) เกณฑ์ย่อย(Sub criteria)  และทางเลือก(Alternatives) ตามลำดับ  แล้วจึงวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุด  โดยการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ (Trade off) เกณฑ์ในการคัดเลือกทางเลือกที่ละคู่(Pair wise)  เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ  ว่าเกณฑ์ไหนสำคัญกว่า
กัน  โดยให้คะแนนตามความสำคัญหรือตามความชอบ  หลังจากให้คะแนนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์แล้ว  จึงค่อยพิจารณา
วิเคราะห์ทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทีละเกณฑ์จนครบทุกเกณฑ์   ถ้าการให้คะแนนความสำคัญหรือความชอบน้ัน
สมเหตุสมผล(Consistency) จะสามารถจัดลำดับทางเลือก  เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดได้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการดังน้ี 
ขั้นตอนที่1: กำหนดเป้าหมายหรือปัญหาที่ผู้ต้องการตัดสินใจ โดยกำหนดเพียงเป้าหมายหรือการตัดสินใจเดียวเท่าน้ัน 
ขั้นตอนที่2: การกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจหลัก โดยอาจกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจหลักอยู่ที่ระหว่าง 3 ถึง 9 เกณฑ์ 
ขั้นตอนที่3: การกำหนดเกณฑ์รอง โดยขึ้นอยู่กับผู้ที่ศึกษาว่ามีข้อมูลที่เก่ียวข้องที่จะศึกษามากน้อยเพียงใดโดยไม่กำหนดจำนวนเกณฑ์
รอง จะมีเท่าใดก็ได้ หรือจะไม่มีก็ได้ 
ขั้นตอนที่4: เป็นการเลือกทางเลือก โดยเป็นการหาหนทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่1 
4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการที่ผู้วิจัยสืบค้นในทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยน้ันผู้วิจัยยังได้ทำการสืบค้นในงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้
กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analysis Hierarchy Process) ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และการขนสง่ได้ดังน้ี 
 ปิยนุช อยู่รอด[6]ได้ศึกษา การประยุกต์ใช้วิธีการ AHP ในการคัดเลือกบริษัทขนส่ง กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ได้บริษัท
บริษัทขนส่งเงินที่ดีที่สุดสำหรับธนาคารพาณิชย์ โดยนำเทคนิคกระบวนการลำดับชั้น เชิงวิเคราะห์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์Expert 
choice มาประยุกต์ใช้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดเกณฑ์ตัดสินใจจากการสัมภาษณ์ที่มผู้บริหารสายปฏิบัติการด้าน          
โลจิสติกส์และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้เกณฑ์ตัดสินใจ 5 เกณฑ์ ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับผู้ให้บริการ ข้อมูลอ้างอิงจากลูกค้าที่เคยใช้บริการและ
ยังใช้บริการอยู่ คุณภาพด้านการใช้บริการ การรักษาความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย แผนฉุกเฉิน โดยกำหนดบริษัท
ทางเลือกจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัทG4S บริษัทSAMCO บริษัทฺBRINKS และบริษัทกรุงเทพเซอเว็กซ์ โดยผลการวิจัยจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์Expert choiceพบว่าผู้วิจัยให้ความสำคัญกับเกณฑ์ดังน้ี การรักษาความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย เป็น
อันดับแรก ได้ค่าน้ำหนัก43.8% คุณภาพด้านการใช้บริการ เป็นอันดับสอง ได้ค่านำหนัก28.3% แผนฉุกเฉิน เป็นอันดับสาม ได้ค่านำ
หนัก9.6% และข้อมูลเก่ียวกับผู้ให้บริการ เป็นอันดับสี่ ได้ค่านำหนัก8.7% เม่ือพิจารณาจากค่าน้ำหนักความสำคัญที่ผู้ตัดสินใจให้แก่
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ทางเลือกแล้วพบว่า บริษัท G4S เป็นบริษัทขนส่งเงินที่ดีที่สุด ได้ค่าน้ำหนัก 40% และมีค่า OVERALL INCONSISTENCY INDEX 
เท่ากับ 0.01 แสดงว่าผลการเปรียบเทียบมีความถูกต้องสูง 
 จุฬาลักษณ์ กองเพชร[7]ได้ศึกษา การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ของบริษัทผลิตเลนส์
และกล้องถ่ายรูป โดยนำเทคนิคกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และโปรแกรมคอมพิวเตอรE์xpert choice มาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็น
เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ช้ินส่วนสำหรับเข้าส่งกระบวนการประกอบ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
กำหนดเกณฑ์ตัดสินใจจากการสัมภาษณ์ในการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และการให้ค่าน้ำหนักคะแนนจากฝ่ายจัดซ้ือจัดหา
รวมถึงฝ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ปัจจัยที่ศึกษาประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความน่าเชื่อถือบริษัทผู้ผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
ราคาของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบและการส่งเสริมการขาย โดยนำปัจจัยเหล่าน้ีมาใช้ในการประเมินผู้ส่งมอบบรรจุภัณฑ์ก่อนทำการจัดซ้ือ 
โดยการให้คะแนนก่อนการสั่งซ้ือบรรจุภัณฑ์ทุกครั้ง ทั้งน้ีไม่เพียงแต่จะช่วยให้บริษัทไม่สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ยังสร้างความเชื่อม่ันแก่
ลูกค้าว่าบริษัทสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพ คุ้มราคา ภายในเวลาที่กำหนด 
 กันต์ธมน สุขกระจ่าง[8] ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นของกระบวนการตัดสินใจ ในการคัดเลือกผู้ให้บริการ
ขนส่งของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ : บริษัทกรณีศึกษา เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นของกระบวนการตัดสินใจในการ
คัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  และเพื่อสร้างแบบจำลองในการประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นของ
กระบวนการคัดเลือก ผู้ให้บริการขนส่งของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจ ในการ
ตัดสินใจในกระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ใช้วิธี AHP ในวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับ ความสำคัญ โดยการนำข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาทำ
การสร้างแบบจำลองเพื่อทำการเปรียบเทียบค่าน้ำหนักของปัจจัยหลักและปัจจัยรอง จากผลการวิเคราะห์น้ำหนักของปัจจัยหลัก พบว่า 
ค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยหลัก คือด้านรายละเอียดทั่วไป ด้านคุณภาพ และด้านความสามารถ ตามลำดับ 
 ธัญญลักษณ์ มีแสง[9] ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจลำดับชั้นในการคัดเลือกผู้ส่ งมอบ กรณีศึกษาโรงงาน
อุตสาหกรรมพัดลมโบลเวอร์และปั้มน้ำ เพื่อคัดเลือกผู้ส่งมอบงานหล่อเหล็กและงานหล่ออลูมิเนียมกรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
ตัวอย่าง โดยยมีการกำหนดเกณฑ์หลัก (Criteria) เป็น 6 ปัจจัยหลักดังน้ีปัจจัยด้าน กำลังการผลิต ปัจจัยด้านสถานที่ตั้งสภาพ
ภูมิศาสตร์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านคุณภาพและนโยบายในการ รับประกันสินค้า ปัจจัยด้านการเงินและความน่าเชื่อถือ และปัจจัย
ด้านการส่งมอบ การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งน้ีมี4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย จัดซ้ือ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ่ายคุณภาพ และฝ่ายควบคุมการผลิต แล้วจึงวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ 
ตัดสินใจลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์(Analysis Hierarchy Process: AHP) ในการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เพื่อ หาปัจจัยที่มีผลต่อ
การคัดเลือกผู้ส่งมอบงานหล่อ และเพื่อคัดเลือกผู้ส่งมอบงานหล่อ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผล  ต่อการคัดเลือกผู้ส่งมอบงานหล่อ
อันดับแรก คือ ปัจจัยด้านคุณภาพและนโยบายในการรับประกันสินค้า คิดเป็นร้อย ละ 29.63 และการคัดเลือกผู้ส่งมอบงานหล่อเหล็ก 
ผู้ส่งมอบ N เหมาะสมมากที่สุด การคัดเลือกผู้ส่งมอบงานหล่อ อลูมิเนียม ผู้ส่งมอบ Y เหมาะสมมากที่สุด 
 เนติพงษ์ เหลี่ยมสมบัติและสุภาวดี สายสนิท [10] ได้ศึกษาการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการนำเข้า ส่งออก กรณีศึกษา 
บริษัท เอบีซี(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์และเพื่อคัดเลือกจัดจ้างผู้ให้
บริการโลจิสติกส์ที่เหมาะสมโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์จากผู้มีอำนาจในการตัดสินใจจำนวน 3 รายพบว่าปัจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ประกอบไปด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยความน่าเชื่อถือ ระยะเวลาในการดำเนินงาน ราคา 
ความสามารถของบริษัท ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม และได้นำทฤษฎีการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analysis 
Hierarchy Process: AHP) และ โปรแกรม Microsoft Excel มาใช้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ จากจำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท ดัม
โก้ โลจิสติกส์(ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด(มหาชน) บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัดและบริษัท ดีเอชแอล 
เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชันแนล(ประเทศไทย) จำกัด ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยหลักที่สำคัญในการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสจิสต์อันดับ
แรก คือ ความน่าเชื่อถือ คะแนนความสำคัญ30% อันดับสอง คือ ระยะเวลาในการดำเนินงาน คะแนนความสำคัญ 22% อันดับสาม 
คือ ความปลอดภัย คะแนนความสำคัญ 17% อันดับสี่ คือ ราคา อันดับความสำคัญ 16% อันดับห้า คือ ความสามารถของบริษัท 
คะแนนความสำคัญ 10% อันดับสุดท้าย คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม คะแนนความสำคัญ 4% ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์
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ด้านการนำเข้า ส่งออก ที่เหมาะสมกับบริษัท เอบีซี(ประเทศไทย) จำกัด คือ บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชันแนล(ประเทศ
ไทย) จำกัด ซ่ึงมีระดับคะแนนอยู่ที่ 43% เม่ือเทียบกับบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการนำเข้า ส่งออก อีก 3 บริษัท 
 

5. วิธีการวิจัย 
 5.1 ศึกษาเกณฑ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ โดยการพิจารณาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องโดยศึกษาทั้งปัจจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และกำหนดปัจจัยที่เหมาะสม โดยใช้หลักเกณฑ์ประสิทธิภาพในการขนส่ง
(Efficiency of Transportation) มากำหนดเกณฑ์ปัจจัยเพื่อวิเคราะห์ตามลำดับชั้นต่อไป 
 5.2 นำปัจจัยที่เหมาะสมน้ันมาทำตามขั้นตอนและกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process:AHP) 
 5.3 นำปัจจัยการตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ มาประเมินน้ำหนักตัดสินใจโดยเจ้าของร้านค้าออนไลน์เอบีซี 
 5.4 วิเคราะห์ค่าน้ำหนักแต่ละปัจจัยในการตัดสินใจโดยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อหาค่าน้ำหนักเกณฑ์ปัจจัยว่ามีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้หรือไม่ 
 5.5 กำหนดบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุที่เปิดให้บริการ และเป็นที่นิยมในปัจจุบัน จำนวน 5 บริษัทขนส่งพัสดุ 
 5.6 คำนวณปัจจัยในการตัดสินใจกับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุที่เหมาะสมกับร้านค้าออนไลน์เอบีซี เพียง 1 บริษัทขนสง่พัสดุ 
  

6. ผลการวิจัย 
 จากวิธีการดำเนินงานวิจัยน้ันผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเพื่อตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีการแสดงสรุปได้ดังน้ี 
 การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุของร้านค้าออนไลน์เอบีซี โดยอ้างอิงจากทฤษฏีด้ าน
ประสิทธิภาพการขนส่ง(Efficiency of Transportation) ของ คำนาย อภิปรัชญาสกุล[3] และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง[6,7,8,9,10]มา
อ้างอิง โดยมีเกณฑ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุของร้านค้าออนไลน์เอบีซี 5 ด้าน คือ1.ความรวดเร็ว 2.ความ
ประหยัด 3.ความปลอดภัย 4.ความสะดวกสบาย 5.ความเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา และมีการประเมินให้ความสำคัญในแต่ละด้าน
ปัจจัยของเกณฑ์ วิเคราะห์ค่าน้ำหนักของเกณฑ์ในแต่ละด้านปัจจัย โดยการให้คะแนนค่าน้ำหนักของเกณฑ์โดยเจ้าของร้านค้าออนไลน์
เอบีซีโดยตรง สามารถสรุปค่าน้ำหนักเฉลี่ยเกณฑ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุของร้านค้าออนไลน์เอบีซีได้ ดังน้ี 
 ตารางท่ี1 แสดงค่าน้ำหนักเฉลี่ยของเกณฑ์ปัจจัยตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ เกณฑ์ปัจจัยตัดสินใจ ความ
รวดเร็ว 

ความ
ประหยัด 

ความ
ปลอดภัย 

ความ
สะดวก 

ความ
เชื่อถือได้
และตรง
ตอ่เวลา 

ค่าเฉลี่ย 

1 ความรวดเร็ว 0.46 0.35 0.27 0.65 0.44 0.43 
2 ความประหยัด 0.12 0.09 0.18 0.05 0.05 0.10 
3 ความปลอดภัย 0.15 0.04 0.09 0.05 0.07 0.08 
4 ความสะดวก 0.12 0.26 0.27 0.16 0.29 0.22 
5 ความเชื่อถือได้และ

ตรงต่อเวลา 
0.15 0.26 0.18 0.15 0.15 0.17 

ผลรวมแนวตั้ง 1 1 1 1 1 1 
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จากตารางที่1 แสดงค่าน้ำหนักเฉลี่ยของเกณฑ์ปัจจัยตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ พบว่า เกณฑ์ปัจจัยตัดสินใจในการ
คัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุของร้านค้าออนไลน์เอบีซี จากค่าเฉลี่ยผลรวมแนวตั้งตั้งเท่ากับ 1 แล้วน้ัน ร้านค้าออนไลน์เอบีซีได้ให้
ความสำคัญกับเกณฑ์ปัจจัยเรียงจากมากไปน้อยคือ ด้านความเร็ว(0.43) ความสะดวก(0.22) ความเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา(0.16) 
ความประหยัด(0.10) และ ความปลอดภัย(0.08) ตามลำดับ  
 จากการที่ร้านค้าออนไลน์เอบีซีได้มีการกำหนดเกณฑ์ปัจจัยและมีการให้คะแนนน้ำหนักสำหรับเกณฑ์ปัจจัยในการคัดเลือกผู้ให้
บริการขนส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว จึงมีการกำหนดบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุที่ให้บริการอยูในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
และเป็นบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุทั้ง รัฐวิสาหกิจ และเอกชนจำนวน 5 รายได้แก่ 1.ThaiPost 2.Kerry Express 3.SCG Express 
4.Flash Express 5.J&T Express โดยทางร้านค้าออนไลน์เอบีซีได้มีการประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น(Analytical 
Hierarchy Process:AHP) และโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อช่วยในการคำนวณในการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุสำหรับ
ร้านค้าออนไลน์เอบีซีเพียง 1 ษริษัทขนส่ง โดยอ้างอิงเกณฑ์ปัจจัยและน้ำหนักค่าเฉลีย่ จากเกณฑ์ตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ให้บริการ
ขนส่งพัสดุข้างต้น สามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี2 แสดงค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัดสินใจของเกณฑ์ปัจจัยและบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุท่ีเหมาะสม 
 

      เกณฑ์ปัจจัย 
บริษัท 
ผู้ให้บริการ 
ขนส่งพัสดุ 

ความ
รวดเร็ว 

ความ
ประหยัด 

ความ
ปลอดภัย 

ความ
สะดวก 

ความ
เชื่อถือได้

และตรงต่อ
เวลา 

น้ำหนักเฉลี่ย
ตัดสินใจ 

ลำดับ 

ThaiPost 0.06 0.04 0.02 0.06 0.05 0.23 2 
Kerry Express 0.18 0.01 0.03 0.09 0.06 0.38 1 
SCG Express 0.11 0.01 0.02 0.02 0.03 0.19 3 
Flash Express 0.03 0.02 0.00 0.01 0.01 0.07 5 
J&T Express 0.05 0.02 0.01 0.00 0.02 0.10 4 

 
C.R. 0.08<0.1 

 
จากตารางที่2 แสดงค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัดสินใจของเกณฑ์ปัจจัยและบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุที่เหมาะสม พบว่า จากการนำโปรแกรม
Microsoft Excel มาช่วยในการคำนวณการตัดสินใจของร้านค้าออนไลน์เอบีซีน้ัน น้ำหนักการตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่ง
พัสดุเฉลี่ยน้ันเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้คือ บริษัทKerry Express(0.38) บริษัทThaiPost(0.23) บริษัทSCG Express(0.19) บริษัท 
J&T Express(0.10) และบริษัท Flash Express(0.07) ตามลำดับ โดยที่ค่าความสอดคล้องกันของเกณฑ์ปัจจัยและเหตุผล(C.R.)น้ันมี
ค่าเท่ากับ0.08 ซ่ึงน้อยกว่า0.1 แสดงว่าค่าเกณฑ์ปัจจัยกับบริษัทขนส่งพัสดุที่ได้รับการคัดเลือกมีความสอดคล้องกัน 
 ดังน้ันจากเกณฑ์ปัจจัยการประเมินคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุที่เหมาะสมกับธุรกิจและการดำเนินงานของธุรกิจร้านค้าออนไลน์
เอบีซีในการตอบสนองต่อลูกค้าที่เหมาะสมที่สุด คือ บริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุKerry Express 
 

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ในการศึกษาการเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น(AHP) กรณีศึกษา ร้านค้าออนไลน์
เอบีซี เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุที่เหมาะสมเพียง1 บริษัทน้ัน โดย
การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดเกณฑ์ ในการ ตัดสินใจโดยยึดหลักเกณฑ์ต้นทุนประสิทธิภาพในการขนส่ง(Efficiency of 
Transportation)ของคำนาย อภิปรัชญาสกุล[3]ซ่ึง ได้เกณฑ์การตัดสินใจจำนวน 5 ด้าน คือ 1.ความรวดเร็ว 2.ความประหยัด 3.ความ
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ปลอดภัย 4.ความสะดวกสบาย 5.ความเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันต์ธมน สุขกระจ่าง[8] เนติพงษ์ 
เหลี่ยมสมบัติและสุภาวดี สายสนิท [10] ในปัจจัยความปลอดภัย ความประหยัดหรือต้นทุน และสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญญลักษณ์ 
มีแสง[9] ด้านความรวดเร็ว และความเชื่อถือและตรงต่อเวลา เม่ือได้ปัจจัยในการกำหนดเกณฑ์ตัดสินใจแล้วนำมาให้คะแนนน้ำหนัก
ปัจจัยได้เกณฑ์ปัจจัยเรียงจากมากไปน้อยคือ ด้านความเร็ว(0.43) ความสะดวก(0.22) ความเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา(0.16) ความ
ประหยัด(0.10) และ ความปลอดภัย(0.08) ตามลำดับ โดยที่ค่าความสอดคล้องกันของเกณฑ์ปัจจัยและเหตุผล(C.R.)น้ันมีค่าเท่ากับ
0.08 ซ่ึงน้อยกว่า0.1 แสดงว่าค่าเกณฑ์ปัจจัยมีความสอดคล้องกัน สามารถนำค่าน้ำหนักเกณฑ์ปัจจัยเฉลี่ยไปใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้
ให้บริการขนส่งพัสดุซ่ึงได้ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุที่เหมาะสมกับธุรกิจและการดำเนินงานของธุรกิจร้านค้าออนไลน์เอบีซีในการตอบสนอง
ต่อลูกค้าที่เหมาะสมที่สุด คือ บริษัทผูใ้ห้บริการขนส่งพัสดุKerry Express ที่มีคะแนนน้ำหนักอยู่ที่ 0.38 
 

8.ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาการเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น(AHP) เพื่อหาผู้
ให้บริการการขนส่งพัสดุสำหรับร้านค้าออนไลน์เอบีซี เท่าน้ัน หากว่าร้านค้าออนไลน์อ่ืนๆจะนำไปใช้ควรพิจารณาในเรื่อง เกณฑ์ปัจจัย 
คะแนนของเกณ์ปัจจัย รวมถึงบริษัทขนส่งพัสดุที่จะนำมาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อสะท้อนต่อความต้องการของร้านค้าออนไลน์ตนเอง
มากที่สุด 
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ปัจจยัทีส่ง่ผลตอ่ความพึงพอใจของผูป้ระกนัตนมาตรา 39 
ในการใชแ้อปพลิเคชนั SSO Connect 
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บทคดัยอ่ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน SSO Connect ของผู้ประกันตน
มาตรา 39 ศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคม ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ การรับรู้คุณภาพ และการรับรู้คุณค่า 
ที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าการใช้แอปพลิเคชัน SSO Connect ของผู้ประกันตนมาตรา 39 และศึกษาการรับรู้คุณค่า ท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ประกันตนมาตรา 39 ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงและทำการแจกแบบสอบถามจำนวน 400 
ชุด วิเคราะห์เนื้อหาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ และวิธีการทางสถิติสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลกึกับผู้เช่ียวชาญซึ่งดแูลระบบแอปพลเิคชัน SSO Connect จำนวน 3 ท่าน ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์สำนักงานใหญ่ 
จากการวิจัยพบว่าภาพลกัษณข์องสำนักงานประการสงัคม ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และการรับรู้คุณภาพ ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า
ในเชิงบวก ในขณะทีก่ารรับรู้คุณค่ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้ประกันตนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน, การประกันตนมาตรา 39, ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
The purpose of this research is to study factors that affect the satisfaction of the SSO Connection 

Application for the insureds under Voluntary Insurance (M39). The study examines the influences of the Social 
Security Office’s image, the insureds’ expectation, and their quality and value perception on the voluntary         
Insurance (M39) insureds’ value perception of SSO Connect Application utilization. The study also investigates 
the impact of the value perception the satisfaction of insureds using the Application. The research methodology 
consists of Literature study and research-related topic review for conceptual framework creation. Mixed Methods 
Research which includes quantitative (questionnaires) and qualitative (in-depth interview) was used by selecting a 
group of population with purposive sampling and distributing 400 questionnaires. The in – depth interview was 
conducted by interviewing 3 experts who oversee the application system. The research results report that the 
Image of Social Security Office, the Insurers’ Expectation, and the quality perception positively influence the 
Insureds’ value perception. At the same time, the Insureds’ value perception positively impacts their Satisfaction 
on the use of SSO Connect Application at .01 statistical significance level. 
Keywords: Application, Voluntary Insurance (M39), Satisfaction,  
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1. บทนำ   
 ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงหรือปัจจัยที่ 5 ของชีวิต จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมใดก็ตาม ทำให้บุคคล
หรือองค์กรต่างๆ หันมาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีกันมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสาร จากผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2563 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. [1] พบว่า มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
50.1 ล้านราย ซึ่งเป็นสัดส่วนกว่า 75% เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรไทยที่ 66.5 ล้านคน จากการสำรวจยังพบอีกว่า มีการใช้
อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 11 ช่ัวโมง 25 นาที ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึง 1 ช่ัวโมง 3 นาที โดยปีแรกที่ สพธอ. เริ่มทำผลสำรวจ 
คือปี 2556 คนไทยใช้เน็ตเฉลี่ยเพียงวันละ 4 ช่ัวโมง 36 นาทีเท่านั้น คิดเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว โดย 78.3% ของ
ผู้ตอบแบบสำรวจฯ ตอบว่า มีการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น จากเหตุผลหลักคือ การที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ได้ง่าย และมี
เครือข่ายที่ครอบคลุม  [2] ในปี พ.ศ. 2558 ทางภาครัฐได้มีการประกาศวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย Thailand 4.0 หรือเศรษฐกิจนวัตกรรม มี
ฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง นวัตกรรม ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของรัฐบาลที่จะพัฒนาโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value Base Economy [3] สำนักงานประกันสังคมซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการจากทางภาครัฐซึ่งมีหน้าที่ให้บริการแก่
นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่ควรได้รับตามนโยบายรัฐบาล และได้ทำการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน 
SSO Connect ถูกนำมาใช้ในปี 2563 เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนในการ
ดำเนินการตามสิทธิของตนเองและรับบริการต่างๆ อาทิ การตรวจสอบสิทธิการรักษา การตรวจสอบยอดเงินสะสม ติดตามข่าวสารได้
ตลอด 24 ชม. และรองรับการเปลี่ยนแปลงการทำงานในยุคดิจิทัล [5] ทั้งนี้แอปพลิเคชัน SSO Connect นั้นรองรับการให้บริการบน 
Smart phone ทั้งระบบ Android และ IOS [4] เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการบริการที่รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแอปพลิเค
ชันดังกล่าวก็ได้รับการตอบรับจากผู้ประกันตนโดยการติดตั้งและใช้งานเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะมีการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน มีการ
ติดตั้งจำนวนมาก รวมถึงการตอบรับที่ดีจากผู้ประกันตนส่วนใหญ่ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ประกันตนหลายรายพบกับข้อจำกัด อุปสรรค
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความไม่เสถียรของระบบ เกิดความล่าช้า ความซับซ้อนของขั้นตอนในการเข้าถึงฟังก์ชันภายใน หรือปัจจัยอืน่ๆที่ทำให้
ผู้ประกันตนอาจเกิดความสับสนในการเข้าถึงการรับบริการออนไลน์ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ประกันตนบางรายขาดความเช่ียวชาญในการใช้
เทคโนโลยี ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความรู้สึก ทัศนคติของผู้ใช้งาน ในผู้ใช้บางกลุ่มมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวและไม่จำเป็น ส่งผล
ให้ไม่ได้รับข่าวสารหรือไม่สามารถตรวจสอบสิทธิต่างๆของตนได้ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคมในด้าน
ความพร้อมการให้บริการออนไลน์อีกด้วย รวมไปถึงการให้ความสำคัญในเรื่องความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ประกันตน เพือ่ให้
ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และเพื่อนำผลจากการวิจัยที่ได้มาปรับปรุง พัฒนา     ต่อยอด ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการและเข้าถึงผู้ประกันตนได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ผู้ที่มีความเช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยีไม่มากให้สามารถเข้าใจการใช้
งานได้มากข้ึน มีทัศนคติทีด่ีต่อการใช้เทคโนโลยีโดยไม่มองว่าเป็นเรื่องไกลตัว พร้อมทั้งสามามารถนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์หรืออ้างอิงใน
อนาคตได้อีกด้วย  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้Application SSO Connect ของผู้ประกันตนมาตรา 39  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคม ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ การรับรู้คุณภาพ และการรับรู้คุณค่า 
ที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าการใช้Application SSO Connect ของผู้ประกันตนมาตรา 39  
 3. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่า ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกันตนมาตรา 39 ในการใช้บริการApplication SSO Connect 
 

3. ขอบเขตการวิจัย   
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตในการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคม ความคาดหวัง
ของผู้ใช้บริการ การรับรู้คุณภาพ และการรับรู้คุณค่า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกันตนมาตรา 39 ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน 
SSO Connect ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแปรต้น ได้แก่  
  1. ภาพลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคม ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ 1.แอปพลิเคชัน  2.การดำเนินงาน  
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  2.ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. บริการที่พึงประสงค์ 2.บริการที่เพียงพอ 3.บริการที่คาดการณ์ 
และ 4.ขอบเขตที่ยอมรับได้  
  3.การรับรู้คุณภาพ ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2.ความน่าเช่ือถือ 3.การ
ตอบสนองของผู้ให้บริการ 4.การสร้างความมั่นใจ และ 5.ความเอาใจใส่  
  4. การรับรู้คุณค่า ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. คุณค่าทางด้านการใช้งาน 2.คุณค่าทางด้านสังคม 3.คุณค่าทางด้าน
อารมณ์ 4.คุณค่าทางองค์ความรู้ และ 5.คุณค่าด้านเง่ือนไข  
 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ความสะดวกในการใช้บริการ 2.ข้อมูลที่
ได้รับจากการบริการ 3.คุณภาพของการใหบ้ริการ ซึ่งแสดงในภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

                      
 
 
 
                                                                 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
       ทีม่า : ผูว้จิยั 

 

3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2.1 กลุ่มประชากรตัวอย่างที่สำรวจแบบใช้แบบสอบถาม คือ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ท่ีใช้Application SSO Connect  พิจารณา
จากผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ ใช้ Application SSO Connect  ทั้งหมด 24,134 คน จึงหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แนวคิดการคำนวณหาค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro  Yamane ผู้วิจัยจึงทำการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยจะสุ่มตัวอย่างจากผู้ประกันตน
มาตรา 39 ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใช้แอปพลิเคชัน SSO Connect โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยพิจารณาเลือกพื้นท่ีตามเขตพื้นที่ของสำนักงานประกันสังคมในกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 4 เขตดังนี้ เนื่องจาก
เป็นเขตใจกลางเมืองมีผู้คนอาศัยอยู่แน่นหนา 

1.สำนกังานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 3 100 ตัวอย่าง (ดินแดง พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง)  
2.สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร เขตพื้นท่ี 4 100 ตัวอย่าง (เขตบางรัก ปทุมวัน) 
3.สำนักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานคร เขตพื้นท่ี 8 100 ตัวอย่าง  

Corporate Image 
1. Application 
2. Business Practice 

 
Customer Expectation 
1. Desired Service  
2. Adequate Service  
3. Predicted Service 
4. Zone of Tolerance 

Perceived Quality 
1. Tangibility 
2. Reliability  
3. Responsiveness  
4. Assurance  
5. Empathy 
 

Perceived Value 
1. Functional Value  
2. Social Value  
3. Emotional Value  
4. Epistemic Value 
5. Condition Value 

Customer Satisfaction 
1. Convenience 
2. Information Service 
3. Quality of Care 
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   (บางนา ประเวศ พระโขนง สวนหลวง) 
4.สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร เขตพื้นท่ี 11 100 ตัวอย่าง (พื้นที่ยานนาวา สาทร บางคอแหลม)  

 

 3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (In-depth interview se-mi structure)  
 จากประชากรที่มีแบบตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา คือ ผู้ดูแลระบบให้บริการ SSO Connect ทั้ งหมด 3 ท่าน                  
ณ  ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานประกันสังคม โดยการสัมภาษณ์  
 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและวิธีดำเนินการวิจัย   
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ ซี่งใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview Questions) และเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ ซี่งใช้แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ภาพลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคม ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ การรับรู้คุณภาพ และ การรับรู้คุณค่า และ ตอนท่ี 3 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
ประเมินแบบสอบถามได้ 5 ระดับตามความเห็นด้วย คือ มากสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยสุดวิธีทางสถิติที่ถูกนำมาใช้ประกอบด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบอิทธิพลของภาพลักษณ์ของสำนักงานประการสังคม ความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการ และการรับรู้คุณภาพ ที่มีต่อการรับรู้คุณค่าในเชิงบวก และทดสอบอิทธิพลของการรับรู้คุณค่าที่มีต่อความพึงพอใจของ
ผู้ประกันตน นอกจากนีผู้้วิจยัศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีแนวคิด รวมถึงเอกสารต่างๆ เพื่อออกแบบคำถาม ใช้
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Questions) เป็นลักษณะคำถามแบบปลายเปิด และคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เดี่ยว 
โดยมีสาระตรงกับวัตถุประสงค์ และครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อสอบถามผู้เช่ียวชาญที่จัดทำระบบในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1.
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคม ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ การรับรู้คุณภาพ และ การรับรู้คุณค่า ในการใช้บริการ
แอปพลิเคชัน SSO Connect 2.ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน SSO Connect 3.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแอป
พลิเคชัน SSO Connect  เพื่อให้ได้ข้อมูลลงรายละเอียดเพื่อประกอบการวิเคราะห์ และมีหัวข้อคำถามดังนี้  
    1. แอปพลิเคชันสามารถช่วยเหลือผู้ประกันตนในด้านข้อมูลสทิธิประโยชน์ของตัวเอง และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานในด้านใดบ้าง มากน้อยแค่ไหน 
    2. การใช้แอปพลิเคชันสามารถยกระดับภาพลักษณ์ของการให้บริการของสำนักงานประกันสังคม หรือผู้ใช้Applicationหรือไม่ 
อย่างไร 

3. ในกรณีที่แอปพลิเคชันเกิดข้อขัดข้องของระบบหรือข้อร้องเรียน เช่น ข้อมูลผู้ประกันตนไม่อัปเดต เจ้าหน้าที่รับรู้ปัญหามี
วิธีการจัดการกับข้อขัดข้องหรือข้อมูลอย่างไร และมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอย่างไรบ้าง 

4. ท่านคิดวา่แอปพลิเคชันสามารถให้คุณค่าด้านความรู้สึกของผู้ใช้ เมื่อเข้าใช้Applicationได้อย่างไรบ้าง มากน้อยเพยีงใด 
5. ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้บริการ ท่านอยากจะปรับการให้บริการApplicationอะไรบ้าง 

 

 4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงเอกสารต่าง ๆ เพื่อออกแบบ
คำถามใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Questions) เป็นแบบคำถามแบบปลายเปิด (Open ended Question) และ
คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เดี่ยว โดยมีเรื่องตรงกับวัตถุประสงค์ และครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่ดูแล
ระบบจำนวน 3 ท่าน  
 4.2 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามจากผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ใช้แอปพลิเคชัน SSO Connect ตามเขตพื้นท่ีทั้ง 4 เขต 
ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และใช้สถิติเพื่อการทดสอบ
สมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอนค้นหาตัวคาดการณ์ความพึงพอใจของผู้ประกันตนมาตรา 39 ในการ
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ใช้บริการApplication SSO Connect โดยการใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป แล้วสร้างสมการคาดการณ์ โดยใช้สูตรของ 
Kerlinger and Pedhazur  
 
 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที ่ 1 ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมดและจำนวนร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

แบบของกลุม่ตวัอยา่ง ทั้งหมด (คน) จำนวน % 
เพศ   
 ชาย 198 49.5 
 หญิง 202 50.5 
รวม 400 100.0 
อาย ุ   
 15 - 24 ป ี 53 13.3 
 25 - 34 ป ี 92 23.0 
 35 - 44 ป ี 85 21.3 
 45 - 54 ป ี 78 19.5 
 55 ปี ขึ้นไป 92 23.0 
รวม 400 100.0 
การศกึษา   
 ต่ำกวา่มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 1.3 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 95 23.8 
 อนุปริญญา/ปวส. 59 14.8 
 ปริญญาตร ี 128 32.0 
 ปริญญาโท 64 16.0 
 ปรญิญาเอก 49 12.3 
รวม 400 100.0 
อาชพี   
 นักเรียน/นักศึกษา 10 2.5 
 นักบวช 1 .3 
 ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตวั 198 49.5 
 รับจ้างงานอิสระ 181 45.3 
 ว่างงาน 5 1.3 
 อื่นๆ  5 1.3 
รวม 400 100.0 
รายได้ตอ่เดอืน   
 ต่ำกวา่ 5,000 บาท 35 8.8 
 5,001 – 10,000 บาท   79 19.8 
 10,001 – 15,000 บาท  4 1.0 
 15,001 – 20,000 บาท 132 33.0 
 20,001 – 25,000 บาท 110 27.5 
 20,001 – 25,000 บาท 110 27.5 
 มากกว่า 25,000 บาท ขึ้นไป 40 10.0 

รวม 400 100.0 
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5.2 ผลวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา  
 5.2.1 ผลวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคม  

จากตารางที่ 2 พบว่าตัวแปรภาพลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคม โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมากสุด มีค่าเฉลี่ย 
4.37 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านภาพลักษณ์สำนักงานประกันสังคมด้านแอปพลิเคชัน  โดยภาพรวมมีความคิดเห็นใน
ระดับมากสุดมีค่าเฉลี่ย 4.35 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54  ด้านภาพลักษณ์สำนักงานประกันสังคมด้านการดำเนินงาน 
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมากสุดมีค่าเฉลี่ย 4.40 มสีว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65   

 

 ตารางที่ 2 คา่เฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคม 

 

 5.2.2 ผลวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
 ตารางที่  3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

ความคาดหวงัของผู้ใชบ้รกิาร  S.D. แปลผล 

ความคาดหวงัของผู้ใชบ้รกิารดา้นบรกิารทีพ่ึงประสงค์ 
 1. ชื่อของแอปพลิเคชัน SSO Connect สามารถจดจำได้ง่าย 4.38 0.75 มากสุด 
 2. ท่านหวังว่าแอปพลิเคชัน SSO Connect จะเป็นแอปพลิเคชันที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 4.29  0.84 มากสุด 

3. ท่านหวังวา่แอปพลิเคชัน SSO Connect จะสามารถอำนวยความสะดวกใหด้้านข้อมูลกับทา่นได้  4.37 0.75 มากสุด 

รวมความคาดหวงัของผู้ใชบ้รกิารดา้นบรกิารทีพ่งึประสงค์ 4.35 0.58 มากสดุ 
ความคาดหวงัของผู้ใชบ้รกิารดา้นระดบัการบรกิารทีเ่พยีงพอ 
4. ท่านคาดว่าแอปพลิเคชัน SSO Connect จะมีการแบ่งหมวดหมูก่ารใช้งานที่ชัดเจน สืบค้นได้ง่าย 4.39 0.78 มากสุด 

รวมความคาดหวงัของผู้ใชบ้รกิารดา้นระดบัการบรกิารทีเ่พยีงพอ 4.39 0.78 มากสดุ 
ความคาดหวงัของผู้ใชบ้รกิารดา้นบรกิารที่คาดการณ์ 
5. ท่านคาดว่าหากแอปพลิเคชัน SSO Connect เกิดการขัดข้องขึ้น ทางสำนักงานประกันสังคมจะ
สามารถแก้ไขใหก้ลับมาใช้งานได้อยา่งรวดเร็ว 

4.42 0.80 มากสุด 

ภาพลกัษณข์องสำนกังานประกนัสงัคม  S.D. แปลผล 

ภาพลกัษณส์ำนกังานประกนัสงัคมดา้นแอปพลเิคชัน 
1. ท่านคิดว่าแอปพลิเคชัน SSO Connect มีข้อมูลที่ทา่นต้องการรู ้ 4.58 0.67 มากสุด 
2. ท่านคิดว่าแอปพลิเคชัน SSO Connect สามารถใช้งานได้ง่าย 4.20 0.76 มาก 
3. ท่านคิดว่าแอปพลิเคชัน SSO Connect มีรูปแบบที่ทันสมัย 4.27 0.79 มากสุด 

รวมภาพลกัษณส์ำนกังานประกนัสงัคมดา้นแอปพลเิคชัน 4.35 0.54 มากสดุ 

ภาพลกัษณส์ำนกังานประกนัสงัคมดา้นการดำเนนิงาน 
4. ท่านคิดว่าการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม 
เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตน 

4.39 0.79 มากสุด 

5. ท่านคิดว่าการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมเป็นการ 
ประชาสัมพันธข์้อมูลที่เป็นประโยชน์แกผู่้ประกันตน 

4.41 0.76 มากสุด 

รวมภาพลกัษณส์ำนกังานประกนัสงัคมดา้นการดำเนนิงาน 4.40 0.65 มากสดุ 

รวมภาพลกัษณข์องสำนกังานประกนัสงัคม 4.37 0.51 มากสดุ 
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ความคาดหวงัของผู้ใชบ้รกิาร  S.D. แปลผล 

6. ท่านคาดว่าApplication SSO Connect จะสามารถใช้งานได้ราบรื่น ไม่ขัดข้อง 4.31 0.85 มากสุด 

รวมความคาดหวงัของผู้ใชบ้รกิารดา้นบรกิารที่คาดการณ์ 4.36 0.69 มากสดุ 

ความคาดหวงัของผู้ใชบ้รกิารดา้นขอบเขตทีย่อมรบัได้ 

7. ท่านจะยอมรับได้หากApplication SSO Connect จะเกิดการขัดข้องขึ้นในบางช่วง ทำให้ทา่น
ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

4.31 0.89 มากสุด 

8. ท่านจะยอมรับได้หากApplication SSO Connect มีการพัฒนาและต้องอปัเดตอยู่บ่อยครั้ง 4.25 0.88 มากสุด 

9. ท่านจะยอมรับได้หากApplication SSO Connect มีการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่ตรงตามความ
เป็นจริง 

4.22 1.03 มากสุด 

รวมความคาดหวงัของผู้ใชบ้รกิารดา้นขอบเขตทีย่อมรบัได้ 4.26 0.74 มากสดุ 

รวมความคาดหวงัของผู้ใชบ้รกิาร 4.34 0.47 มากสดุ 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าตัวแปรความคาดหวังของผู้ใช้บริการ โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากสุด มีค่าเฉลี่ย 4.34 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านบริการที่พึงประสงค์ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับ
มากสุด มีค่าเฉลี่ย 4.35 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านระดับการบริการที่เพียงพอ 
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมากสุดมีค่าเฉลี่ย 4.39 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 ด้านความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการด้านบริการที่คาดการณ์ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมากสุด มีค่าเฉลี่ย 4.36 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.69  และด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านขอบเขตที่ยอมรับได้ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมากสุด มีค่าเฉลี่ย 4.26 และ
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 
 
 

     5.2.3 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพ   
ตารางที ่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้คุณภาพ  

การรบัรู้คณุภาพ  S.D. แปลผล 

การรบัรู้คณุภาพ ดา้นความเปน็รปูธรรม 
1. ท่านคิดว่าแอปพลิเคชัน SSO Connect มีความน่าสนใจ 4.38 0.83 มากสุด 
2. ท่านคิดว่าการให้บริการของแอปพลิเคชัน SSO Connect มีมาตรฐาน 4.37 0.74 มากสุด 

รวมการรบัรู้คณุภาพ ดา้นความเปน็รปูธรรม 4.37 0.66 มากสดุ 

การรบัรู้คณุภาพ ดา้นความนา่เชือ่ถอื 
3. ท่านคิดว่าแอปพลิเคชัน SSO Connect มีข้อมูลทีอ่ัปเดตตลอด 4.37 0.75 มากสุด 

รวมการรบัรู้คณุภาพ ดา้นความนา่เชือ่ถอื 4.37 0.75 มากสดุ 

 

การรบัรู้คณุภาพ ดา้นการตอบสนอง 
4. ท่านคิดว่าแอปพลิเคชัน SSO Connect สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ 4.28 0.88 มากสุด 
5. ท่านคิดว่าแอปพลิเคชัน SSO Connect มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 4.26 0.81 มากสุด 

รวมการรบัรู้คณุภาพ ดา้นการตอบสนอง 4.27 0.72 มากสดุ 

การรบัรู้คณุภาพ ดา้นการสรา้งความมัน่ใจ 
6. ท่านคิดว่าแอปพลิเคชัน SSO Connect มีข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง 4.39 0.79 มากสุด 

รวมการรบัรู้คณุภาพ ดา้นการสรา้งความมัน่ใจ 4.39 0.79 มากสดุ 

การรบัรู้คณุภาพ ดา้นความเอาใจใส ่
7. ท่านต้องการแอปพลิเคชัน SSO Connect ที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการเป็นรายคน 4.51 0.66 มากสุด 
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การรบัรู้คณุภาพ  S.D. แปลผล 

8. ท่านคิดว่าแอปพลิเคชัน SSO Connect มีการแจ้งข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์
ของท่านผ่านแอปพลิเคชัน 

4.54 0.70 มากสุด 

9. ท่านคิดว่าแอปพลิเคชัน SSO Connect มีการปรับ แก้ไขให้มีมาตรฐานตามคำติชมของ
ผู้ใช้บริการ 

4.47 0.74 มากสุด 

รวมการรบัรู้คณุภาพ ดา้นความเอาใจใส ่ 4.51 0.53 มากสดุ 
รวมการรบัรู้คณุภาพ 4.38 0.48 มากสดุ 

 

 

จากตารางที่ 4 พบว่าตัวแปรการรับรู้คุณภาพ ภาพรวม มีความคิดเห็นในระดับมากสุดมีค่าเฉลี่ย 4.38 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าด้านการรับรู้คุณภาพ ด้านความเป็นรูปธรรม โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมากสุดมีค่าเฉลี่ย 4.37 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 0.66 ด้านการรับรู้คุณภาพด้านความน่าเช่ือถือ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมากสุด มีค่าเฉลี่ย 4.37 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 โดยหัวข้อ ท่านคิดว่า Application SSO Connect มีข้อมูลที่อัปเดตตลอดมีความคิดเห็นใน
ระดับมากสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ 4.37 ด้านการรับรู้คุณภาพด้านการตอบสนอง โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมากสุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.27 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 ด้านการรับรู้คุณภาพ ด้านการสร้างความมั่นใจ ภาพรวมมีความคิดเห็นใน
ระดับมากสุด มีค่าเฉลี่ย 4.39 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 โดยหัวข้อท่านคิดว่า Application SSO Connect มีข้อมูลที่
ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง มีความคิดเห็นในระดับมากสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ 4.39 และด้านการรับรู้คุณภาพ ด้านความเอาใจ
ใส่ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมากสุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48   
 

 
 

 5.2.4 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่า  
ตารางที่  5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้คุณค่า  

การรบัรู้คณุคา่  S.D. แปลผล 

การรบัรู้คณุคา่ดา้นการใช้งาน 
1. ท่านคิดว่าแอปพลิเคชัน SSO Connect เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้สะดวก 
เข้าถึงได้ง่าย 

4.43 0.76 มากสุด 

2. ท่านคิดว่าแอปพลิเคชัน SSO Connect เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ประกันสังคมให้แก่ท่านได ้

4.45 0.74 มากสุด 

รวมการรบัรู้คณุคา่ดา้นการใช้งาน 4.44 0.62 มากสดุ 
 

การรบัรู้คณุคา่ดา้นสังคม 
3. ท่านคิดว่าผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 39 ส่วนใหญ่ตา่งใช้แอปพลิเคชัน SSO 
Connect 

4.35 0.82 มากสุด 

รวมการรบัรู้คณุคา่ดา้นสังคม 4.35 0.82 มากสดุ 

การรบัรู้คณุคา่ดา้นอารมณ ์    

4.ท่านคิดว่าApplication SSO Connect มีความสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตได้ดี 4.41 0.78 มากสดุ 

การรบัรู้คณุคา่ดา้นองคค์วามรู้ 

5.ท่านคิดว่าApplication SSO Connect ทำให้ท่านได้เรียนรู้ข้อมูลขา่วสารใหม่ ๆ 4.37 0.79 มากสุด 

6. ท่านคิดว่าApplication SSO Connect สามารถเพิ่มองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ประโยชน์และประกันสังคมให้แก่ทา่นได้ 

4.50 0.73 มากสุด 

รวมการรบัรู้คณุคา่ดา้นองคค์วามรู้ 4.43 0.66 มากสดุ 

การรบัรู้คณุคา่ดา้นเงือ่นไข 
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การรบัรู้คณุคา่  S.D. แปลผล 

7. ท่านใช้งานApplication SSO Connect เพราะมีคนรอบข้าง 
ชักชวนให้ใช ้

4.37 1.02 มากสุด 

8. ท่านใช้งานApplication SSO Connect เพราะเป็นประโยชน ์
ต่อตัวท่านเอง 

4.61 0.70 มากสุด 

รวมการรบัรู้คณุคา่ดา้นเงือ่นไข 4.49 0.75 มากสดุ 

รวมการรบัรู้คณุคา่ 4.42 0.51 มากสดุ 

 

จากตารางที่ 5 พบว่าตัวแปรการรับรู้คุณค่าภาพรวม มีความคิดเห็นในระดับมากสุด มีค่าเฉลี่ย 4.42 และเมื่อพิจารณา  เป็น
รายด้าน พบว่าด้านการรับรู้คุณค่าด้านการใช้งาน ภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมากสุด มีค่าเฉลี่ย 4.44 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.62 ด้านการรับรู้คุณค่าด้านสงัคม โดยภาพรวมมีความคิดเหน็ในระดบัมากสุด มีค่าเฉลี่ย 4.35 และ มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.82 ด้านการรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมากสุด มีค่าเฉลี่ย 4.41 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 ด้านการรับรู้คุณค่าด้านองค์ความรู้ ภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมากสุด มีค่าเฉลี่ย 4.43 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 และด้านการรับรู้คุณค่าด้านเง่ือนไข โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมากสุดมีค่าเฉลี่ย 4.49 และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75   
 

 5.2.5 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ประกันตนมาตรา 39 ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน SSO 
Connect  

ความพงึพอใจของผูป้ระกนัตนมาตรา 39 ในการใชบ้รกิาร 
Application SSO Connect 

 S.D. แปลผล 

ความพงึพอใจดา้นความสะดวกในการใชบ้รกิาร 
32. ท่านได้รบัข้อมูลข่าวสารผา่นการประชาสัมพันธจ์ากApplication SSO Connect 4.40 0.90 มากสุด 
33. ท่านสามารถใช้งานApplication SSO Connectได้อยา่งรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน 4.04 0.93 มาก 

รวมความพงึพอใจดา้นความสะดวกในการใชบ้รกิาร 4.22 0.81 มากสดุ 

ความพงึพอใจดา้นขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร 

34. ท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนจากApplication SSO Connect มีคำแนะนำที่
ชัดเจนและเป็นประโยชน ์

4.14 0.98 มาก 

35. Application SSO Connect กำหนดขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้
ถูกต้อง 

4.19 0.98 มาก 

รวมความพงึพอใจดา้นขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร 4.16 0.85 มาก 

ความพงึพอใจดา้นคุณภาพของการใหบ้รกิาร 

36. Application SSO Connect มีการแจ้งเตือนกรณีปรับระบบ และสามารถให้การ
ช่วยเหลือได้อยา่งรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหา 

4.08 1.06 มาก 

รวมความพงึพอใจดา้นคุณภาพของการใหบ้รกิาร 4.08 1.06 มาก 

รวมความพงึพอใจของผูป้ระกนัตนมาตรา 39 ในการใช้บรกิาร Application SSO Connect 4.15 0.77 มาก 
 

จากตารางที่ 6 พบว่าตัวแปรความพึงพอใจของผู้ประกันตนมาตรา 39 ในการใช้บริการ Application SSO Connect  โดย
ภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.15 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพึงพอใจด้านความสะดวกในการ
ใช้บริการ ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากสุด มีค่าเฉลี่ย 4.22 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 ด้านความพึงพอใจด้าน
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ข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.16 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85        
ด้านความพึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการ ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.08 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.06   
 

5.3 ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าวัตถุประสงค์ของการจัดทำแอปพลิเคชัน SSO Connect คือ พัฒนากระบวนการให้บริการ
ต่อผู้ประกันตนให้มีความทันสมัยยิ่งข้ึนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน  
 

5.4 ผลวิเคราะห์สถิติอนุมาน 

5.4.1 ผลวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ  
จากผลวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคมด้านแอปพลิเคชัน และ ภาพลักษณ์สำนักงานประกันสังคมด้านการ

ดำเนินงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่าของผู้ประกันตนมาตรา 39 ในภาพรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามตาราง
ที่ 7 
ตารางที่ 7 สมการถดถอยพหุคูณแสดงอิทธิพลภาพลักษณ์สำนักงานประกันสังคมที่มีต่อการรับรู้คุณค่า 
ตัวแปรพยากรณ์  

การรับรู้คุณค่า
ในภาพรวม 

การรับรู้คุณค่า
ทางด้านการใช้งาน 

การรับรู้คุณค่า
ทางด้านสังคม 

การรับรู้คุณค่า
ทางด้านอารมณ์ 

การรับรู้คุณค่า
ทางองค์ความรู้ 

การรับรู้คุณค่า
ด้านเง่ือนไข 

ค่าคงที่ (Constant) 1.881*** 2.318*** 1.447*** 2.101*** 1.697*** 1.842*** 
ด้านแอปพลิเคชัน 

(X1.1) 
0.387*** 0.334*** 0.408*** 0.327*** 0.466*** 0.398*** 

ด้านการดำเนินงาน
(X1.2) 

0.196*** 0.152*** 0.258*** 0.202*** 0.161*** 0.209*** 

Adjusted R-
Squared 

0.316 0.146 0.157 0.109 0.217 0.157 

***มีนัยสำคัญที่ระดับ .01   ** มีนัยสำคัญที่ระดับ .05   * มีนัยสำคัญที่ระดับ .10  
 

จากผลวิจัยพบว่า ความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านขอบเขตที่ยอมรับได้ และ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านบริการที่
คาดการณ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่าของผู้ประกันตนมาตรา 39 ในภาพรวม จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ในบางส่วนตามตารางที่ 
8 
ตารางที่ 8 สมการถดถอยพหุคูณแสดงอิทธิพลความคาดหวังของผู้ประกันตนต่อการรับรู้คุณค่า 
ตัวแปรพยากรณ์  

การรับรู้คุณค่า
ในภาพรวม 

การรับรู้คุณค่า
ทางด้านการใช้งาน 

การรับรู้คุณค่า
ทางด้านสังคม 

การรับรู้คุณค่า
ทางด้านอารมณ์ 

การรับรู้คุณค่า
ทางองค์ความรู้ 

การรับรู้คุณค่า
ด้านเง่ือนไข 

ค่าคงที่ (Constant) 2.529*** 2.450*** 2.198*** 2.405*** 2.276*** 2.656*** 
บริการที่คาดการณ์ 

(X2.3) 
0.129*** 0.221*** .187*** 0.181*** .0183***  

ขอบเขตที่ยอมรับได้ 
(X2.4) 

0.312*** 0.240*** 0.314*** 0.286*** 0.319*** 0.430*** 

Adjusted R-
Squared 

0.280 0.182 0.127 0.097 0.164 0.187 

***มีนัยสำคัญที่ระดับ .01   ** มีนัยสำคัญที่ระดับ .05   * มีนัยสำคัญที่ระดับ .10  
 

จากผลวิจัยพบว่า การรับรู้คุณภาพด้านความเอาใจใส่  ด้านการตอบสนองของผู้ให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ด้านการสร้างความมั่นใจ และ การรับรู้คุณภาพด้านความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่าของผู้ประกันตนมาตรา 
39 ในภาพรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 สมาการถดถอบพหุคูณแสดงอิทธิพลการรับรู้คุณภาพของผู้ประกันตนต่อการรับรู้คุณค่า 
ตัวแปรพยากรณ์  

การรับรู้คุณค่า
ในภาพรวม 

การรับรู้คุณค่า 
ทางด้านการใช้งาน 

การรับรู้คุณค่า
ทางด้านสังคม 

การรับรู้คุณค่า
ทางด้านอารมณ์ 

การรับรู้คุณค่า
ทางองค์ความรู้ 

การรับรู้คุณค่า
ด้านเง่ือนไข 

ค่าคงที่ (Constant) 0.838*** 1.181*** 0.290*** 1.467*** 1.225*** 0.483*** 
ความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ 

(X3.1) 

.124*** 0.201*** 0.165 0.181***  0.134*** 

ความน่าเช่ือถือ 
(X3.2) 

0.069***      

การตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ (X3.3) 

.188*** 0.178*** 0.258*** 0.209*** 0.187*** 0.211*** 

การสร้างความมั่นใจ 
(X3.4) 

.066  0.123***  0.159*** 0.103*** 

ความเอาใจใส่ (X3.5) .367*** 0.359*** 0.377*** 0.279*** 0.380*** 0.459*** 
Adjusted R-

Squared 
0.523 0.547 0.273 0.162 0.281 0.305 

***มีนัยสำคัญที่ระดับ .01   ** มีนัยสำคัญที่ระดับ .05   * มีนัยสำคัญที่ระดับ .10  
   

จากผลวิจัยพบว่า การรับรู้คุณค่าทางด้านการใช้งาน คุณค่าทางด้านสังคม คุณค่าทางองค์ความรู้ และคุณค่าด้านเงื่อนไข ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามตารางที่ 10 
ตารางที่ 10 สมการถดถอยพหุคูณแสดงอิทธิพลการรับรู้คุณค่าของผู้ประกันตนต่อความพึงพอใจ 
ตัวแปรพยากรณ์  

ความสะดวกในการใช้
บริการ 

ข้อมูลที่ได้รับจากการ
บริการ 

คุณภาพของการใหบ้ริการ 

ค่าคงที่ (Constant) - 0.119 0.585*** -0.286 
การคุณค่าทางด้านการใช้งาน (X4.1) 0.237***  0.192*** 
การรับรู้คุณค่าทางด้านสังคม (X4.2)  0.188***  
การรับรู้คุณค่าทางด้านอารมณ์ (X4.3) 0.126***   
การรับรู้คุณค่าทางองค์ความรู้ (X4.4) 0.139*** 0.143*** 0.160*** 
การคุณค่าด้านเง่ือนไข (X4.5) 0.471*** 0.474*** 0.623*** 
Adjusted R-Squared 0.410 0.332 0.302 
 ***มีนัยสำคัญที่ระดับ .01   ** มีนัยสำคัญที่ระดับ .05   * มีนัยสำคัญที่ระดับ .10  
 
 

6. อภิปรายผล   
ภาพลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่าของผู้ประกันตนมาตรา 39 ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน 

SSO Connect พบว่า ภาพลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคมด้านแอปพลิเคชัน และ ภาพลักษณ์สำนักงานประกันสังคมด้านการ
ดำเนินงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่าของผู้ประกันตนมาตรา 39 ในภาพรวม โดยปัจจัยด้านแอปพลิเคชัน ส่งผลต่อการรับรู้
คุณค่าในภาพรวมมากสุด เนื่องจากผู้ประกันตนส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับการที่แอปพลิเคชัน SSO Connect มีข้อมูลข่าวสารครบถ้วน

274
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



ตามที่ผู้ประกันตนพึงทราบ อีกทั้งยังใช้งานได้สะดวก และมีรูปแบบท่ีทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับ [6] ทีก่ล่าวไว้ว่า ภาพลักษณ์ของสำนักงาน
ประกันสังคมคือการรับรู้คุณค่าในด้านต่าง ๆ ที่ใช้บริการยึดถือตามความเชื่อและทัศนคติของตน โดยการรับรู้ถึงคุณค่าเกิดจากมูลค่าเพิ่ม
ที่สำนักงานประกันสังคมได้สร้างขึ้นให้แก่สิ่งของและบริการของตน ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ [7] ที่ศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์
สำนักงานประกันสังคมต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบขนส่งสาธารณะในจีน พบว่า ภาพลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคมมี
อิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้คุณค่าในเชิงบวก ซึ่งในขณะเดียวกันคุณค่าที่รับรู้ก็ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยเช่นกัน 

ความคาดหวังของผู้ใช้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่าของผู้ประกันตนมาตรา 39 ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน SSO 
Connect พบว่า ความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านขอบเขตที่ยอมรับได้ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านบริการที่คาดการณ์มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่าของผู้ประกันตนมาตรา 39 ในภาพรวม โดยปัจจัยด้านขอบเขตที่ยอมรับได้ส่งผลต่อ การรับรู้คุณค่า    
ในภาพรวมมากสุด เนื่องจาก แอปพลิเคชัน SSO Connect เป็นแอปพลิเคชันที่เพิ่งทำการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อนโยบายและ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตน ดังนั้นจึงทำให้ระบบต่าง ๆ ยังไม่เสถียรเท่าที่ควร อีกทั้งยังมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งานทำให้
ผู้ใช้งานบางท่านไม่สามารถเข้าระบบได้ ซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านี้อยู่ในขอบเขตที่ผู้ใช้งานยอมรับได้ว่าอาจจะเกิดขึ้น จึงทำให้ปัจจัยความ
คาดหวังในด้านขอบเขตที่ผู้ใช้บริการจะยอมรับได้นี้มีอิทธิพลถึงการรับรู้คุณค่ามากสุด ซึ่งสอดคล้องกับ ผลวิจัยของ [9] ที่ศึกษาการรับรู้
คุณค่ากับความภักดีของการให้บริการธุรกิจร้านอาหาร Inter-Brand กับ Local Brand: กรณีศึกษาเปรียบเทียบร้าน Greyhound café 
และร้าน The Chocolate Factory พบว่า ความคาดหวังต่อการให้บริการและมุมมองต่อคุณภาพในการให้บริการมีผลในทางบวกต่อ
มุมมองคุณค่าของการให้บริการ 

การรับรู้คุณภาพ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่าของผู้ประกันตนมาตรา 39 ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน SSO Connect พบว่า 
การรับรู้คุณภาพด้านความเอาใจใส่  ด้านการตอบสนองของผู้ให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการสร้างความมั่นใจ 
และ การรับรู้คุณภาพด้านความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่าของผู้ประกันตนมาตรา 39 ในภาพรวม โดยปัจจัยด้าน
ความเอาใจใส่ ส่งผลต่อ การรับรู้คุณค่าในภาพรวมมากสุด เนื่องจาก แอปพลิเคชัน SSO Connect สามารถระบุข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการเป็น
รายบุคคล อีกทั้งยังมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนผ่านแอปพลิเคชัน และยังมีการปรับปรุง แก้ไข
ให้มีมาตรฐานตามคำติชมของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ประกันตนรับรู้ได้ว่าทางแอปพลิเคชันมีการพัฒนาปรับปรุงตามคำแนะนำอยู่เสมอ
เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับ [8] ที่ทำการประเมินผลกระทบของคุณภาพที่
รับรู้และคุณค่าที่รับรูต้่อความพึงพอใจของลูกค้าพบว่า คุณภาพที่ลูกค้ารับรู้นั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณคา่ไดชั้ดเจนยิ่งขึ้นด้วยการบริการที่
มีมาตรฐาน และเอาใจใส่ ซึ่งการบริการที่มีคุณภาพนั้นจะช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดการรับรู้คุณค่าได้มากข้ึน  

การรับรู้คุณค่า มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ ความพึงพอใจของผู้ประกันตนมาตรา 39 ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน SSO Connect พบว่า 
การรับรู้คุณค่าทางด้านการใช้งาน คุณค่าทางด้านสังคม คุณค่าทางองค์ความรู้ และคุณค่าด้านเง่ือนไข ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในภาพรวม โดยปัจจัยคุณค่าด้านเงื่อนไข ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าในภาพรวมมากสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ [10] ศึกษา
เรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินการบริการ KTB netbank กับ เอสซีบี Easy ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 
การรับรู้คุณค่า มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

7.บทสรุปงานวิจัย   
งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกันตนมาตรา 39 ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน SSO Connect มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกันตนมาตรา 39 ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน SSO Connect และ
เพื่อนำผลการสร้างความพึงพอใจมากำหนดกลยุทธ์ในด้านการบริการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
ให้ดีขึ้น มีขอบเขตงานวิจัยคือ ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคม ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ การ
รับรู้คุณภาพ และการรับรู้คณุค่า ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกันตนมาตรา 39 ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใช้บริการแอปพลิเคชัน 
SSO Connect โดยสามารถสรุปผลวิจัยได้ว่า โดยภาพรวมผู้ประกันตนได้ว่าผู้ประกันตนมีความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน 
เนื่องจากปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาช่วยอำนวยความสะดวก ทำให้มีการบอกต่อและมีข่าวสารครบถ้วน
ชัดเจนสามารถตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ และทำให้ผู้ประกันตนเห็นถึงคุณค่าของการใช้งานแอปพลิเคชันได้ดี พบว่า
ภาพลักษณ์ของสำนักงานประการสังคม ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และการรับรู้คุณภาพ ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าในเชิงบวก และ
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การรับรู้คุณค่ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้ประกันตนเช่นกัน ดังนั้นเพื่อรักษาความนิยมต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน ผู้
ให้บริการควรให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ใช้งานได้สะดวก และมีรูปแบบที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความเสถียร
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน SSO Connect จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ควรทำการศึกษาและวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการให้บริการด้านข้อมูลที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง  

2. ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ท่ีจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน SSO Connect เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถ
นำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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การประเมินคาความไมแนนอนของการวัดดวยการสอบเทียบเครื่องมือวัดในหองปฏิบัติการโดยไม

ตองทำการทวนสอบ 

Assessment of the uncertainty of instruments used to measure in the laboratory 

without verification procedure 
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บทคัดยอ 
บทความน้ีนำเสนอการประเมินคาความไมแนนอนของเครื่องมือวัดที่ใชงานอยูตามปกติในหองปฏิบัติการ โดยเครื่องมือวัด

สวนใหญไมเคยไดรับการสอบเทียบ รวมถึงเครื่องสอบเทียบมาตรฐานที่มีอยูยังไมเคยไดรับการทวนสอบอันเนื่องมาจากปญหาดาน

งบประมาณ บทความวิจัยน้ีจึงนำเสนอกรอบแนวคิด เพื่อนำเครื่องสอบเทียบมาตรฐานมาสอบเทียบกับเครื่องมือวัด โดยไมตองทำการ

ทวนสอบ ทั้งน้ีเพื่อใหไดผลการวัดที่มีความนาเช่ือถือและเช่ือม่ัน รวมถึงใชเปนแนวทางสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวกับ

การวัด โดยมีขั้นตอนการสอบเทียบและการคำนวณวิเคราะหผลอางอิงกับการสอบเทียบมาตรฐานจริง ผลที่ไดจากการดำเนินการถือ

เปนแนวทางหน่ึงของการใชงานเครื่องสอบเทียบมาตรฐานโดยไมจำเปนตองใชงบประมาณในการทวนสอบ ใชอางอิงการเรียนการสอน

ในหัวขอเครื่องวัด รวมถึงการวางแผนเพื่อดำเนินการเก่ียวกับงบประมาณและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการวัดใหไดประโยชนและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

คำสำคัญ: ความไมแนนอน, การสอบเทียบมาตรฐาน, การทวนสอบ 

 

 

Abstract 
This research proposes the uncertain evaluation of instruments usually used to measure in the 

laboratory. Most of those instruments have not been calibrated. Moreover, the calibrators have not been verified 

with standards because of the budget limitation. This paper demonstrates a conceptual framework, procedure of 

calibration, and calculation method, which are validated by international standards. This research shows the 

precision calibration method that can reduce the budget used for the verified process and assures the quality of 

the calibration. Finally, the reference learning method in the measurement subject and efficient budget planning 

for other activities are obtained. 

 

Keywords: Uncertainties, Standard calibration, Verification 
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1. บทนำ 

การวัดคาปริมาณตางๆ นับเปนกระบวนการที่สำคัญตอการดำรงชีวิตประจำวันของผูคนโดยทั่วไป กลาวคือ บุคคลมักอาศัยผลของ

การวัดในการตัดสินใจรวมถึงประเมินคาจากผลการวัด เชน การชั่งน้ำหนักในการซื้อขายสินคา การอานคาความเร็วขณะขับรถ หรือ

การปรับตั้งอุณหภูมิในหองทำงาน การวัดคาปริมาณตางๆ เหลาน้ีถูกนำมาใชในลักษณะตางๆ กันแลวแตวัตถุประสงคการใชงาน ในงาน

อุตสาหกรรมก็เชนกัน การวัดและกระบวนการวัดถือเปนหัวใจหลักตนทางในการขบัเคล่ือนกระบวนการ ปริมาณการวัดที่ถูกตองสงผล

ตอกระบวนการอื่นๆ ตอไปอยางมาก ดังนั้น ความแมนยำและนาเชื่อถือจึงเปนสิ่งสำคัญของการวัด [1] ปริมาณทางไฟฟาเปนอีก

ปริมาณหน่ึงที่ถูกนำมาพัฒนาในการประยุกตใชอยางแพรหลายเพราะเปนรูปแบบมาตรฐานในการแปลงคาที่งาย และเปนที่นิยม เชน 

การเปลี่ยนอุณหภูมิเปนพลังงานไฟฟา หรือเปลี่ยนคาความเร็วเปนสัญญาณไฟฟา เปนตน กลวิธีในการใชงานเครื ่องมือวัดจึงมี

ความสำคัญ เพื่อใหผลที่ไดถูกตองและแมนยำอยูเสมอ กลาวคือ ระบบการวัดโดยมีผลการวัดที่ถูกตองและแมนยำจำเปนตองอาศัย

เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพและแมนยำสูง [2], [3], [4] วิธีการหนึ่งที่ถูกนำมาใชอยางมาก คือ การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Standard 

calibration) ทั้งน้ีเพราะการสอบเทียบเปนวิธีการยืนยันผลการวัด [5] เพื่อใหผูใชเครื่องมือวัดตัดสินใจใชงาน หรือปรับแตงรวมถึงการ

ปรับเปล่ียนเครื่องมือวัด ซ่ึงเปนวิธีการที่ไมตองใชงบประมาณดำเนินการที่สูงมากนัก แตไดผลเปนที่นาพอใจ 

หองปฏิบัติการทางวิศวกรรมในหนวยงานตางๆ มักประกอบไปดวยเครื่องมือวัดจำนวนมากที่ใชงานกันอยูโดยทั่วไป ปญหาหน่ึงที่

มักพบ คือ เม่ือใชงานเครื่องมือวัดในระยะเวลานาน ความนาเช่ือถือเช่ือม่ันของอุปกรณการวัดมักจะลดลงตามระยะเวลาที่ใชงานจริง 

หากหนวยงานใดมีงบประมาณเพยีงพอก็สามารถแกปญหาไดดวยวิธีการตางๆ เชน การเปล่ียนเม่ือถึงเวลา การสงออกไปสอบเทียบกับ

หองสอบเทียบภายนอก หรือการจัดตัง้หองสอบเทียบของหนวยงานขึ้นเอง การดำเนินการตางๆ จำเปนตองใชงบประมาณที่คอนขางสูง

จึงเปนขอจำกัดในบางหนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ เปนอีก

หนวยงานหน่ึงทีมี่ปญหาดานงบประมาณในการสงเครื่องสอบเทียบมาตรฐานออกไปทวนสอบ (Verification of Calibrator) เพราะมี

งบประมาณสูง รวมถึงการสอบเทียบไมกอใหเกิดรายไดจึงเปนขอจำกัดในการดำเนินการ 

งานวิจัยน้ีจึงไดนำเสนอกรอบแนวคิดในการประเมินคาความไมแนนอน (Uncertainties) ของการวัดดวยการสอบเทียบเครื่องมือ

วัด โดยไมตองสงเครื่องสอบเทียบมาตรฐานออกไปสอบเทียบกับหองสอบเทียบมาตรฐาน หรือไมตองมีการทวนสอบ ผลการดำเนินการ

ดังกลาวจึงไมมีคาใชจายจากการสอบเทียบ แตมีผลการคำนวณวิเคราะหอางอิงเพื่อใหไดผลเทียบเคียงกับการสอบเทียบ และมีแนว

ทางการปฏิบัติงานการสอบเทียบเพื่อใชในการเรียนการสอนเก่ียวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัด สรางองคความรูในการประยุกตใชงาน

เพื่อเปนแนวทางพัฒนาในการวางแผนงบประมาณในอนาคต รวมถึงแผนการพัฒนาของหองปฏิบัติการในลำดับตอไปดวย  

 

1.1 วัตถุประสงค 

1.1.1 เพื่อเสนอกรอบแนวคิดในการนำเครื่องสอบเทียบมาตรฐานที่ไมไดรับการทวนสอบ มาทำการสอบเทียบโดยไมตองมีคาใชจาย 

1.1.2 เพื่อไดขั้นตอนวิธีการสอบเทียบ หลักการคำนวณและวิเคราะหผลสำหรับใชในการเรียนการสอนหัวขอ การสอบเทียบทาง

ไฟฟา 

1.1.3 เพื่อสรางองคความรูเก่ียวกับการวัด เครื่องมือวัด และการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟาสำหรับใชในหองปฏิบัติการสอบ

เทียบในหนวยงาน 

 

1.2 อุปกรณและวิธีการวิจัย 

การดำเนินการวิจัยเริ่มตนจากการจัดเตรียมหองวิจัยโดยกำหนดเงื่อนไขแวดลอมใหมีความใกลเคียงกับหองสอบเทียบมาตรฐาน

มากที่สุด [6] [7] และผูวิจัยปฏิบัติงานเปนผูปฏิบัติงานสอบเทียบ [8] จากน้ันกำหนดกลุมตัวอยางเครื่องมือวัด โดยการวิจัยน้ีเลือกเอา

ดิจิตอลมัลติมิเตอร ยี่หอ Goodwill โมเดล GDM 379 เปนอุปกรณภายใตการสอบเทียบ และใชเครื่องมือสอบเทียบมาตรฐาน Model 

5500A ยี่หอ FLUKE เปนตัวอุปกรณ Multi-Product Calibrator โดยไมไดทำการทวนสอบ เพื่อกำหนดเง่ือนไขการทดสอบและการ

ดำเนินการสอบเทียบวิเคราะหผลเพื่อเปรียบเทียบขอมูล รวมถึงเสนอขั้นตอน วิธี และรูปแบบการรายงานผลในการสอบเทียบตอไป 
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1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ไดขอมูลและแผนการดำเนินงานเพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับเครื่องมือวัด หัวขอการสอบเทียบเครื่องมือวัด มี

ขั้นตอนวิธีดำเนินการสอบเทียบ และหลักการคำนวณที่ถูกตอง รวมถึงประเมินขีดความสามารถ การวางแผนงบประมาณในอนาคต

เก่ียวกับการบำรุงรักษา ซอมแซม ปรับแตง และจัดซ้ือเครื่องมือวัดใหมเพิ่มเติม และการใชงานที่มีประโยชนสูงสุด อีกทั้งยังสรางองค

ความรูใหกับบุคลากร ผูปฏิบัติงานสอบเทียบอีกดวย 

 

2. ทฤษฎีและการดำเนินการวิจัย 
ในการดำเนินการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลอางอิงจำเปนตองดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยในบทความน้ี กำหนดกลุมตัวอยาง

เปนดิจิตอลมัลติมิเตอรที่ใชงานประจำในหองปฏิบัติการ โมเดล GDM 379 ยี่หอ Goodwill จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสงสอบเทียบกับ

หองปฏิบัติการมาตรฐานใหไดรับใบรับรองในการอางอิงขอมูล เพื่อเปรียบเทียบกับดิจิตอลมัลติมิเตอรตัวอ่ืนที่ไมไดสอบเทียบ ดังแสดง

ในรูปการดำเนินการ รูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 

 

วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบผล 

นำเสนอขอมูล 

จบการทำงาน 

ใช 

สงสอบเทียบหองสอบเทียบมาตรฐาน

(มีใบรับรอง) 

สอบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานใชในหองปฏิบัติการ

ไมไดรับการทวนสอบ (ไมมีใบรับรอง) 

เริ่มตน 

สำรวจเครื่องมือวัด 

สุมตัวอยางเครื่องมือวัด 

ไมใช 
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รูปท่ี 2 กรอบแนวคิดการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหผลการสอบเทียบ 

 

จากรูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการดำเนินการ คือ สงดิจิตอลมัลติมิเตอรไปทำการสอบเทียบกับหองสอบเทียบมาตรฐาน เพื่อใหไดรับ

ใบรับรองผลสำหรับเปนขอมูลอางอิงสอบเทียบ (จำนวน 1 ตัว) จากนั้นทำการสอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร (ทุกตัวที่ใชอยู) ดวย

เครื่องมือสอบเทียบมาตรฐาน ของหองปฏิบัติการเราเอง (ไมไดรับการทวนสอบ) โดยผูวิจัยปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่สอบเทียบและ

คำนวณหาคาความไมแนนอนจากการสอบเทียบของ DMM ทุกตัว (กลุมตัวอยาง) จากนั้นวิเคราะหผลเปรียบเทียบ เงื่อนไขการ

พิจารณาตางๆ ดังแสดงไวในรูปที่ 2 

 

   

อุปกรณ์ทดสอบตัวมาตรฐาน

             
     (ก)                (ข) 

 

รูปท่ี 3 วิธีการสอบเทียบ (ก) องคประกอบพื้นฐานของการสอบเทียบ (ข) รูปแบบการสอบเทียบ 

 

 
         (ก)           (ข) 

 

รูปท่ี 4 รูปวิธีการสอบเทียบจริง (ก) การสอบเทียบ DMM โมเดล GDM 372 (มีใบรับรอง) (ข) การสอบเทียบ DMM โมเดล 

GDM 379 (ไมมีใบรับรอง) 

 

ในระบบการวัดถึงแมจะใชเครื่องมือที่สามารถทวนสอบไดเชิงมาตรวิทยา ผลการวัดหรือการปรับแตงคายังเปนเพียงคาประมาณ 

(estimated value) [9] เพราะยังมีคาความไมแนนอนจากแหลงตางๆ และมีความไมสมบูรณของคาแก (correction) เหลืออยู 
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โดยทั่วไปมักแสดงโดยคาของปริมาณที่ถูกวัดพรอมกับคาความไมแนนอนของการวัด ซึ่งปกติจะมีคาศูนยกลางของจุดที่วัดได และ

ภายในพิสัยจะมีคาจริง (true value) บรรจุอยูดังสมการ คือ 
 

      y x u= ±                   (1) 

 

   เม่ือ  y   คือ  คาจริงของการวัด 

          x   คือ  คาจุดกลางของการวัด 

           u   คอื  คาความไมแนนอนของการวัด 
 

สำหรับการวัดโดยทั่วไปการประเมินคาความไมแนนอนจำเปนตองระบุแหลงที่มาของความไมแนนอน คือ 
 

            X StdV V= +  ความไมแนนอนแหลงตางๆ      (2) 
 

   เม่ือ  VX   คือ  แรงดันไฟฟาจากที่จาย โดย Calibrator  

          VStd คือ คาแรงดันไฟฟาที่ Uec อานได  
 

ความสัมพันธของการวัดดวยการสอบเทียบ (Calibrator) แสดงไดดังสมการดังน้ี คือ 
 

             1 2 3 4 5 6        A B B B B B By U U U U U U U= + + + + + +     (3) 
 

   เม่ือ  UA  คือ คาความไมแนนอนที่ไดมาจากใบรายงานผลการสอบเทียบ Standard Source 

          UB1 คอื Std  Accuracy of Std Source 

          UB2 คอื คาการเล่ือนคาของ Std (Drift of Std) Source 

          UB3 คือ คาหลักที่เล็กที่สุดของตัวเครื่องทดสอบ (Resolution of Std) Source 

          UB4 คือ คาหลักที่เล็กที่สุดของทดสอบ (Resolution of UUC) 

          UB5 คือ ผลการเช่ือมตอจากสาย (Cable Lead Resistance) 

          UB6 คอื คาความไมแนนอนที่เกิดจากการสายตัวนำที่เช่ือมตอจากการวัด 
 

โดยที่คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 
 

     ( )2

1

1
( )

1

n

j j

j

s q q q
n =

= −
− ∑                            (4)

  

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาเฉล่ีย คือ 

 

               ( ) ( )js q
S q

n
=        (5) 

 

โดยตัวแปรที่ใชในการพิจารณาในการคำนวณคาความไมแนนอนในการวัด (แหลงที่มาความไมแนนอน) เปนไปตามสมการ คือ 

 

               1

Calibration

B

U
U

k
=        (6) 
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[ ]

2

int /

6
B

Uncerta y k
U =       (7) 

 

ในสมการที่ 7 มีคา Drift นอยมากๆ เกือบเปนคาศูนย กำหนดการกระจายเปน Triangular และ divisor = 6  

 

          2

int

3
B

Uncerta y
U =        (8) 

 

ในสมการที่ 8 คา Drift ของเครื่องมาตรฐานเทากับ Drift ปลาสุด และ divisor = 3  

 

       2
3

B

Drift
U =        (9) 

 

ในสมการที่ 9 คา Drift ของเครื่องมาตรฐาน Drift ปลาสุด – Drift ปกอนหนา และ divisor = 3  

 

           tan

3
3

S dard

B

Accuracy
U =                (10) 

 

            4

Re

2 3
B

solution
U =                 (11) 

 

            5

Re

2 3
B

solution
U =                 (12) 

 

            Re tan

6
3

sis ce

B

Cable
U =                 (13) 

 

ในการคำนวณวิเคราะหผลจำเปนตองพิจารณารูปแบบตัวแปรที่มีพารามิเตอรแตกตางกันออกไป องคประกอบที่สงผลตอแหลงที่มา

ของคาความไมแนนอนตองพิจารณาเฉพาะรูปแบบที่แตกตางไป โดยงานวิจัยนี้อางอิงเฉพาะองคประกอบที่ใชในการสอบเทียบเอง

เทาน้ัน (การคำนวณบางรูปแบบอาจมีรายละเอียดจำเพาะแลวแตกรณี) 

คาความไมแนนอนมาตรฐานรวมเปนไปตามสมการ 

 

          ( )2

1

( )
n

C i
i

u y u x
=

= ∑                (14) 

 

และสมการความไมแนนอนขยาย คือ 

 

      ( )
c

U ku y=                 (15) 
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3. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยนี้จะนำเสนอผลการวิจัยเพียงบางสวนเพื่อแสดงผลการเปรียบเทียบคาความไมแนนอนจากแหลงขอมูลที่ไดจากการ

ดำเนินการเทาน้ัน เพื่อแสดงใหเห็นถึงกรณีที่มีผลในการดำเนินการในอนาคต ตลอดจนแสดงถึงเกณฑการพิจารณาในบางขอมูล สำหรับ

การตัดสินใจเปนตัวอยางอางอิง เพื่อเปรียบเทียบความนาเชื่อถือของการวัด กลาวคือนำเอาดิจิตอลมัลติมิเตอรที่สงสอบเทียบ           

(มีใบรับรอง) จำนวน 1 ตัว และดิจิตอลมัลติมิเตอรที่ใชงานในหองปฏิบัติการ (ไมมีใบรับรอง) อีกจำนวน 10 ตัว (ใชขอมูลเพียงตัวเดียว)  

เปรียบเทียบผลการวัดและการคำนวณ เปนดังตอไปน้ี  

 

3.1 ผลการวัดขอมูลพื้นฐานเพื่อใชคำนวณหาคาความไมแนนอนของดิจิตอลมัลติมิเตอร โมเดล GDM 379 ย่ีหอ Goodwill ตัวท่ี

สงสอบเทียบมาตรฐานกับตัวท่ีสอบเทียบเอง 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวัดคาจากดิจิตอลมัลติมิเตอร GDM 397 (มีใบรับรอง) ยานวัด DCV 0-100 V 

 

Applied Input 
คาท่ีวัดไดจากการทดสอบ (คร้ังท่ี) 

1 2 3 4 5 คาเฉล่ีย 

0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 

25.000000 25.00 25.01 25.00 25.00 25.00 25.004 

50.000000 50.02 50.01 50.01 50.01 50.01 50.012 

75.000000 75.02 75.02 75.01 75.02 75.02 75.018 

100.000000 100.03 100.003 100.03 100.03 100.03 100.030 

 

ตารางท่ี 2 คาคำนวณความไมแนนอนของดิจิตอลมัลติมิเตอร GDM 397 (มีใบรับรอง) ยานวัด DCV 0-100 V 

 

Applied Input (V) UUC Reading (V) Difference (V) 
Calibration uncertainty 

± (V) 

0.000000 0.00 0.00 1.32 

25.000000 25.02 0.02 1.43 

50.000000 50.04 0.04 1.43 

75.000000 75.02 0.02 1.42 

100.000000 100.02 0.02 1.34 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวัดจากดิจิตอลมัลติมิเตอร GDM 397 (ไมมีใบรับรอง) DCV 0-100 V 

 

Applied Input 
คาท่ีวัดไดจากการทดสอบ (คร้ังท่ี) 

1 2 3 4 5 คาเฉล่ีย 

0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 

25.000000 25.01 25.01 25.02 25.01 25.00 25.010 

50.000000 50.02 50.02 50.01 50.02 50.01 50.016 

75.000000 75.02 75.03 75.02 75.03 75.01 75.022 

100.000000 100.03 100.04 100.03 100.03 100.04 100.034 
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ตารางท่ี 4 คาคำนวณคาความไมแนนอนของดิจิตอลมัลติมิเตอร GDM 397 (ไมมีใบรับรอง) ยานวัด DCV 0-100 V 

 

Applied Input (V) UUC Reading (V) Difference (V) 
Calibration uncertainty 

± (V) 

0.000000 0.00 0.00 1.62 

25.000000 25.02 0.02 1.74 

50.000000 50.04 0.04 1.74 

75.000000 75.02 0.02 1.73 

100.000000 100.02 0.02 1.63 

 

ตารางท่ี 5 ผลการวัดจากดิจิตอลมัลติมิเตอร GDM 379 (มีใบรับรอง) ยานวัด AC (Current) 0-20 mA 

 

Applied Input 
คาท่ีวัดไดจากการทดสอบ (คร้ังท่ี) 

1 2 3 4 5 คาเฉล่ีย 

0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 

5.000000 4.98 4.99 4.98 4.99 4.98 4.984 

10.000000 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.990 

15.000000 15.01 15.02 15.01 15.02 15.01 15.014 

20.000000 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.020 

 

ตารางท่ี 6 คาคำนวณคาความไมแนนอนของการวัดของ GDM 379 (มีใบรับรอง) ยานวัด AC (current) 0-20 mA 

 

Applied Input (mV) UUC Reading (mV) Difference (mV) 
Calibration uncertainty 

± (mV) 

0.000000 0.00 0.00 1.32 

5.000000 4.98 -0.02 1.43 

10.000000 9.99 -0.01 1.43 

15.000000 15.02 0.02 1.44 

20.000000 20.02 0.02 1.34 

 

ตารางท่ี 7 ผลการวัดจากดิจิตอลมัลติมิเตอร GDM 379 (ไมมีใบรับรอง) ยานวัด AC (Current) 0-20 mA 

 

Applied Input 
คาท่ีวัดไดจากการทดสอบ (คร้ังท่ี) 

1 2 3 4 5 คาเฉล่ีย 

0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 

5.000000 4.98 4.98 4.98 4.99 4.98 4.982 

10.000000 10.01 10.01 9.99 9.98 10.00 9.998 

15.000000 15.01 15.02 15.02 15.02 15.02 15.018 

20.000000 20.02 20.03 20.03 20.02 20.03 20.026 
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ตารางท่ี 8 คาคำนวณคาความไมแนนอนของดิจิตอลมัลติมิเตอร GDM 379 (ไมมีใบรับรอง) ยาน AC (Current) 0-20 mA 

 

Applied Input (mV) UUC Reading (mV) Difference (mV) 
Calibration uncertainty 

± (mV) 

0.000000 0.00 0.00 1.68 

5.000000 4.98 -0.02 1.76 

10.000000 9.99 -0.01 1.74 

15.000000 15.02 0.02 1.81 

20.000000 20.02 0.02 1.68 

 

ตารางท่ี 9 ผลการวัดจากดิจิตอลมัลติมิเตอร GDM 379 (มีใบรับรอง) ยานวัดความตานทาน 0-4000 Ω  

 

Applied Input 
คาท่ีวัดไดจากการทดสอบ(คร้ังท่ี) 

1 2 3 4 5 คาเฉล่ีย 

0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 

1000.000000 1000.04 1000.03 1000.03 1000.03 1000.03 1000.032 

2000.000000 2000.01 2000.03 2000.03 2000.03 2000.04 2000.022 

3000.000000 3000.03 3000.04 3000.04 3000.03 3000.03 3000.034 

4000.000000 4000.05 4000.02 4000.03 4000.03 4000.04 4000.034 

 

ตารางที ่ 10 คาคำนวณคาความไมแนนอนของการวัดของดิจิตอลมัลติมิเตอร GDM 397 (มีใบรับรอง) ยานความตานทาน        

0-4000 Ω  
 

Applied Input (Ω ) UUC Reading (Ω ) Difference (Ω ) 
Calibration uncertainty

( )± Ω   
0.000000 0.000 0.000 30 

1000.000000 1000.011 0.011 34 

2000.000000 2000.015 0.015 36 

3000.000000 3000.033 0.033 36 

4000.000000 4000.028 0.028 35 
 

 

ตารางท่ี 11 ผลการวัดจากดิจิตอลมัลติมิเตอร GDM 379 (ไมมีใบรับรอง) ยานวัดความตานทาน 0-4000 Ω  
 

Applied Input 
คาท่ีวัดไดจากการทดสอบ (คร้ังที) 

1 2 3 4 5 คาเฉล่ีย 

0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 

1000.000000 1000.03 1000.03 1000.04 1000.03 1000.04 1000.036 

2000.000000 2000.04 2000.04 2000.03 2000.03 2000.04 2000.036 

3000.000000 3000.04 3000.03 3000.05 3000.03 3000.04 3000.038 

4000.000000 4000.05 4000.05 4000.03 4000.03 4000.03 4000.038 
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ตารางที่ 12 คาคำนวณคาความไมแนนอนของการวัดของดิจิตอลมัลติมิเตอร GDM 397 (ไมมีใบรับรอง) ยานความตานทาน    

0-4000 Ω  
 

Applied Input (Ω ) UUC Reading (Ω  Difference (Ω ) 
Calibration uncertainty

( )± Ω   
0.000000 0.000 0.000 32 

1000.000000 1000.014 0.014 39 

2000.000000 2000.017 0.017 41 

3000.000000 3000.028 0.028 41 

4000.000000 4000.028 0.028 40 
 

3.2 กราฟความสัมพันธของการคำนวณคาความไมแนนอนของมัลติมิเตอร โมเดล GDM 379 ย่ีหอ Goodwill ตัวท่ีสงสอบเทียบ

มาตรฐานกับตัวท่ีสอบเทียบเอง 
 

 
                          (ก)                                (ข)                (ค) 

 

รูปท่ี 5 กราฟความสัมพันธของคาความไมแนนอนของมัลติมิเตอร DGM 397 (ก) ยานวัด VDC 0-100V (ข) ยานวัด Ac 

(current) 0-20 mA (ค) ยานวัดความตานทาน 0-4000 Ω  
 

4. วิจารณและวิเคราะหผลการทดลอง 

จากผลการดำเนินการวิจัยขอมูลที่นำเสนอเปนเพียงขอมูลบางสวนที่แสดงใหเห็นผลการดำเนินงาน เพื่อเปรียบเทียบระหวาง

ดิจิตอลมัลติมิเตอรที่สงสอบเทียบกับเครื่องสอบเทียบมาตรฐาน กับหนวยงานสอบเทียบภายนอก ทั้งน้ีวัตถุประสงคเพื่อใหไดใบรับรอง

ผลสำหรับใชเปนขอมูลอางอิง ซ่ึงมีคาใชจายในการสอบเทียบแตใชงบประมาณเพียงเล็กนอยเม่ือเปรียบเทียบกับการสงตัวสอบเทียบ

มาตรฐานที่เปนแบบมัลติฟงกชันไปสอบเทียบกับหนวยงานภายนอก ซ่ึงเปนเหตุผลหลักในงานวิจัยน้ี โดยเลือกใชวิธีการนำเอาตัวเครื่อง

มือวัดที่ใชปกติ (DMM) สงไปสอบเทียบแทน จากนั้นนำเอาผลที ่ไดมาอางอิงกับมัลติมิเตอรตัวอื่นๆ โดยทำการสอบเทียบกับตัว

มาตรฐานที่ไมไดทวนสอบตามเง่ือนไข และสภาวะแวดลอมเดียวกันทั้งหมด จากน้ันจึงสรางรูปแบบขั้นตอนการดำเนินการในการสอบ

เทียบ เพื่อใชสำหรับการเรียนการสอนเครื่องมือวัด หัวขอการสอบเทียบเครื่องมือวัดใหผูเรียน หรือผูสนใจไดเรียนรูและวิเคราะหขอมูล

ตามหลักวิชาการตอไป 

ผลการดำเนินงานไดแสดงผลการวัดคาจากมัลติมิเตอรทั้งสองกลุมตัวอยาง ซ่ึงใชเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับการคำนวณคาความไม

แนนอน สำหรับเปรียบเทียบผลโดยแบงขอมูลออกเปน 3 สวนหลัก คือ ยานวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง ขนาดพิกัด 0-100 V มีผลการ

ทดลองดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4 โดยตารางที่ 1 และตารางที่ 3 แสดงคาการวัดที่อานไดจาก DMM ทั้ง 2 กลุมตัวอยาง เพื่อใชเปน

ขอมูลพื้นฐานในการคำนวณหาคาความไมแนนอนไดผลดังแสดงในตารางที่ 2 และตารางที่ 4 สวนที่ 2  คือ ยานวัดกระแสไฟฟา 

กระแสสลับขนาดพิกัด 0-20 mA มีผลการทดลองดังตารางที่ 5 ถึงตารางที่ 8 โดยตารางที่ 5 และตารางที่ 7 แสดงผลการวัดที่อานได

จาก DMM ทั้ง 2 กลุมตัวอยางสำหรับใชเปนขอมูลพื้นฐานในการคำนวณคาความไมแนนอนดังแสดงไวในตารางที่ 6 และตารางที่ 8 
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สวนสุดทาย คือ ยานวัดคาความตานทานขนาดพิกัด 0-4000 Ω  ไดผลการทดลองดังแสดงไวในตารางที่ 10 ถึง ตารางที่ 12 คือ 

ตารางที่ 9 และตารางที่ 11 แสดงคาที่อานจากการวัด ตารางที่ 10 และตารางที่ 12 แสดงการคำนวณคาความไมแนนอนตามลำดับ 

ผลการทดลองเม่ือทำการเปรียบเทียบคาความไมแนนอนของการวัด ทั้งน้ีเพื่อจะไดเห็นรูปแบบการวัดที่ครบถวนในอุปกรณวัดเพียง

ตัวเดียว อยางไรก็ตามยังมีขอจำกัดเนื่องจากการสงสอบเทียบในหลายยานวัดจะตองมีงบประมาณที่สูงขึ้นตามมาดวย จากผลการ

ทดลองเมื่อนำคาที่ไดมาเขียนกราฟความสัมพันธของมัลติมิเตอรที่ทดสอบ จะเห็นวามีความแตกตางกันบางเพียงเล็กนอย หรืออาจ

กลาวไดวาคาความไมแนนอนของอุปกรณตัวอยางทั้ง 2 กลุมมีความแตกตางกันเพียงขนาดที่สูงกวาเล็กนอย ซ่ึงถือเปนคาปกติของการ

ทวนสอบ เน่ืองจากคาความไมแนนอนของการวัดจากหองสอบเทียบมาตรฐานที่สูงกวา ยอมมีขนาดเล็กกวาหองสอบเทียบขนาดเล็กลง

มาเสมอ โดยผลการทดสอบน้ีก็มีลักษณะเชนเดียวกัน ดังแสดงไวในกราฟความสัมพันธรูปที่ 5 (ก), (ข), (ค) โดยขอมูลที่นำเสนอน้ีเปน

เพียงตัวอยางบางสวนเทาน้ัน มิไดครอบคลุมตัวอยางอุปกรณประเภทอ่ืนๆ ที่เปนแบบวัดคาเฉพาะปริมาณน้ันๆ อยางไรก็ตามจากผล

การดำเนินการวิจัยสามารถนำไปประยุกตกับเครื่องมือวัดอ่ืนๆ ได หากผูเรียนหรือผูสนใจวัตถุประสงคเฉพาะ เชน การวัดเครื่องมือวัดที่

ตองใชกับงานวิจัยเพื่อเสนอผลที่แมนยำ หรือการวัดที่ตองการความละเอียดมากๆ หลักการที่นำเสนอจึงถือเปนทางเลือกหน่ึงสำหรับ

หองปฏิบัติการที่มีเครื่องมาตรฐานแตขาดงบประมาณในการทวนสอบ หรือเพื่อใหไดมีคูมือในการดำเนินการสอบเทียบสำหรับการเรียน

การสอน รวมถึงการวางแผนการดำเนินการอ่ืนที่เก่ียวของตอไป 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยไดแสดงขอมูลการวัดคาปริมาณตางๆ เพื่อเปรียบเทียบระหวางเครื่องมือวัดที่สงสอบเทียบกับหนวยงานภายนอกและ

เครื่องมือวัดที่มีใชอยูแลวในหองปฏิบัติการทั่วไป จากน้ันทำการสอบเทียบเองโดยเครื่องมือมาตรฐานที่มีขอจำกัด คือ ไมไดรับการทวน

สอบ เนื่องจากการทวนสอบเครื่องมือวัดมาตรฐานจำเปนตองใชงบประมาณสูง และตองดำเนินการอยางตอเนื่อง ดังนั้นแนวทางที่

นำเสนอในงานวิจัยน้ีจึงเปนอีกทางเลือกสำหรับองคกรที่มีเครื่องมือมาตรฐานอยูแตขาดงบประมาณ หรือไมไดวางแผนงบประมาณไว

ลวงหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานที่ไมสามาถหารายไดจากอุปกรณสอบเทียบมาตรฐาน ยิ่งกอใหเกิดขอจำกัดมากขึ้น ผลที่ไดจาก

การวิจัยน้ีจึงยืนยันไดเปนอยางดีวา สามารถนำวิธีการน้ีไปใชในหองปฏิบัติการสอบเทียบจำลอง (ดำเนินการสอบเทียบเอง) มีเอกสาร

ประกอบการคำนวณ วิเคราะหผลการวัดสำหรับการเรียนการสอนในหัวขอการสอบเทียบเครื่องมือวัด รวมถึงการสรางความนาเช่ือถือ 

เชื่อมั่นในการวัดของเครื่องมือวัดที่ใชอยูเปนประจำในหองปฏิบัติการ หรือหองวิจัย โดยสามารถลดคาใชจายและทำการวางแผน

งบประมาณในการจัดซ้ือ ปรับแตง หรืออ่ืนๆ ตอไป 
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แอปพลิเคชันการสังเกตสุขภาพสำหรับการติดตามอาการ  

“โรคติดเชื้ออุบัติใหม@” 

Health Observation Application for Emerging Infectious  

Diseases Symptom Tracking 
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บทคัดย-อ 
โรคติดเชื้ออุบัติใหม2ที่เกิดขึ้นในป;จจุบันทั่วโลกอย2างเปBนที่รูDจักกันดี คือโรคระบาดที่เกิดจากไวรัส SARS-CoV-2 จัดอยู2ในกลุ2ม

“โรคอุบัติใหม2” ที่มีการแพร2ระบาดอย2างรวดเร็วและลักษณะทางระบาดวิทยาของโรค จากขDอมูลที่ไดDรับในป;จจุบันจากรายงาน

สถานการณYโรคโควิด-19 ในประเทศไทยที่ยังมีการระบาดการแพร2เชื้อระหว2างคนในลักษณะเดียวกันไขDหวัดใหญ2โดยผ2านการติดเชื้อ

จากละอองเสมหะ จากการไอ ผูDคนตDองการคำปรึกษากับผูDเชี่ยวชาญทางโรคในช2วงที่มีการระบาด โดยไม2สามารถเดินทางไป

โรงพยาบาลหรือคลินิกสุขภาพเพราะกลัวจะติดเชื้อ วิธีที่ใชDในการศึกษานี้คือการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือที่มีอยู2เพื่อเนDนถึงประโยชนYที่

ไดDรับในช2วงการระบาดของโรคอุบัติใหม2และพัฒนาแอปพลิเคชันในการติดตามเฝdาระวังโรคอุบัติใหม2ซึ่งต2างจากแอปพลิเคชันที่มีอยู2ใน

ป;จจุบันที่ยังไม2สามารถบันทึกขDอมูลอาการขณะรักษาตัวไดDหรือยังมีการเก็บขDอมูลอาการผ2านทางแอปพลิเคชัน Line และเพื่อทดสอบ

ประเมินความพึงพอใจในการใชDงานแอปพลิเคชัน บทความนี้ยังวิเคราะหYถึงความสำคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ

จัดการ การติดตามสังเกตอาการจากการติดเชื้อรวมถึงแนวทางรักษา วิธีการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทยYโดยตรงและขDอจำกัดเพื่อ

ปdองกันโรค หรือแนวทางในการจัดการกับป;ญหาการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นใหม2ในอนาคต 

 

คำสำคัญ: ติดตามอาการ, โรคติดเชื้อ, สุขภาพ, แอปพลิเคชัน 

 

 

Abstract 
This research project is an application development for the well-known emerging infectious disease that 

occurs today around the world is the epidemic caused. It is classified as incident disease a virus that is rapidly 

spreading and epidemiological nature of the disease. According to the current information from the COVID-19 

situation report in Thailand that there is still an outbreak between people in the same way as influenza through 

infection from phlegm sprays from coughing. People need advice with disease experts during the outbreak 

without going to hospitals or health clinics for fear of infection. The method used in this study is to develop 

existing mobile applications to emphasize the benefits during the outbreak of emerging diseases. This is different 

from existing applications that are unable to record symptoms while recovering. Or there is still symptom data 

collection via the Line application and develop applications to monitor emerging diseases to test the satisfaction 

of using the application. This article also analyses the importance of developing mobile applications for 
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managing, follow up of symptoms from infections, including treatment guidelines for direct medical advice and 

restrictions to prevent disease or guidelines for dealing with new infections in the future. 

 

Keywords: Application, Health, Symptom Tracking, Emerging Infectious Diseases. 

 

1. บทนำ 

 โรคติดเชื้ออุบัติใหม2ที่เกิดขึ้นในป;จจุบันทั่วโลกอย2างเปBนที่รูDจักกันดี ก็คือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 

2019(COVID-19)) ซึ่งประเทศไทยที่กำลังระบาดหนักอยู2ในขณะนี้ จัดอยู2ในกลุ2มเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งเปBนเชื้อไวรัสที่มีการแพร2ระบาด

อย2างรวดเร็วและลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคและจากขDอมูลที่ไดDรับในป;จจุบัน อาจคาดการณYว2าการแพร2เชื้อโควิด-19 ในประเทศ

ไทย จะมีโอกาสขยายตัวและปรับเปลี่ยนสายพันธุYเพิ่มมากขึ้น โรคโควิด-19 มีการแพร2เชื้อระหว2างคนในลักษณะเดียวกันไขDหวัดใหญ2

โดยผ2านการติดเชื้อจากละอองเสมหะ จากการไอ ระยะเวลาระหว2างการสัมผัสเชื้อและเริ่มมีอาการ โดยทั่วไปแลDวอยู2ที่ 5 วันแต2มีช2วง

อยู2ระหว2าง 2 ถึง 14 วัน อาการที่พบบ2อยไดDแก2 มีไขD ไอ และหายใจลำบาก ภาวะแทรกซDอนอาจรวมไปถึงปอดบวม และกลุ2มอาการ

หายใจลำบากเฉียบพลัน โดยยังไม2มีวัคซีน ที่ไดDรับอนุญาตหรือยาตDานไวรัสจำเพาะ แต2กำลังมีการวิจัยอยู2ขณะนี้ การรักษาจึงพยายาม

มุ2งเปdาไปที่การจัดการกับอาการและการรักษาแบบประคับประคอง มาตรการปdองกันที่มีการแนะนำคือการสวมหนDากากอนามัย การ

ลDางมือการอยู2ห2างจากบุคคลอื่น (โดยเฉพาะกับบุคคลที่ป�วย) ติดตามอาการ และกักตนเองเปBนเวลา 14 วันในกรณีที่สงสัยว2าตนอาจติด

เชื้อ[1] 

     จากรายงานสถานการณYโรคโควิด-19 ในประเทศไทยที่มีการระบาดเปBนวงกวDาง กรมควบคุมโรคจึงไดDดำเนินการยกระดับศูนยY

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตั้งแต2วันที่ 3 มกราคม 2563 จนถึงป;จจุบัน โดยประเทศไทยพบผูDป�วยติดเชื้อ COVID-19 ราย

แรกในวันที่ 8 มกราคม 2563 ซึ่งเปBนผูDที่เดินทางมาจากประเทศจีน และเกิดการแพร2ระบาดเปBนวงกวDางจากประชากรภายในประเทศ

ดDวยกันรัฐบาลจึงกำหนดมาตรการเร2งด2วนในการควบคุมและปdองกันโรคโควิด-19 และเมื่อสถานการณYแพร2ระบาดมีความรDายแรงมาก

ขึ้น รัฐบาลจึงประกาศใชDพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณYฉุกเฉิน พ.ศ. 2548และออกขDอกำหนดตามความในมาตรา 9 

แห2งพระราชกำหนดในสถานการณYฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห2งพระราชกำหนดบริหารราชการแผ2นดิน พ.ศ. 2534 เพื่อ

ควบคุมสถานการณYและจำกัดพื้นที่การแพร2ระบาดของโรค อย2างไรก็ตามในป;จจุบันยังไม2อาจบอกไดDว2า การแพร2ระบาดจะขยายตัวไป

เพียงใด แต2จำเปBนตDองดำเนินการเฝdาระวัง ปdองกัน และควบคุมโรคในสถานการณYป;จจุบันอย2างเต็มที่และเตรียมความพรDอมใหD

เหมาะสมและทันสถานการณYเพื่อรองรับกับสถานการณYที่อาจเปลี่ยนแปลงเพื่อลดความเสียหายและผลกระทบใหDเหลือนDอยที่สุดจึงไดD

จัดทำโครงงานแอปพลิเคชันการสังเกตสุขภาพสำหรับการติดตามอาการโรคติดเชื้ออุบัติใหม2 เพื่อเปBนบทเรียนหรือแนวทางในการ

จัดการกับป;ญหาที่อาจเกิดขึ้นใหม2ในอนาคต[1] 

 

2. ขอบเขตการวิจัย 
 ผูDวิจัยไดDนำแนวคิดการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใหDประชาชนกลุ2มเสี่ยงที่อยู2ในช2วงกักตัว 14 วัน หรือกำลังรักษา ณ โรงพยาบาลหรือ

สถานที่รักษาตัว สามารถใชDแอปพลิเคชันในการบันทึกขDอมูลการติดตามการติดเชื้อโรคอุบัติใหม2เพื่อเจDาหนDาที่สามารถติดตามอาการ

การติดเชื้อไดD และสามารถเขDาช2วยเหลือไดDอย2างทันท2วงที โดยแอปพลิเคชันนี้มีจุดแข็งคือ กรณีกลุ2มเสี่ยง:  ผูDใชDงานแอปพลิเคชันจะไดD

ทำแบบประเมนิสขุภาพรายวนั โดยจะมผีลประเมนิตอบกลบัว2ามคีวามเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือไม2 หากพบว2ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เจDาหนDาที่จาก

กรมควบคุมโรคจะโทรศัพทYติดต2อมาใหDคำแนะนำในการดูแลตนเอง หรือหากสุขภาพอยู2ในเกณฑYทีตDองเขDารับการรักษาที่โรงพยาบาล 

เจDาหนDาที่จะดำเนินการใหDความช2วยเหลือต2อไป กรณีผูDป�วยที่เขDารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล จะใชDแอปพลิเคชันในการบันทึกขDอมูล

สุขภาพรายวัน อาทิเช2น อุณหภูมิ ผลออกซิเจน ค2าความดันโลหิต เพื่อใหDเจDาหนDาที่หรือแพทยYประเมินอาการรายวันไดDง2ายขึ้น อีกทั้ง

แอปพลิเคชันสามารถติดต2อกับแพทยYที่รักษาไดDโดยตรง 
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3. วิธีการวิจัย 

 จากการศึกษาระบบของมหาวิทยาลัยขอนแก2น[2] ที่ไดDพัฒนาขึ้น จึงนำมาสู2แนวคิดการวิจัยเริ่มตDนดDวยการพัฒนาระบบแอปพลิเค-

ชนัการสังเกตสุขภาพสำหรับการติดตามอาการโรคติดเชื้ออุบัติใหม2ไดDมีการออกแบบรูปแบบแอปพลิเคชันการติดตามอาการของผูDป�วยที่

เริ่มตDนติดเชื้อไปจนการรักษาจนหายเปBนปกติ โดยแอปพลิเคชันมีฟ;งกYชันการบันทึกขDอมูลสุขภาพ อาการประจำวัน คุยกับแพทยYที่ไดD

ทำการรักษาโดยตรง รวมถึงมีแนวทางคำแนะนำการปdองกันจาดโรคติดเชื้ออุบติใหม2ไดDใหDความสำคัญในการพัฒนาใหDสอดคลDองกับ

ความตDองการในป;จจุบันและอนาคต ไดDมีการออกแบบและวางแผนตามกระบวนการวิจัยซึ่งมีภาพรวมและรายละเอียด ดังรูป 

 

 

รูปที่ 1 ภาพรวมการทำงานของระบบ 

 

3.1 การวิเคราะห;ข=อกำหนดและคำจำกัดความ 

     การวิเคราะหYและคำจำกัดความของขDอกำหนดนั้นขึ้นอยู2กับการสังเกตและการทดสอบแอปพลิเคชันที่มีอยู2ที่คลDายคลึงกัน และ

ประเมินความตDองการของการปdองกันการแพร2กระจายของ COVID19 แอปพลิเคชันที่คลDายกันที่สังเกตพบคือ ระบบการดูแลและ

ติดตามอาการผูDป�วยโควิด-19 แบบแยกตัว ของมหาวิทยาลัยขอนแก2น โดยเปBนระบบการดูแลผูDป�วยแบบแยกตัว ทั้งแบบ Home 

Isolation / Community Isolation โดยใชDเปBนแอปพลิเคชันไลนYในการติดตามอาการนั่นเอง 

 

3.2 การออกแบบระบบและซอฟต;แวร; 

     ตามคำจำกัดความของการพัฒนาที่ทำไวDก2อนหนDานี้ ขั้นตอนการออกแบบระบบและซอฟตYแวรYจะสรDางหนDาจอหลักโดยแอปพลิเค

ชันที่พัฒนาขึ้นผูDใชDสามารถคDนหาโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์รักษาหรือสถานที่ที่เขDารับการรักษา เมนูจำนวนผูDป�วยในพื้นที่ เมนูติดตาม

ตำแหน2ง เมนูบันทึกอาการ เมนูแชท และเมนูขDอมูลในรูปแบบการปdองกันและคำแนะนำ แอปพลิเคชันมีการ Interface กับระบบ

โรงพยาบาล เพื่อใหDแพทยYหรือบุคลากรสามารถประเมินอาการเบื้องตDนการเขDารับการรักษาตลอดจนการดูแลรักษาและใหDคำปรึกษา

ผูDป�วย ดังรูปที่ 1. 

 

3.3. การออกแบบต=นแบบ 

     การออกแบบพัฒนาแอปพลิเคชันการสังเกตสุขภาพสำหรับการติดตามอาการ “โรคติดเชื้ออุบัติใหม2” มีฟ;งกYชันการใชDงานตาม

การออกแบบระบบนั้นมีดังทั้งหมด 5 เมนูหลัก ๆ ดังนี้ 
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3.3.1 การลงทะเบียนและเข=าสูOระบบ  

     ขั้นตอนการลงทะเบียนแอปพลิเคชันสามารถใชDไดDโดยผูDใชDหรือผูDป�วยสามารถเลือกตำแหน2งป;จจุบันจากนั้นลงทะเบียนตาม

ดDวยเบอรYโทรศัพทY Facebook และ Line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2. User Interface ผูDใชDลงทะเบียนและเขDาสู2ระบบแอปพลิเคชัน 

 

3.3.2 การลงทะเบียนการรักษา  

     ผูDป�วยจำเปBนตDองเลือกโรงพยาบาลและกรอกขDอมูลประวัติผูDป�วย รวมถึงผลการตรวจหาเชื้อไดDที่เมนู ตามรูปที่ 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3. User Interface การลงทะเบียนการรักษา 

 

3.3.3 บันทึกอาการ  

     ผูDป�วยสามารถบันทึกอาการป�วยประจำวันรวมถึงสามารถดูการติดตามอาการป�วยไดD ตามรูปที่ 4. 
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รูปที่ 4. User Interface บันทึกอาการ 

 

3.3.4 ปรึกษาแพทย;/ติดตOอบุคลากรดOวน  

     การปรึกษาแพทยYผูDใชDสามารถแชทผ2านแอปพลิเคชันและมีขDอมูลการติดต2อโรงพยาบาล บุคลากร ตามรูปที่ 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5. User Interface ปรึกษาแพทยY/ติดต2อบุคลากร 

 

3.3.5 วิธีการปYองกัน/คำแนะนำ/สื่อโซเชียล  

     ขDอมูลการปdองกัน การปฏิบัติระหว2างการรักษาตัว รวมถึงสื่อข2าวสารต2าง ๆ ตามรูปที่ 6. 
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รูปที่ 6. User Interface วิธีการปdองกัน/คำแนะนำ/สื่อโซเชียล 

 

3.4 การทดสอบระบบและการใช=งาน 

     แอปพลิเคชันมือถือที่พัฒนาขึ้นใชDภาษาการเขียนโปรแกรม React-Native ซึ่งงานวิจัยนี้เนDนที่การสังเกตสุขภาพสำหรับการ

ติดตามอาการ “โรคติดเชื้ออุบัติใหม2”จากการระบาดในประเทศ กรณีทดสอบจะเนDนไปการใชDแอปพลิเคชันบนผ2านระบบ iOS และ 

Android โดยการประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณYเคลื่อนที่ คือ แอปพลิเคชันการสังเกตสุขภาพ

สำหรับการติดตามอาการโรคติดเชื้ออุบัติใหม2 ผูDวิจัยไดDใชDแบบประเมินคุณภาพโดยใหDผูDใชDและกลุ2มตัวอย2าง จำนวน 12 คน ไดDทำ

การประเมินผลการใชDงานแอปพลิเคชันและนำขDอเสนอแนะมาพัฒนา ปรับปรุง แอปพลิเคชันใหDมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

4. บทสรุป 
     การวิจัยครั้งเปBนการพัฒนาแอปพลิเคชันการสังเกตสุขภาพสำหรับการติดตามอาการโรคติดเชื้ออุบัติใหม2 ผ2านระบบ iOS และ 

Android เพื่อตรวจสอบคัดกรองขDอมูลเบื้องตDนสำหรับบุคคลที่มีแนวโนDมการติดเชื้อโรคอุบัติใหม2 จะมีฟ;งกYชันการทำงานประกอบไป

ดDวย ลงทะเบียนรักษา บันทึกอาการ ปรึกษาแพทยY ติดตามอาการ รับประทานยาตามแพทยYแนะนำ ติดต2อฉุกเฉิน และขDอปฏิบัติ

คำแนะนำในการรักษา มีฟ;งกYชันที่ใชDงานง2ายและสามารถนำไปใชDงานไดDในระหว2างการรักษาตัวซึ่งต2างจากแอปพลิเคชันที่มีอยู2ใน

ป;จจุบันที่ยังไม2สามารถบันทึกขDอมูลอาการไดDนั้น โดยงานวิจัยชิ้นนี้ไดDนำไปทดลองใชDจริงกับกลุ2มตัวอย2าง 12 คน เพื่อหาจุดบกพร2อง

ของแอปพลิชันและนำมาปรับปรุงพัฒนาใหDมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนำมาใชDงานจริงกับบุคคลที่กำลังรักษาตัวขณะติดเชื้อ ทั้งนี้

ผูDวิจัยไดDสำรวจโดยประเมินการใชDงานแอปพลิเคชันจากผูDทดลอง ซึ่งมีผลการประเมนิความพึงพอใจในภาพรวมสำหรับผูDใชDแอปพลิเคชัน

การสังเกตสุขภาพสำหรับการติดตามอาการโรคติดเชื้ออุบัติใหม2 อยู2ในระดับปานกลาง ดDวยค2าเฉลี่ยเท2ากับ 3 และค2าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท2ากับ 0.20 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูDวิจัยไดDศึกษาออกแบบแอปพลิเคชัน ในการนำเสนอฟ;งกYชันมีลำดับขั้นตอน ผูDใชDสามารถอ2านและทำ

ความเขDาใจในฟ;งกYชันไดDดDวยตนเอง แอปพลิเคชันบน iOS และ Android ใหDทั้งความน2าสนใจ สามารถใชDงานง2าย สะดวก การแสดงผล

มีความชัดเจน สีสันและรูปแบบมีความน2าสนใจ ประกอบกับการออกแบบตัวอักษร ขนาดของตัวอักษรและสีของตัวอักษร รวมทั้ง

รูปภาพและคำบรรยายของฟ;งกYชันมีความสอดคลDองกัน  
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5. เอกสารอNางอิง 

[1]  สถานการณYโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). (7 กุมพาพันธY 2565). สืบคDนจาก https://ddc.moph.go.th  

[2] ม ห าวิ ท ย าลั ย ข อ น แ ก2 น . 2564. ระบ บ ก ารดู แ ล แ ล ะติ ด ต าม อ าก ารผูD ป� ว ย โค วิ ด -1 9  แ บ บ แ ย ก ตั ว . สื บ คD น จ าก 

https://www.mhesi.go.th/ 
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การพัฒนาผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหง 

Development of dried durian in syrup 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงท่ีใชปริมาณนํ้าตาลและปริมาณกลีเซอรอลท่ีเหมาะสม

และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑในบรรจุภัณฑสุญญากาศ การทดลองเริ่มจากการศึกษาปริมาณนํ้าตาลในการเตรียม       

นํ้าเช่ือมเพ่ือเช่ือมเน้ือทุเรียนโดยใชเน้ือทุเรียนและนํ้าเช่ือมอัตราสวน 1:1 (นํ้าหนักตอนํ้าหนัก) เตรียมนํ้าเช่ือมโดยใชปริมาณนํ้าตาล  

รอยละ 40 50 60 และ 70 เช่ือมเน้ือทุเรียนและทําแหงดวยตูอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 13 ช่ัวโมง นําทุเรียน

เช่ือมอบแหงมาทดสอบทางประสาทสัมผัส คัดเลือกสูตรท่ีผูทดสอบชิมใหการยอมรับมากท่ีสุดมาศึกษาปริมาณกลีเซอรอลท่ีรอยละ     

5 10 15 และ 20 ของนํ้าหนักนํ้าเช่ือม จากน้ันคัดเลือกสูตรท่ีผูทดสอบชิมใหการยอมรับมากท่ีสุดมาศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ

ทุเรียนเช่ือมอบแหงในบรรจุภัณฑสุญญากาศ และประเมินคุณภาพทางเคมี กายภาพและจุลินทรีย เปนเวลา 21 วัน ผลการทดลอง

พบวา ผูทดสอบชิมใหการยอมรับผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหง เมื่อใชปริมาณนํ้าตาลรอยละ 40 รวมกับกลีเซอรอลรอยละ            

10 ผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงมีสีเหลือง รสชาติดี เน้ือสัมผัสนุม ไมแข็งกระดาง ผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงในถุงสุญญากาศ

สามารถเก็บไวไดตลอดระยะการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 21 วัน โดยปริมาณจุลินทรยีท้ังหมด ยีสตและรายังไมเกินมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชนผักและผลไมแหง งานวิจัยน้ีสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมใหเกษตรกรแปรรูปได 

  

คําสําคัญ:   ทุเรียนเช่ือม  ทุเรียนเช่ือมอบแหง  ผลิตภณัฑจากทุเรียน 

 

                                                        Abstract 

The purpose of this research was to develop the dried durian in syrup product that used the optimal 

sugar and glycerol content and could extend the shelf life of the product in the vacuum packaging.                

The experiment was started by studying the optimal sugar content to prepare syrup for boiling durian pulp. The 

ratio of durian pulp and some syrup was 1:1 (w/w). The syrup was prepared by using some sugar at 40, 50, 60 

and 70% to boiled durian in syrup. Dried the products by using the hot air oven at temperature of 70 °C for 13 h 

and evaluated the products by the sensory evaluation. The most accepted formula was selected to study the 

amount of glycerol at 5, 10, 15 and 20% of the syrup weight. Following, the most accepted formula was selected 

to study the shelf life of dried durian in syrup that packed in vacuum packaging and evaluated the chemical, 

physical and microbial quality for 21 days. The results showed that the panelists accepted the obtained dried 

durian in syrup when using some sugar content at 40% and glycerol at 10%. The dried durian in syrup product 

totally had glossy yellow color, flavorful, soft and juicy. The dried durian in syrup product could be kept at room 
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temperature for 21 days and the total microbial count, yeast and mold were not exceeding the Thailand 

community product standard of dried fruits and vegetables. This research knowledges could be used as a 

guideline to supporting the farmer to do the food processing.  

 

Keywords:   durian in syrup, dried durian in syrup, durian products 

 

บทนํา 

 ในชวงระยะเวลา 6 ปท่ีผานมาหรือตั้งแต พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2563 มีความเปลี่ยนแปลงดานพ้ืนท่ีการปลูกทุเรียนอยางเห็นไดชัด 

อันเน่ืองมาจากราคายางพาราตกต่ํา เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนการปลูกพืชจากเดิมท่ีเปนยางพาราเปนไมผลทดแทน และพืชท่ีเกษตรกร

เลือกปลูกเพ่ิมมากท่ีสุดในขณะน้ี คือ ทุเรียน เน่ืองจากราคาดีใหผลตอบแทนสูง และเปนท่ีตองการของตลาดตางประเทศ  

โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร [1] รายงานวาป 2564 มีพ้ืนท่ีปลูกทุเรียนท้ังหมด 1,168,154 ไร  

มีพ้ืนท่ีใหผลแลวท้ังหมด 851,866 ไร ผลผลิต 1,212,989 ตัน ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนทุกป และในป ป 2565 คาดวาจะมีเน้ือท่ี 

ใหผล 914,635 ไร ผลผลิต 1,321,648 ตัน และมีแนวโนมผลผลิตสูงข้ึนเรื่อย ๆ จากขอมูลดังกลาวทําใหหลายฝายเริ่มตระหนักถึง

อนาคตของทุเรียนไทย หากเกษตรกรยังไมรักษาคุณภาพทุเรียนใหไดมาตรฐาน ไมหาชองทางตลาดใหม ๆ โอกาสท่ีราคาทุเรียน 

จะตกต่ําเชนเดียวกับพืชผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ ก็เปนไดเชนกัน การแปรรูปทุเรียนเปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีทําใหเกิดความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ เพ่ิมชองทางจําหนายผลผลิตใหมากข้ึน ผลิตภัณฑแปรรูปจากทุเรียนหลายชนิดเปนท่ีนิยมท้ังในและตางประเทศ  

เชน ทุเรียนทอด ทุเรียนอบแหงแบบแชเยือกแข็ง ทุเรียนกวน และทุเรียนเช่ือม เปนตน สําหรับทุเรียนเช่ือมน้ันเปนท่ีนิยมมากข้ึนเรื่อย ๆ 

แตมีขอเสีย คือ อายุการเก็บรักษาไมเกิน 7 วัน และมปีริมาณนํ้าตาลสงูซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ

ทุเรียนเช่ือมแบบดั้งเดิมใหเปนทุเรียนเช่ือมอบแหง  ท่ีมีประมาณนํ้าตาลไมสูงมาก และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไดนานยิ่งข้ึน  โดยการแปรรูป

ท่ีมีข้ันตอนไมยุงยาก อุปกรณท่ีใชหาไดงาย และราคาไมสูงมาก หากไดสูตรท่ีเหมาะสมก็จะเปนประโยชนใหกับเกษตรกร ผูประกอบการ และ

ผูสนใจสามารถนําไปสรางอาชีพได ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทุเรียนเช่ือมอบแหงท่ีมีปริมาณนํ้าตาลท่ีเหมาะสม 

มีเน้ือสัมผัสนุม ไมแข็งกระดางและสามารถเก็บรักษาไดนานยิ่งข้ึน  โดยศึกษาหาระดับปริมาณนํ้าตาลท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ และ

ศึกษาหาปริมาณกลีเซอรอลท่ีมีคุณสมบัติสามารถดูดความช้ืน สามารถปองกันการเจริญของจุลินทรีย ชวยกักเก็บความช้ืนใหผลิตภัณฑ

อาหาร ทําใหเน้ือสัมผัสนุมข้ึน ในระดับท่ีเหมาะสมกับการแปรรูปผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหง รวมถึงการศึกษาอายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหง ในบรรจุภัณฑสุญญากาศ  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปริมาณนํ้าตาลและกลีเซอรอลท่ีเหมาะสมตอการผลิตผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหง 

 2. เพ่ือศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงในบรรจุภัณฑสุญญากาศ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การเตรียมเนื้อทุเรียนและน้ําเชื่อม 

    เตรียมเน้ือทุเรียนดิบพันธุหมอนทองท่ีมีปริมาณแปงไมนอยกวารอยละ 32 โดยหั่นเปนช้ินขนาด กวางxหนาxยาว เทากับ 1x1x2 

เซนติเมตร ช่ังเน้ือทุเรียนปริมาณ 1 กิโลกรัม นํามาแชนํ้าปูนใส (เตรียมโดยใชปูนแดง 100 กรัมตอนํ้า 10 กิโลกรัม แชคางคืน 

ใชเฉพาะสวนท่ีเปนนํ้าใส) เปนเวลา 30 นาที นําทุเรียนข้ึนจากนํ้าปูนใสและลางดวยนํ้าสะอาดจํานวน 1 ครั้ง ยกข้ึนผึ่งในภาชนะ 

ท่ีเปนตะแกรงเพ่ือใหสะเด็ดนํ้าใช เปนเวลา 5 นาที เตรียมนํ้าเช่ือมท่ีรอยละ 40 50 60 และ 70 โดยละลายนํ้าตาลในนํ้าสะอาดปริมาณ 

1 ลิตร ตั้งไฟและเคี่ยวจนนํ้าตาลละลายหมด ปลอยใหนํ้าเช่ือมเดือดท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที  
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2. การศึกษาปริมาณน้ําตาลท่ีเหมาะสมในการผลิตภัณฑทุเรียนเชื่อมอบแหง 

 นําทุเรียนท่ีเตรียมไวใสลงในนํ้าเช่ือมท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส และตม เปนเวลา 5 นาที จากน้ันลดไฟลงจนมีอุณหภูมิเปน 

95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที จึงปดไฟและยกลงจากเตา จากน้ันแชเน้ือทุเรียนไวในนํ้าเช่ือม เปนเวลา 8 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลา 

นําเน้ือทุเรียนท่ีแชในนํ้าเช่ือมข้ึนจากนํ้าเช่ือม จากน้ันลางนํ้าตาลท่ีเคลือบผิวเน้ือทุเรียนดวยนํ้าอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จํานวน     

1 ครั้ง ยกข้ึนผึ่งใหสะเด็ดนํ้าบนตะแกรงนาน 10 นาที นําไปทําแหงในตูอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา              

13 ช่ัวโมง เมื่อครบกําหนดเวลา ปลอยใหเย็นท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 1 ช่ัวโมง ช่ังนํ้าหนัก และบรรจุผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงใน

ถุงสุญญากาศ ปริมาณ 80 กรัมตอถุง และนําไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใชผูทดสอบชิมท่ีไมผานการฝกฝน จํานวน      

30 คน ดวยวิธี 9-point hedonic scales เลือกผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงท่ีผูทดสอบชิมใหการยอมรับมากท่ีสุด ไปศึกษาใน

ข้ันตอนตอไป 

 

3. ศึกษาปริมาณกลีเซอรอลกับน้ําตาลท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑทุเรียนเชื่อมอบแหง 

 เน่ืองจากทุเรียนเช่ือมอบแหงท่ีไดจากการศึกษาปริมาณขางตนมีลักษณะแข็งกระดาง เน้ือสัมผัสไมนุม ในการศึกษาข้ันตอไป 

จึงเลือกใชกลีเซอรอลเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ ซึ่ง พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ [2]  ไดกลาวถึงกลีเซอรอลมีคุณสมบัติเพ่ือสาร

เก็บความช้ืน (humectant) ปองกันไมใหอาหารแหง มีคาวอเตอรแอคทิวิตี้ (water activity) ต่ําชวยลดคาวอเตอรแอคทิวิตี้ของอาหาร  

สารใหความหวาน (sweetener) มีคาความหวานสัมพัทธ 60 แตใหคาดัชนีไกลซิมิก (glycemic index) ท่ีต่ํากวา และแบคทีเรียไม

สามารถนํามาใชประโยชนได จึงไมทําใหอาหารเสื่อมเสียไดงาย โดยเลือกผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงในระดับปริมาณนํ้าตาลท่ีไดรับ

การยอมรับสูงสุด มาศึกษาปริมาณกลีเซอรอลโดยเติมกลีเซอรอลหลังจากนํ้าตาลละลายจนหมด โดยเติมท่ีระดับรอยละ  5 10 15 และ 

20 ของนํ้าหนักนํ้าเช่ือม ตมนํ้าเช่ือมจนเดือดท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที หลังจากน้ันเติมทุเรียนลงไปและทํา

ข้ันตอนท่ีเหลือเชนเดียวกับการศึกษาปริมาณนํ้าตาล บรรจุผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงในถุงสุญญากาศ ปริมาณ 80 กรัมตอถุงและนําไป

ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

 

4. ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑทุเรียนเชื่อมอบแหงในบรรจภุัณฑถุงสุญญากาศ 

 นําผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงท่ีผลิตโดยใชปริมาณนํ้าตาลและกลีเซอรอลท่ีเหมาะสม มาศึกษาอายุการเก็บรักษาทุเรียน

เช่ือมอบแหงในถุงสุญญากาศ โดยบรรจุปริมาณ 80 กรัมตอถุง เก็บรักษาภายใต บรรยากาศปกติท่ีอุณหภูมิหอง (30+2 องศาเซลเซียส) 

เปนเวลา 21 วัน  สุมตัวอยางทุก ๆ 7 วัน  มาทดสอบคุณภาพทางเคมีและทางกายภาพ ไดแก คาความช้ืน ปริมาณนํ้าอิสระ ปริมาณ

ของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด และคาส ีดวยระบบ  L* a* b* ดวยเครื่องวัดสี คุณภาพทางจุลินทรียโดยตรวจหาปริมาณจุลินทรียท้ังหมด 

ยีสตและรา ตามวิธีของ AOAC (2000)   

5. การวิเคราะหขอมูล 

    การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหง วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD)  

และการทดสอบทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ทําการทดลอง 3 ซ้ํา

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยท่ีระดับ 

ความเช่ือมั่นรอยละ 95 โดยใช Duncan’s multiple range test (DMRT) 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาปริมาณน้ําตาลท่ีเหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑทุเรียนเชื่อมอบแหง 

 จากการศึกษาปริมาณนํ้าตาลของผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหง โดยใชปริมาณนํ้าตาลท่ีระดับตาง ๆ พบวาลักษณะของผลิตภัณฑ 

มีสีเหลืองตามสีของเน้ือทุเรียน สวนท่ีเห็นเปนสีขาวเกิดจากการอบแหง เน้ือสัมผัสแหงและคอนขางแข็ง ลักษณะผลิตภัณฑ 

ทุเรียนเช่ือมอบแหง โดยใชปริมาณนํ้าตาลท่ีระดบัตาง ๆ ดังภาพท่ี 1 เมื่อนําผลิตภัณฑทุเรยีนเช่ือมอบแหงไปทดสอบทางประสาทสมัผสั 

ไดผลการทดลองดังตารางท่ี 1 
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(ก) (ข) (ค) (ง) 

ภาพท่ี 1 ผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหง โดยใชปริมาณนํ้าตาลท่ีระดับตาง ๆ (ก) รอยละ 40 (ข) รอยละ 50 (ค) รอยละ 60  

และ (ง) รอยละ 70 

 

ตารางท่ี 1 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางประสาทสมัผสัในคุณลักษณะตาง ๆ ของทุเรียนเช่ือมอบแหงท่ีปริมาณนํ้าตาลระดบัตาง ๆ กัน 

 

ปริมาณน้ําตาล 

(รอยละ) 

คะแนนการทดสอบของประสาทสัมผัส (คาเฉลี่ย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 

ลักษณะปรากฏns สีns กลิ่นns รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบ 

โดยรวม 
40 6.60±0.50 6.57±0.50 5.73±0.91 4.67±0.48a 3.37±0.50a 5.43±0.50a 

50 6.53±0.51 6.50±0.51 5.63±0.93   4.77±0.43a 3.37±0.49a 5.37±0.49a 

60 6.50±0.51 6.47±0.51 5.53±0.68 4.50±0.51ab 2.97±0.41b 4.97±0.41b 

70 6.50±0.51 6.33±0.48 5.50±0.63 4.33±0.61b 2.70±0.47c 4.73±0.45b 

หมายเหตุ : อักษร ab ในแนวตั้งแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 อักษร ns แสดงถึงไมมีความแตกตางทางสถิต ิ

 

 จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบวาผูทดสอบชิมใหการยอมรับดานลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือม

อบแหงเมื่อใชปริมาณนํ้าตาลรอยละ 40 สูงท่ีสุด แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติเมื่อใชปริมาณนํ้าตาลเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 70 สวน

คะแนนดานสีและกลิ่น เปนไปในแนวทางเดียวกันกับลักษณะปรากฏ ซึ่งพบวาผูทดสอบชิมใหการยอมรับผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหง 

ในคุณลักษณะท้ังสองดานเมื่อใชปริมาณนํ้าตาลรอยละ 40 สูงท่ีสุด สวนคุณลักษณะดานรสชาติและเน้ือสัมผัส สวนความชอบโดยรวม 

พบวาผูทดสอบชิมใหคะแนนผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงเมื่อใชปริมาณนํ้าตาลรอยละ 40 สูงท่ีสุด มีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติกับผลิตภัณฑท่ีใชปริมาณนํ้าตาลรอยละ 50 (P>0.05)   ซึ่งใกลเคียงกับ ธัญนันท ฤทธ์ิมณี [6] ท่ีวิจัยเพ่ือศึกษาการยอมรับของ

ผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑมะเฟองแชอ่ิมอบแหง และ ศึกษารูปแบบของอัตราการอบแหงของมะเฟองแชอ่ิมอบแหง โดยใชวิธีออสโมชิส

มะเฟองดวยสารละลายชูโครสเขมขน 40 50 และ 60 องศาบริกซ จากน้ันนํามาอบดวยตูอบลมรอนแบบถาดท่ีอุณหภูมิ 50 60 และ 

70 องศาเซลเซียส การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของมะเฟองแชอ่ิมอบแหงดานสี กลิ่น  ความหวาน เน้ือสัมผัส และ

ความชอบโคยรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูทดสอบชิมใหการยอมรับอยูในเกณฑระดบัชอบปานกลาง ซึ่งอุณหภูมิ

ท่ีใชในการอบแหงท่ี 70 องศาเซลเซียส  และเมื่อพิจารณาในคุณลักษณะดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และความชอบโดยรวม  จึง

คัดเลือกปริมาณนํ้าตาลรอยละ 40 ไปทําการวิจัยในข้ันตอนตอไป เน่ืองจากใชปริมาณนํ้าตาลนอยท่ีสุด และคะแนนเฉลี่ยความชอบการ

ทดสอบการยอมรับเฉลี่ยสูงกวาปริมาณนํ้าตาลระดับอ่ืน ๆ ซึ่งการวิจัยในข้ันตอนตอไปคือการใชกลีเซอรอลเคลือบผิวของทุเรียนเช่ือม

อบแหงในระดับท่ีเหมาะสมเน่ืองจากเน้ือสัมผัสของผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงท่ีใชนํ้าเช่ือมเพียงอยางเดียวมีความแข็งกระดางไมนา

รับประทาน 
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2. ผลการศึกษาปริมาณกลีเซอรอลท่ีเหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑทุเรียนเชื่อมอบแหง 

 เมื่อไดปริมาณนํ้าตาลท่ีเหมาะสมแลว  จึงทดลองเติมกลีเซอรอลโดยแปรปริมาณกลีเซอรอลท่ีระดับตาง ๆ ลักษณะของผลิตภัณฑ

ทุเรียนเช่ือมอบแหงท่ีใชปริมาณนํ้าตาลรอยละ 40 และแปรปริมาณกลีเซอรอลท่ีระดับตาง ๆ ดังภาพท่ี 2 ซึ่งลักษณะของผลิตภัณฑเมื่อ

มีการเติมกลีเซอรอล พบวามีความมันวาว และมีเน้ือสัมผัสท่ีนุมข้ึน และเมื่อนําผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงไปทดสอบทางประสาท

สัมผัส ไดผลการทดลอง ดังตารางท่ี 2  

 
    

              

 

 

 

 

                 (ก)                                  (ข)                                 (ค)                                    (ง) 

ภาพท่ี 2 ผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหง โดยใชปริมาณกลีเซอรอลท่ีระดับตาง ๆ (ก) รอยละ 5 (ข) รอยละ 10 (ค) รอยละ 15  

และ (ง) รอยละ 20 

 

ตารางท่ี 2 คะแนนเฉลีย่การทดสอบทางประสาทสมัผสัในคุณลักษณะตาง ๆ ของผลิตภณัฑทุเรียนเช่ือมอบแหงท่ีใชนํ้าตาลรอยละ 40 

และกลเีซอรอลท่ีระดับตาง ๆ  

 

ปริมาณกลีเซอรอล 

(รอยละ) 

คะแนนการทดสอบของประสาทสัมผัส (คาเฉลี่ย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 

ลักษณะ

ปรากฏ 

ส ี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบ

โดยรวม 

5 7.67±0.48b 7.93±0.25a 7.93±0.45a 8.17±0.38b 8.00±0.37b 8.03±0.43b 

10 7.93±0.25a 8.03±0.18a 8.07±0.36a 8.57±0.50a 8.37±0.49a 8.30±0.32a 

15 7.43±0.50c 7.93±0.25a 7.60±0.50b 7.70±0.47c 7.77±0.43b 7.77±0.47c 

20 7.27±0.45c 7.20±0.40b 6.90±0.30c 7.40±0.56d 7.33±0.48c 7.20±0.43d 

หมายเหตุ : อักษร ab ในแนวตัง้แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (P≤0.05) 

                

 จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส ผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงท่ีใชนํ้าตาลรอยละ 40 กับกลีเซอรอล ในระดับท่ีตางกัน คือ 

รอยละ 5  10 15 และ 20 ตามลําดับ พบวาผูทดสอบชิมใหการยอมรับผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงมากข้ึนกวาท่ีไมไดเติมกลีเซอรอล 

โดยในดานลักษณะปรากฏผูทดสอบชิมใหคะแนนผลิตภัณฑท่ีใชนํ้าตาลรอยละ 40 รวมกับกลีเซอรอลรอยละ 10  สูงท่ีสุด และมคีวาม

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใชกลีเซอรอลท่ีระดับอ่ืน ๆ (P≤0.05) สําหรับคุณลักษณะดานสี พบวาผูทดสอบชิมใหการ

ยอมรับและใหคะแนนผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงท่ีใชนํ้าตาลรอยละ 40 กับกลีเซอรอลรอยละ 10 สูงท่ีสุด เชนกัน แตมีความ

แตกตางกับการใชกลีเซอรอล รอยละ 5 และ 15 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดานกลิ่นพบวาผูทดสอบชิมใหการยอมรับ

ผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงเมื่อใชปริมาณกลเีซอรอลรอยละ 10 และรอยละ 5 แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P>0.05) แต

ผูทดสอบชิมใหคะแนนการยอมรับลดลงเมื่อใชปริมาณกลีเซอรอลเพ่ิมข้ึน สวนดานรสชาติและลักษณะเน้ือสัมผัส พบวาผูทดสอบชิมให

การยอมรับผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงเมื่อใชปริมาณกลีเซอรอลรอยละ 10 สูงท่ีสุด และมีความแตกตางกับการใชกลีเซอรอลใน

ผลิตภัณฑท่ีระดับอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) สวนดานความชอบโดยรวม พบวาผูทดสอบชิมใหการยอมรับผลิตภัณฑ
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ทุเรียนเช่ือมอบแหงเมื่อใชปริมาณกลีเซอรอลรอยละ 10 สูงกวาการใชท่ีระดับอ่ืน และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P≤0.05) เมื่อพิจารณาในคุณลักษณะดานลกัษณะปรากฏ รสชาต ิลักษณะเน้ือสมัผัส และความชอบโดยรวม พบวาผูทดสอบชิมใหการ

ยอมรับและใหคะแนนผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงเมื่อใชปริมาณนํ้าตาลรอยละ 40 รวมกับการใชกลีเซอรอล รอยละ 10 สูงกวา

ผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงท่ีใชปริมาณกลีเซอรอลระดับอ่ืน ๆ จึงคัดเลือกสูตรการทําผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหง โดยใชปริมาณ

นํ้าตาลรอยละ 40 รวมกับกลีเซอรอล รอยละ 10 ไปทําการทดลองการศึกษาอายุการเก็บรักษาทุเรียนเช่ือมอบแหงในถุงสุญญากาศ 

ข้ันตอนตอไป  

 

3.  ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาทุเรียนเชื่อมอบแหงในถุงสุญญากาศ                                                                

     คัดเลือกผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงท่ีใชปริมาณนํ้าตาลและกลีเซอรอลท่ีผูทดสอบชิมใหการยอมรับมากท่ีสุดมาบรรจุ 

ในถุงสุญญากาศ และสุมตัวอยางเพ่ือวัดคุณภาพของผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหง ทุก ๆ 7 วัน เปนเวลา 21 วัน เพ่ือทดสอบคุณภาพทาง

เคมี กายภาพ และจุลินทรีย ลักษณะของผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงในแตครั้งของการสุมตัวอยาง แสดงดังภาพท่ี 3 และคุณภาพ

ทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย ไดผลดังตารางท่ี 3 และ 4 ตามลําดับ 

 

 
(ก) (ข) (ค) (ง) 

 

ภาพท่ี 3 ลักษณะของผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงท่ีใชปริมาณนํ้าตาลรอยละ 40 และกลีเซอรอลรอยละ 10 บรรจใุนถุงสุญญากาศ ท่ี

อายุการเก็บรักษาแตกตางกัน (ก) 1 วัน (ข) 7 วัน (ค) 14 วัน (ง) 21 วัน 

 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยการทดสอบทางกายภาพและเคมขีองผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงท่ีเก็บรักษาในถุงสุญญากาศ เปนเวลา 21 วัน 

 

อายุการเก็บ

(วัน) 

คาท่ีวัดได (คาเฉลี่ย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 

คาสี 
ปริมาณน้ําอิสระ 

ความชื้น  

(รอยละ) 

ของแข็งท่ีละลายได 

(องศาบริกซ) L* a* (ns) b* 

0 36.20±0.57c 1.20±0.42 18.10±1.98a 0.62±0.01b 19.07±0.14b 17.50±0.71ab 

7 40.30±1.13a 1.00±0.14 18.85±1.63a 0.67±0.02a 21.12±0.62a 18.00±0.00a 

14 30.90±0.28d 1.25±0.07 11.80±0.14b 0.62±0.00b 16.61±0.18c  17.50±0.71ab 

21 38.20±0.28b 1.25±0.35 13.10±1.70b 0.67±0.00a 19.15±0.10b 16.00±0.71b 

หมายเหตุ : อักษร a-c ในแนวตั้งแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (P≤0.05) 

               อักษร ns แสดงถึงไมมีความแตกตางทางสถิต ิ

 

    จากผลการทดลองดังตารางท่ี 3 พบวาผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงมีคาความสวาง (L*) อยูระหวาง 30.90±0.28 - 40.30±1.13 

สวนคาสีแดง (a*) ผลิตภัณฑมีคาสีแดงไมมีความแตกตางกันตลอดอายุการเก็บรักษา มีคาระหวาง 1.00±0.14 - 1.25±0.35 และ
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ผลิตภัณฑเปนสีเหลือง ซึ่งมีคาสีเหลือง (b*) ระหวาง 11.80±0.14 - 18.85±1.63 ปริมาณนํ้าอิสระของผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงมี

คาระหวาง 0.62±0.01 - 0.67±0.02 ซึ่งเปนปริมาณนํ้าอิสระของอาหารแหงโดยท่ัวไป  ปริมาณความช้ืนของผลิตภัณฑมีคาระหวาง 

16.61±0.18 - 21.12±0.62 ซึ่งปริมาณนํ้าอิสระและความช้ืนยังคงท่ีไมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตลอดระยะการเก็บรักษา 21 วัน   ซึ่งสูงกวาท่ี

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไดกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนผักและผลไมแหงไว วอเตอรแอกทิวิตีตองไมเกิน 0.6

การทดสอบใหใชเครื่องวัดวอเตอรแอกทิวิตีท่ีควบคุมอุณหภูมิท่ี (25 + 2) องศาเชลเชียส  ความช้ืน ตองไมเกินรอยละ 12 โดยนํ้าหนัก 

การทดสอบใหปฏิบัติตาม AOAC  สําหรับคาของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดมีคาระหวาง 16.00±0.71 - 18.00±0.00       

 

ตารางท่ี 4 ปริมาณจุลินทรท้ังหมด ยีสตและรา ของผลติภณัฑทุเรยีนเช่ือมอบแหงท่ีเก็บรักษาในถุงสุญญากาศ เปนเวลา 21 วัน 

 

อายุการเก็บ    

(วัน) 

จํานวน (โคโลนีตอกรัม) 

จุลินทรียท้ังหมด ยีสตและรา 

0 5.0x103 <1.0x103 

7 8.6x102 <1.0x103 

14 <2.5x102 <1.0x103 

21 <2.5x102 <1.0x103 

 

 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหปริมาณจุลินทรท้ังหมด พบวาในวันท่ี 0 และ 7 ของการเก็บรักษา ตรวจพบปริมาณจุลินทรีย

ท้ังหมด 5.0x103 และ 8.6x102  โคโลนีตอกรัม ตามลําดับ เมื่อเก็บเปนเวลา 21 วัน พบมีปริมาณจุลินทรียท้ังหมดในผลิตภัณฑทุเรียน

เช่ือมอบแหงนอยกวา 2.5x102 โคโลนีตอกรัม สําหรับปริมาณยีสตและรา พบวาผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงตรวจพบปริมาณยีสต

และรานอยกวา 1.0x103 โคโลนีตอกรัม 

สรุปผลและอภปิรายผลการทดลอง 

 สูตรท่ีเหมาะสมของผลติภณัฑทุเรียนเช่ือมอบแหง  คือ การใชนํ้าตาลรอยละ 40 รวมกับกลีเซอรอลรอยละ 10 ของนํ้าหนักนํ้าเช่ือม

เน่ืองจากผูทดสอบชิมใหการยอมรับและใหคะแนนมากท่ีสุด มีความหวานพอดีและมีความนุมเคี้ยวไดงายกวาสูตรอ่ืน ซึ่งจากการศึกษา 

การออสโมติก (osmotic pressure) [7] ท่ีไดศึกษาแอปเปลในสารละลายเดร็กโตสและซูโครสท่ีระดับความเขมขนรอยละ 45 55 และ 

65 พบวาประสิทธิภาพการแพรของนํ้าและสารละลายจะสูงข้ึนเมื่อใชสารละลายท่ีมีความเขมขนสูงข้ึน แตในการออสโมซิสผลไมไมควร

ใชสารละลายท่ีมีความเขมขนมากกวารอยละ 70 โดยมวลตอปริมาตร เน่ืองจากสารละลายจะมีความหนืดสูงเกินไปทําใหการถายเท

มวลสารลดลง [8] การซึมผานของนํ้าตาลเขาไปในเน้ืออาหารเกิดจากความดันออสโมติก สารละลายนํ้าตาลมีคาความดันออสโมติกสูง

มาก จึงสามารถซึมผานเน้ือทุเรียนไดดี นํ้าตาลมีสมบัติในการรวมกับนํ้าไดดีจึงทําใหลดปริมาณนํ้าอิสระในอาหาร รวมท้ังลดการเจริญ

ของจุลินทรีย การวิจัยน้ีทําใหทราบวานํ้าตาลในรูปสารละลายเจือจางความเขมขน รอยละ 40 สามารถซึมผานเน้ือทุเรียนไดดีท่ีสุด และ

การใชกลีเซอรอลในระดับท่ีเหมาะสมจะชวยใหเน้ือสัมผัสของผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงนุมข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ       

วรรณนิดา แสงปดสา [9] ไดกลาวในงานวิจัยการแชอ่ิมอบแหงมะมวงวา เมื่อใชนํ้าตาลซูโครสผสมกับกรีเซอรอล ระดับรอยละ 0 10 

20 และ 30  พบวาระดับกลีเซอรอลรอยละ 20 ไดรับความชอบสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับท่ีใชนํ้าตาลซูโครสเพียงอยางเดียว แตการใช

กลีเซอรอลในระดับเขมขนจะทําใหคะแนนความชอบลดลง เน่ืองจากกลีเซอรอลมีคุณสมบัติสามารถดูดความช้ืน สามารถปองกันการ

เจริญของจุลินทรีย ชวยกักเก็บความช้ืนใหผลิตภัณฑอาหาร ทําใหเน้ือสัมผัสนุมข้ึนตลอดระยะเวลาเก็บรักษา ศิวาพร [10] อายุการเก็บ

รักษาทุเรียนเช่ือมอบแหงในถุงสุญญากาศ พบวาอายุการเก็บรักษาในอุณหภูมิหองไดถึง 21 วัน เน่ืองจากปริมาณจุลินทรียท้ังหมด 

ปริมาณยีสตและรา ยังไมเกินมาตรฐาน ซึ่งสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณตอุตสาหกรรม [11] กําหนดใหมีปริมาณยีสตและราไดไมเกิน 

1.0x103 โคโลนีตอกรัม แตความช้ืนและปริมาณนํ้าอิสระเกินกวามาตรฐานท่ีกําหนด จึงตองมีการปรับใหความช้ืนลดลงในการทดลอง

ตอไปเพ่ือใหอายุการเก็บรักษานานข้ึน  
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ขอเสนอแนะงานวิจัย  

 อาจปรบัลดปริมาณนํ้าตาลเพ่ือใหเปนขนมขบเคี้ยวและลดความช้ืนเพ่ือใหสามารถเก็บผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหงไดนานยิ่งข้ึนและ

ควรเพ่ิมงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑจากทุเรียนใหเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือรองรับผลผลิตท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคตและลดปญหาทุเรียนลนตลาด 
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 เปรียบเทียบการกำจัดสนิมเหล็กในน้ำบาดาลดวยแมงกานีสกรีนแซนดกบัสารกรองแกว 

Comparison of Ferric removal in groundwater with manganese green sand and 

glass filter media. 
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บทคัดยอ 

เปนการเปรียบเทียบการกำจัดเหล็กในน้ำบาดาลดวยสารกรองสองชนิดคือแมงกานีสกรีนแซนดกับสารกรองแกว โดย

ทดลองในสภาพน้ำบาดาลจริงที่มีคาเหล็กละลายในน้ำอยูในชวง 3-5 มิลลิกรัมตอลิตร โดยใชถังกรองท่ีมีขายทั่วไปในทองตลาดขนาด 

8”x 44” ซึ่งผลการทดลองพบวาความสามารถของสารกรองท้ังสองชนิดสามารถลดปริมาณเหล็กในนำ้บาดาลไดไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม

ตอลิตร โดยสารกรองแกวจะใหปริมาณน้ำตอรอบการกรองไดมากกวาเมื่อพิจารณาจากคาอัตราการกรองในจุดที่จะทำการลางยอนซึ่ง

จะมีคาสูงกวาสารกรองแมงกานีสกรีนแซนด 

 

คำสำคัญ: น้ำบาดาล, ปริมาณเหล็ก, สารกรอง, แมงกานีสกรีนแซนด, แมงกานีสซีโอไลท, ถังกรอง, สารกรองแกว 

 

 

Abstract 

This is a comparison of ferric removal in groundwater with two types of filters, manganese green sand 

and glass filters. The experiment was conducted in  groundwater site with ferrous soluble  in the range of 3-5 

mg/l. By using a filter tank that is commercially available in the market size 8”x44”, the results showed that the 

ability of both types of filters can reduce the ferrous/ferric content in groundwater by not more than 1.0 mg/l. 

The glass filter yields more water per filtration cycle considering that the filtration rate at the backwashing point 

is higher than the manganese green sand filter.  

 

Keywords: groundwater, ferric, media filter, manganese green sand, manganese zeolite, filter tank, glass media. 
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1. บทนำ 

  ประเทศไทยคุณภาพน้ำบาดาลในภาคเหนือ หลายพื้นที่มีปริมาณเหล็กคอนขางสูง คือสูงกวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน

น้ำดื่ม 0.3-0.5 มิลลิกรัมตอลิตร และมาตรฐานน้ำใชไมเกิน 1 มิลลิกรัมตอลิตร) [1] และในรายงานสถานการณคุณภาพน้ำบาดาล

ประจำป บริเวณแองน้ำบาดาลเชียงใหม-ลำพูน พบปริมาณเหล็กเกินมาตรฐานน้ำดื่ม ซึ่งมีคาเฉลี่ยประมาณ 1-20 มิลลิกรัมตอลิตร [2] 

โดยสวนใหญจะมีปริมาณเหล็กสงูทั้งสิ้น ปกติน้ำบาดาลจะมีปริมาณเหลก็ทำใหภาชนะบรรจุเปนคราบสีแดงแลวก็มักจะมีแมงกานีสดวย

ที่ทำใหภาชนะบรรจุเปนคราบสีดำ (มาตรฐานน้ำดื่ม 0.3-0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) [1] 

  ปจจุบันการกรองน้ำบาดาลเพ่ือนำมาใชในครัวเรือนเปนท่ีนิยมใชอยางแพรหลาย ซึ่งปรากฏอยูในพ้ืนที่ซึ่งบริการประปาจาก

ภาครัฐยังไปไมครอบคลุม ปกติจะใชระบบกรองทรายที่มีสารกรองประกอบดวยแมงกานีสกรีนแซนด เพื่อชวยออกซิไดซเหล็กในรูป

สารละลายใหกลายเปนตะกอนแขวนลอย และทรายเพ่ือดักจับตะกอนแขวนลอยเปนลำดับสุดทาย ซึ่งการใชแมงกานีสกรีนแซนดนี้

จะตองเปลี่ยนทุกๆ 3-5 ป อันเนื่องจากเม็ดสารกรองมีการเคลือบโดยตะกอนเหล็ก(เนื่องจากผิวขรุขระ) และเม็ดสารกรองเกิดการแตก

(เนื่องจากความแข็งไมมาก) หากมีสารกรองใดท่ีลดการเคลอืบโดยตะกอนเหล็กและลดการแตกได จะทำใหการใชสารกรองไดเปนเวลา

ไดนานมากขึ้น ซึ่งไดมีผูผลิตอางวาสารกรองแกวนั้นมีคุณสมบัติดังกลาว 

  ในการศึกษาสารกรองแกวเชิงฟสิกสโดย [6] ไดคำนวณความหนาแนนประจุไฟฟาที่ผิวแกวและซิลิกาเมื่อสัมผัสกับน้ำแลววัด

แรงไอออนนิกที่ผิว จากนั้น [4] ไดศึกษาการกรองเร็วดวยทรายเทียบกับสารกรองแกวบด พิจารณาความขุนและความดันสูญเสียเมื่อ

กรองผานไประยะหนึ่ง ผลที่ไดคอืความขุนกรองไดใกลเคียงกัน แตสารกรองแกวบดจะเกิดความดันสูญเสียนอยกวาและเกิดการอุดตัน

นอยกวาในช้ันกรอง ตอมาไดทำการทดลองเพิ่มข้ึนโดย [5] ไดนำสารกรองแกวบดมาใชแทนทรายกรองพิจารณาที่ความขุนเขาระบบ 6-

14 NTU โดยระบุขนาดเม็ดสารกรอง, คา effective size และ UC แลวตรวจวัดคาความดันสูญเสียและความขุนออกระบบ กับเวลา 

ไดผลวา ความสามารถกรองความขุนไดเทาๆ กัน และสารกรองแกวจะเกิดความดันสูญเสียนอยกวาทรายกรอง  ตอมา [8] ไดใชคา FI 

(Ives’s Filterability Index) ในการประเมินความสามารถของสารกรองแกวเทียบกับทรายกรองในระบบกรองเร็วโดยจะศึกษาผลของ

ลักษณะรูปราง(shape) ตอความสามารถในการกรอง   สำหรับตัวกลางในการกรองนั้น [3] ไดทดสอบการไหลของน้ำผานสารกรอง 

ทราย คารบอน แมงกานีส แอนทราไซด และเรซนิ พบวาเรซินมีคาการไหลตางจากสารกรองอ่ืน 

 

1.1 ทฤษฎีการกำจัดเหล็กในน้ำบาดาล 

  เหลก็ในแหลงน้ำใตดินจะอยูในรูปของเหล็ก(II)คือเฟอรรัสไบคารบอเนต (Fe(HCO3)2)ซึ่งละลายนำ้ แตเมือ่นำขึ้นมาจากใตดิน

ทิ้งไวในบรรยากาศสักครูก็จะขุนและตกตะกอนกลายเปน เหล็ก(III) ในรูปเฟอริกไฮดรอกไซด (Fe(OH)3) มีสีเหลืองแดง  

 การกำจัดเหล็กในน้ำบาดาล จะมีหลักการทฤษฎีที่เก่ียวของคือ ปฏิกิริยาทางเคมีของการแลกเปลี่ยนไอออน การกรอง และการดูด

ติด  

ก. ปฏิกิริยาทางเคมีของการแลกเปลี่ยนไอออน 

   ปกต ิเหล็กในแหลงน้ำใตดินจะอยูในรูปของเฟอรรัสไบคารบอเนต (Fe(HCO3)2) ซึ่งละลายน้ำแตเมือ่นำข้ึนมาจากใตดินทิง้ไว

ในบรรยากาศสักครูก็จะขุนและ ตกตะกอนกลายเปน Fe(OH)3 มีสีเหลืองแดง การที่จะเปลี่ยนสภาพเหลก็ที่ละลายน้ำใหกลายเปนเหลก็

ใหตกตะกอนออกมานั้นจะใชออกซิเจนอากาศ หรือ ตัวออกซิไดซซึ่งมีสมการดังน้ี [10] 

 กรณีใชอากาศออกซิไดซเหล็กตกตะกอน 

    4Fe2+ + O2 + 10H2O  4Fe(OH)3 + 8H+ 

 โดยไอออนเหล็ก(II) 1 mg/L จะทำปฏิกิริยาพอดีกับออกซิเจน 0.14 mg/L 

 

 กรณีใชตวัออกซิไดซแมงกานีสกรีนแซนดหรือที่เรียกวาซีโอไลทมาทำใหเหล็กตกตะกอน 

    Fe2+ + ZMnO2 + H2O  ZMnO2.FeO + 2H+      หรือเขียนอีกแบบได 

    Fe2+ + Sand(MnO2) + H2O Sand.MnO2.FeO + 2H+ 
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จะเห็นวาเมื่อเวลาผานไป การลางยอนฟนฟูสภาพดวยน้ำปกติที่นิยมใชกันนั้นจะทำใหสารกรองแมงกานีสกรีนแซนดจะคอยๆ หมด

ประสิทธิภาพในการออกซิไดซเหล็กในน้ำไป หากจะใหเหมือนเดิมตองลางยอนฟนฟูสภาพดวยคลอรีนและ/หรือโปตัสเซียมเปอรมังกา

เนต ซึ่งปกติท่ัวไปที่ใชในครัวเรือนก็ไมไดทำแบบนี้ เพราะมีความยุงยาก มักจะใชวิธีเปลี่ยนสารกรองเปนประจำทุก 2-3 ปแทน 

   

ข. การกรอง (Filtration) 

   กลไกการกรอง 

  การกรองเปนกระบวนการแยกของแข็งออกจากของเหลวซึ่งใหของเหลวไหลผานตัวกลางที่มีรูพรุนเพ่ือดักตะกอนแขวนลอย

ไว 

 

 

 

 

 

 

      

     รูปที่ 1 ขนาดเฉลี่ยของสารกรองที่เปนทรงกลมเทยีบกับ 

           ขนาดของอนุภาคแขวนลอยที่ไหลผานชองวาง 

 

 เมื่อเปรียบเทียบขนาดระหวางสารกรองโดยทั่วไปที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง d กับอนุภาคแขวนลอยที่มีขนาด 0.15d ซึ่งขนาด

เฉลี่ยของสารกรองทั่วไปมีคา 400-1500 μmหรือขนาดเม็ดทรายกรองเฉลี่ย 800 μm ซึ่งขนาดสารกรองนี้จะไมเล็กไปกวา 30-80 

ไมโครเมตร ในขณะที่อนุภาคในน้ำมีขนาดเฉลี่ยดังตาราง 

 

       ตารางที่ 1 ขนาดเฉลียอนุภาคแขวนลอยชนิดตางๆในน้ำ 

ชนิดสารแขวนลอย  ขนาด(ไมโครเมตร) 

     ดิน           1-100 

     เชื้อโรคบิด  5 

     แบคทีเรีย   0.3-3 

     ไวรัส   0.005-0.010 

     อนุภาคที่มองเห็นได 37 

เชื้อไกอาเดีย  8-12   

     

  การกรองน้ำเปนกระบวนการทางกายภาพที่ใชกำจัดสารแขวนลอยในน้ำ เชน ตะกอนเบาที่ไมตกตะกอน อนุภาคดินและ

สาหราย เปนตน การกรองเปนระบบหนึ่งในการทำน้ำประปา หลักการคอื อนุภาคตะตะกอนเล็กเหลานี้จะแทรกผานเขาไปในชองวาง

ของช้ันกรองที่ช้ันผิวหนา ทำใหตะกอนพอกพูนเกาะที่พ้ืนผิวสวนบนของช้ันสารกรองมากขึ้นเรื่อยๆ และอนุภาคเหลานี้เมื่อหลุดเขาไป

ในชองวางสารกรองทำใหเกิดการอุดตัน อัตราการไหลของน้ำผานสารกรองจะลดลง หรือเกิดความดันสูญเสียมากขึ้นจึงตองมีการลาง

ทำความสะอาดสารกรองเปนระยะๆ  

 กลไกในการกรองคือการเคลื่อนท่ีของตะกอนตางๆ ในน้ำเขาไปหาสารกรอง โดยมี 3 กลไกหลักคือ 

 ก.กลไกทางกายภาพ เมื่อน้ำไหลผานสารกรองอนุภาคสารแขวนลอยและคอลลอยดท่ีใหญกวาชองวางสารกรองก็จะถูกดักไว ดวน

กลไกการเคลื่อนท่ี (Transport) ดังนี้ 

 

d 

0.15d 
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    รูปที่ 2  กลไกการเคลื่อนที่ของตะกอนเขาหาสารกรอง[11] 

 

-การตกตะกอน (Sedimentation) คือการที่ตะกอนตกลงบนสารกรองภายในช้ันกรอง 

-การเบียดเขาหาสารกรอง (Interception) คือตะกอนเคลื่อนที่ไปในทิศทางแนวเดียวกับกระแสน้ำและเคลื่อนท่ีไปพบผิวสารกรอง 

-การเคลื่อนที่แบบไรทิศทาง (Diffusion) คือการที่อนุภาคขนาดเล็กวา 1 ไมครอนมีการเคลื่อนที่แบบแพรกระจาย (Brownian 

Motion) 

-ตะกอนมคีวามเฉื่อย (Inertia) คือตะกอนที่มีน้ำหนักมากจนไมสามารถเคลื่อนท่ีไปในทิศแนวเดียวกับกระแสน้ำ และตกลงบนสารกรอง

เสียกอน 

-การเคลื่อนที่ตามกระแสปนปวน (Turbulence) คือตะกอนที่ไหลตามกระแสน้ำที่ปนปวนแลวไปชนแลวคางติดบนผิวสารกรอง 

 ข.กลไกทางกายภาพและเคมี ใชหลักทางฟสิกสมาอธิบาย จะเกิดท่ัวชั้นกรองมี 4 แบบคือ 

 ข.1 การดูดติดผิวทางเคมี (Chemical Adsorption) คือการดูดติดผิวที่อาศัยการยึดเหนี่ยวทางเคมีระหวางสารกรองกับตะกอน จะ

มีประสิทธิภาพสูงและเกิดปฏิกิริยาไดเร็วที่อุณหมิสูง 

 ข.2 การดูดติดผิวทางกายภาพ (Physical Adsorption) คือการดูดติดผิวที่อาศัยแรงยึดเหนี่ยวระหวางสารกรองกับตะกอน จะมี

ประสิทธิภาพสูงท่ีอุณหภูมิต่ำ ประกอบดวยแรงสามลักษณะคือ 

-Electrostatic Forces คือ แรงที่เกิดข้ึนกับตะกอนที่มีประจุไฟฟา ซึ่งจะเกิดบนสนามไฟฟาสถิตบริเวณสารกรอง 

-Electrokinetic Forces คือ แรงที่เกิดขึ้นกับตะกอนที่มีประจุไฟฟา โดยตะกอนน้ีเคลื่อนท่ีบนสารกรองตลอดเวลา 

-Van Der Waals Forces คือ แรงดึงดดูระหวางตะกอนกับสารกรอง จะไมเกาะติดบนท่ีใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ แตจะเกาะติดบนผิวโดยที่

มีการเคลื่อนที่อิสระอยูตลอดเวลาและจะอยูในขอบเขตของวัตถุทั้งสอง 

 ข.3 แรงติดแนน (Adhesive Force) คือ แรยึดติดแนนใหตะกอนประเภท Flocculants ติดแนนกับผิวสารกรอง แตเนื่องจากแรง

น้ำที่ไหลผานในชั้นกรอง ไดเซาะตะกอนบางสวนที่ผิวสารกรองและพาไปยังช้ันกรองที่ลึกลง จนอาจหลุดออกจากช้ันกรอง ทำใหน้ำขา

ออกมีปริมาณเพ่ิมขึ้นได 

 ข.4 Coagulation Flocculation คือ การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทำใหตะกอนในน้ำไดมีโอกาสเกาะตัวรวมกันทำใหขนาดตะกอน

ใหญขึ้น ทำใหติดคางในชั้นกรองได 

 ค.กลไกทางชีวเคมี คือพวกจุลชีพเติบโตในชั้นกรอง ทำใหลดชองวางในชั้นกรอง สามารถดักตะกอนที่มีขนาดเล็กได 

 

1.2 ชนิดของสารกรอง 

 สารกรองที่นำมาใชในระบบประปาโดยทั่วไปคือ ทราย แอนทราไซท หินการเนท โดยในชั้นกรองจะมีอยูสามแบบคือ 1.ชั้นกรอง

เดียวทั้งหมดอาจใชทราย หรือแอนทราไซท 2.ชั้นกรองมีสารกรองสองชนิด คือใชทรายและแอนทราไซทรวมกัน และ 3.ชั้นกรองมีสาร

กรองสามชนดิ เชนทราย แอนทราไซทและหินการเนทรวมกัน 

 

1.3 แหลงน้ำท่ีใชศึกษา 

 ตัวอยางน้ำบาดาลที่มีคาเหล็กเกินมาตรฐาน บริเวณ ต.หนองชางคืน อ.เมือง จ.ลำพูน ซึ่งมี คาความเขมขนของเหล็กอยูในชวง 

3.52- 4.42 มิลลิกรัมตอลิตร 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 

  เปรียบเทียบการกำจัดเหล็กในน้ำบาดาลดวยสารกรองแมงกานีสกรีนแซนดรวมกับทรายละเอียดกับสารกรองแกวคละขนาด 
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3. วธิีดำเนินการวิจัย 

 สารกรองและอุปกรณที่ใชในการศึกษา 

  1.ภายในถังกรองที่ 1 บรรจุดวยแมงกานีสกรีนแซนด ขนาด 18 x60 mesh โดยมี Effective size ประมาณ 0.3 ถึง 0.35 

มิลลิเมตร และคาสัมประสิทธิความสม่ำเสมอ (Uniformity coefficient) นอยกวาหรือเทากับ 1.6 ซึ่งเปนคุณลักษณะที่ดีท่ีสุดของสาร

กรอง ปริมาตร 7.5 ลิตร(ช้ันบน)และทรายละเอียดเสนผานศูนยกลาง (Effective Size) ประมาณ 0.7 – 1.2 มิลลิเมตร ปริมาตร 17.5 

ลิตร(ช้ันลาง) ปริมาตรรวม 25 ลิตร ดังรูป ก. 

  

        
     ก.แมงกานีสกรีนแซนด และ ทรายละเอียด 

           
      ข. สารกรองแกว 3 ขนาด  

      รูปที่ 3   สารกรองท่ีใชศึกษา 

  2.ภายในถังกรองท่ี2 บรรจุสารกรองแกว ที่มีขนาดความละเอียด 0.4-1 mm. ปริมาตร 17 ลิตร(ชั้นลางสุด) ขนาด 1-2 mm. 

ปริมาตร 4 ลิตร(ชั้นถัดมา)และขนาด 2-4 mm. ปริมาตร 4 ลิตร(ชั้นบนสุด) ตามลำดับ  มีปริมาตรรวม 25 ลิตร ดังรปู ข. 

  3.ถังกรองขนาดมาตรฐานที่มีวางขายทั่วไปขนาด 8”x44” จำนวนสองถัง ถังแรกบรรจุแมงกานีสกรีนแซนด ถังที่สองบรรจุ

สารกรองแกว แตละถังประกอบดวยวาลวกรอง วาลวลางยอน และวาลวลางท้ิงในชุดเดียวกัน  ในถังกรองจะมีทอติดกับตัวกันสารกรอง

(strainer) ดังรูปที่ 5 โดยวางผังการกรองน้ำไว ดังรูปที่ 4 

  4.มิเตอรวัดปริมาตรน้ำเขา ในแตละถัง 

  5.ชุดทดสอบเหล็กในน้ำ 
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ถังกรอง1 ถังกรอง2 

Vมิเตอร1 
Vมิเตอร2 

 
      รูปที่ 4 ผังการกรองนำ้   

 

    
   รูปที่ 5 ตัวกันสารกรอง (strainer) ที่ติดกับทอภายในถังกรอง 

  

 

 

    
  

Vมิเตอร 1 

Pมิเตอร 1 

Pมิเตอร 2 Pมิเตอร 3 

Vมิเตอร 2 

ถังกรอง2 

 
      รูปที่ 6 อุปกรณที่ใชในการทดสอบ 

strainer 
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  โดยขั้นตอนประกอบดวย ทำการวัดความเขมขนเหล็กในน้ำกอนเขาถังกรอง และออกจากถังกรอง (แตละถัง) ที่เวลาผานไป 

(หรือที่ปริมาณน้ำกรองสะสม) จนกระท่ังความเขมขนของเหล็กในน้ำออกจากถังกรองสูงขึ้นเกินเกณฑมาตรฐานน้ำบริโภค หรือ 

จนกระทั่งอัตราการไหลของน้ำหลังกรองนอยลงมาก จะตองทำการลางยอนถังกรอง (Backwash) และการชะลาง (Rinse) ทำการ

บันทึกปริมาณน้ำลางยอนและน้ำชะลางทุกครั้ง เมื่อทำการชะลางเสร็จนับเปนสิ้นสุดการกรองหนึ่งรอบ แลวเริ่มทำการกรองใหม ทำ

เชนนี้ซำ้ๆ จนไดขอมูลที่จะบงชี้ความสามารถของถังกรองที่หนึ่งและถังกรองท่ีสอง 

 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

  ในการทดสอบหาความเขมขนของเหล็กในน้ำกอนทำการกรอง ลักษณะของน้ำเปนดังรูปที่ 7 วัดคาเฉลี่ยได  

คาเฉลี่ย = 4.24 mg/l 

          
 รูปที่ 7 ลักษณะน้ำบาดาลที่มีเหลก็ละลาย   รูปที่ 8 ลักษณะน้ำบาดาลหลังผานระบบกรอง 

      กอนเขาระบบกรอง     (ซาย-ผานระบบกรองแกว  ขวา-ผานระบบกรองแมงกานีสกรีนแซนด) 

  

 

  ความเขมขนของเหล็กในตัวอยางน้ําบาดาลหลังผานสารกรองแมงกานีสกรีนแซนด 

  คาเฉล่ีย =
0.26+0.19+0.03+0.05+0.04

5
=0.11 mg/l 

 

  ความเขมขนของเหล็กในตัวอยางน้ําบาดาลหลังผานสารกรองแกว 

  คาเฉล่ีย =
0.60+1.01+0.34+0.14+0.01

5
= 0.42 mg/l 

  

   

ความสามารถในการกําจัด =
(𝐶𝑖𝑛−𝐶𝑜𝑢𝑡)

𝐶𝑖𝑛
x100 %  

   Cin ความเขมขนเหล็กในน้ําบาดาลกอนเขากรอง 

   Cout ความเขมขนเหล็กในน้ําบาดาลหลังผานกรอง 

 

  ความสามารถในการกําจัดเหล็กของสารกรองแมงกานีสกรีนแซนด 

    =
(4.24−0.11)

4.24
x100 % = 97.4% 

  ความสามารถในการกําจัดเหล็กของสารกรองแกว 

    =
(4.24−0.42)

4.24
x100 % = 90.1 mg/l 
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รูปที่ 9 ความเขมขนเมื่อผานกรองท่ีปริมาตรกรองผานเพ่ิมขึ้น                รูปที่ 10 ประสิทธิภาพการกรอง 

 

         
    รูปที่ 11 อัตราการกรองเมื่อเริ่มตนและเมื่อครบรอบ 

1.เมื่อพิจารณาจากกราฟความเขมขนเหล็กที่ผานการกรองของสารกรองท้ังสองชนิดพบวา มีประสิทธิภาพความสามารถกรองเหล็กได

เกินกวา90เปอรเซ็นต (รูปที่ 10) 

2.เมื่อมาพิจารณาปริมาตรสะสมเมื่อกรองผานเปนเวลานานแลว สารกรองแมงกานีสกรีนแซนดจะมีอัตราการไหลที่นอยไมพอสำหรับ

การใชงานทั่วไป (รูปที่ 11) 

3.เนื่องดวยรอบการทำซ้ำของการกรองยังมีรอบการทดลองคอนขางนอย (1-2 รอบ) แตจากขอมูลในเบ้ืองตนพบวา อัตราไหลโดยเฉลี่ย

ในรอบการกรองของสารกรองแกวจะมีคาสูงกวา  

  จากผลการทดลองพบวาความสามารถในการกำจัดเหล็กในน้ำบาดาลโดยใชแมงกานีสกรีนแซนดมีคา 97.4 เปอรเซ็นต ซึ่ง

ความสามารถในการกำจัดเหล็กในน้ำบาดาลท่ีใชสารกรองแกวนับวานาสนใจ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการกำจัดมากกวา 90 

เปอรเซ็นต อีกทั้งกรองในแตละรอบยังใหปริมาตรน้ำกรองสะสมมากกวาสารกรองแมงกานีสกรีนแซนดเกือบเทาตัว หากพิจารณาจาก

การศึกษาของ (Elif Soyer et al., 2013 : หนา 325-332) ไดขอสรุปวาสารกรองแกวจะเกิดความดันสูญเสียนอยกวาทรายกรอง  ซึ่ง

ทางผูวิจัยไดวัดอัตราการไหลแทนการวัดความดันสูญเสียซึ่งไดผลไปในทางเดียวกันโดยแสดงออกมาในลักษณะท่ีรอบการกรองจะได

ปริมาตรน้ำมากกวานั่นเอง 

  หากเทียบความคุมคาของสารกรองที่ใชนั้น ราคาของสารกรองแกว 2,000 บาท สวนแมงกานีสกรีนแซนดรวมทราย 300 

บาท ซึ่งราคาตางกันเกือบ 7 เทา เมื่อพิจารณาแลวหากพบวาเมื่อรอบการใชงานในระยะยาวของสารกรองแกวใหรอบการกรองท่ีนาน

กวา นาจะมีความคุมคามากกวาเพราะไมตองเสียเวลาทำการเปลี่ยนสารซึ่งตองใชเวลา แรงงานและความชำนาญพอสมควร 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการทดลองท่ีไดพบวาสารกรองทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพความสามารถกำจดัเหล็กในน้ำได โดยสารกรองแมงกานีส

กรีนแซนดใหประสิทธิภาพดีกวา ซึ่งอธิบายกลไกได 

 กรณีสารกรองแมงกานีสกรีนแซนด 

 Fe2+ + ZMnO2 + H2O  ZMnO2.FeO + 2H+      หรือเขียนอีกแบบได 

 Fe2+ + Sand(MnO2) + H2O Sand.MnO2.FeO + 2H+ 
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                            โดยอนุมูล ZMnO2.FeO หรือ Sand.MnO2.FeO คอืเปนเมด็ตะกอนสีแดงท่ีเคลือบติดกับเม็ดสารแมงกานีส

กรีนแซนด 

 กรณสีารกรองแกว 

  Fe2+ + SiOH + H2O SiO-+Fe+ + H+ 

 โดยประจุที่ผิวของสารกรองแกว (SiO-) ซึ่งมีคาลบจะทำใหเหล็กละลายน้ำเปลี่ยนรูปเปนตะกอนเหล็กสีแดง (F+) มา

ติดที่ผิว แลวคางอยูในชั้นกรอง จากน้ันก็เปนไปตามกลไกการกรองทั้งทางกายภาพ การตกตะกอน และการเบียดเขา

หาสารกรอง รวมทั้งกลไกทางกายภาพและเคมี รวมกันดวย 

  กรณีสารกรองแกวใหรอบการกรองคอนขางสูงกวาอยางเห็นไดชัดและใหอัตรากรองกอนที่จะทำการลางยอนนั้น

คอนขางสูงกวา อธิบายไดเนื่องจากขนาดคละของสารกรองแกวมีขนาดคละดีกวาเนื่องจากใชถึงสามขนาดคือเริ่ม

ตั้งแต 0.4 มิลลิเมตรไปจนถึง 4 มิลลิเมตร แตในสารกรองแมงกานีสกรีนแซนดนั้นมีแคทรายและแมงกานีสซึ่งมขีนาด

คละอยูในชวง 0.3-0.8 มิลลิเมตรเทานั้น 

 

 

5. ขอเสนอแนะ 

  เนื่องดวยรอบการทดลองยังมีเพียงสองรอบ การทดลองจึงยังคงตองดำเนินตอไปจนกวาจะเห็นวารอบการกรองของแตละสาร

กรองลดลง ซึ่งอาจใชเวลาอีกหลายป (ปกติแลวสารกรองแมงกานสีท่ีการประปาใชนั้นก็มักจะเปลี่ยนที่ชวงเวลา 2-3 ป) 
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การตรวจวัดและการสรางชุดทดลองเพ่ือตรวจสอบปริมาณการใชพลังงานไฟฟาสำหรับหาคา

ความถูกตองของปริมาณไฟฟาในอาคาร 

The measurement method and the invention of testing equipment for 

accurately electrical power consumption in the building 
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บทคัดยอ 

บทความนี้นำเสนอชุดทดลองที่มีน้ำหนักเบา ตนทุนต่ำ ประหยัดเวลาในการทดสอบ สำหรับตรวจสอบความถูกตองของ

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาภายในอาคาร เน่ืองจากเครื่องวัดไฟฟา (กิโลวัตต - ฮาวมิเตอร) มักมีความผิดพลาดในการทำงาน สงผลให

ขอมูลที่ไดรับน้ันไมถูกตอง เพื่อที่จะแกปญหาดังกลาว จึงจำเปนตองสรางโหลดมาตรฐานใหกับเครื่องมือวัดที่ไดรับการสอบเทียบ เพื่อ

ใชเปนเกณฑอางอิงความถูกตอง และใชสำหรับเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลที่ไดรับกับเครื่องมือวัดที่ใชงานจริง และบทความน้ี

ยังไดนำเสนอแนวทางการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองสำหรับชวยตัดสินใจในการวางแผนงบประมาณคา

ไฟฟา การปรับเปลี่ยน ซอมบำรุงอุปกรณตางๆ รวมถึงลดขอพิพาทระหวางเจาของกิจการกับผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงชุดทดสอบน้ี

สามารถเปนตนแบบใหผูประกอบการนำไปปรับใชไดงายอีกดวย 

 

คำสำคัญ: พลังงานไฟฟา  กำลังไฟฟา เครื่องมือวัดไฟฟา สอบเทียบมาตรฐาน 

 

 

Abstract 

This article proposes the measurement method and the invention of testing equipment with lightweight, 

low cost, and short time which uses for calibrating electrical power consumption in the buildings. The electrical 

meter or Kilowatt Hour meters usually fail to work accurately. The standard load has been produced for those 

meters to verify the correctness of the data. Moreover, this paper presents the efficient measurement method to 

get quality data which helps to decide on budget planning, exchange, maintenance, and reducing the argument 

between entrepreneurs and the organization. Finally, the testing equipment can be a prototype for entrepreneurs 

because its property works efficiently. 

 

Keywords; Electrical power energy, Electrical power, Electrical measurement, standard Calibration  
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1. บทนำ 

ปจจุบันพลังงานไฟฟาถือเปนพลังงานรูปแบบหลักที่ถูกนำมาใชอยางแพรหลาย การใชพลังงานไฟฟาอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ

สูงสุดจึงมีความจำเปนอยางมาก ประกอบกับในภาวะปจจุบันตนทุนพลังงานนับวันยิ่งมีคาสูงขึ้น สงผลใหคาไฟฟาสูงขึ้นตามไปดวยผูใช

ไฟฟาจึงจำเปนตองใชงานอยางประหยัดเพื่อลดคาใชจายในการดำรงชีพ นอกเหนือจากการลดปริมาณการใชแลวยังมีอีกหลายปจจัยใน

การลดคาไฟฟาลง การตรวจวัดคาการใชพลังงานไฟฟาทีถู่กตองและแมนยำ จึงเปนอีกวิธีหน่ึง เน่ืองจากการวัด กระบวนการวัด และ

เครื่องมือวัด อาจเกิดความผิดพลาดจึงสงผลกับคาใชจายของผูใชไฟฟา ดังน้ันการตรวจเช็คมิเตอรไฟฟาใหอยูในสภาพพรอมใช รวมถึง

อานคาที่ถูกตองแมนยำจึงมีความจำเปนอยางยิ่ง หากคาที่อานไดจากมิเตอรไฟฟา (กิโลวัตต-ฮาวรมิเตอร) มีความผิดพลาดอาจกอ

ปญหาอ่ืนตามมาเชน คาไฟฟาสูงเกินจริง  ความปลอดภัยในการใชงานต่ำ หรืออาจเกิดขอพิพาทระหวางเจาของกิจการและผูเชาอาศัย

ตามมาไดอีกดวย บทความนี้จึงไดนำเสนอเทคนิคการแกปญหาความคลาดเคลื่อนของการวัดซึ่งอาจเกิดจาก กระบวนการวัดหรือ

เครื่องมือวัดที่ใชวัด สำหรับใชในองคกรภาครัฐหรือเอกชนเจาของอาคารชุด อาคารเชิงพาณิชย หรือแมแตผูอาศัยตามบานเรือน ซ่ึงตอง

ใชเครื่องมือวัดไฟฟา (กิโลวัตต-ฮาวรมิเตอร) ในการวัดและแปลงเปนคาไฟฟาสงผลใหเม่ือทำการตรวจสอบแลวจะพบคาความถูกตอง

และขจัดปญหาขอพิพาทอ่ืนๆ ไดอีกดวย 

 

1.1 วัตถุประสงคงานวิจัย 

1.1.1 เพื่อสรางชุดทดสอบมาตรฐานสำหรับการตรวจวัดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาที่ถูกตองและแมนยำ 

1.1.2 เพื่อคัดแยกเครื่องมือวัดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในหนวยยอยของอาคารสำหรับวางแผนการใชพลังงานใหสอดคลองกับ

คาใชจายจริง 

1.1.3 เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการงบประมาณของอาคารและลดปญหาความขัดแยงของผูใชไฟฟากับเจาของอาคาร 

 

1.2 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแลว สามารถคัดแยกเครื่องมือวัดที่ติดตั้งและใชงานอยูจริงในอาคารที่ทำการทดสอบ ทำใหระบุคาความ

ถูกตองแมนยำสำหรับเปนแนวทางในการปรับเปล่ียนงบประมาณ รวมถึงนำเสนอขอมูลใหเจาของอาคารใชตัดสินใจดำเนินกิจกรรมที่

เก่ียวของ เชน คาใชจายเก่ียวกับพลังงานที่แทจริง การวางแผนการจัดเก็บคาพลังงาน ทั้งน้ีสามารถประยุกตใชกับอาคาร หรือองคกรที่

มีขนาดใหญในการดำเนินการตางๆ เพื่อใหสถานประกอบการบริหารจัดการพลังงานและลดปญหาความขัดแยงที่เกิดจากความ

คลาดเคล่ือนของการวัด 

 

2. ทฤษฎีและการดำเนินการวิจัย 
2.1 ทฤษฎ ี

บทความน้ีเสนอการวัดคาปริมาณไฟฟา หมายถึง การวัดคากำลังไฟฟาในวงจรไฟฟากระแสสลับ ซึ่งโดยทั่วไปจะอยูในรูปของ

กำลังไฟฟาใน 3 ชนิด คือ  

2.1.1 กำลังไฟฟาปรากฏเปนกำลังไฟฟาที่ถูกนำสงไปยังแหลงจายที่มีหนวยเปน โวลต-แอมแปร (VA) 

 

             S VI=        (1) 

 

2.1.2 กำลังไฟฟาแอกทีฟ บางครั้งเลือกกำลังไฟฟาเฉพาะหรือกำลังไฟฟาจริงเปนกำลังไฟฟาที่ถูกใชในโหลดจริงมีหนวยวัตตเปน

วัตต (W) 

 

         cosP VI θ=        (2) 
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2.1.3 กําลังไฟฟารีแอกทีฟ เปนกำลังไฟฟาสงไปยังอุปกรณรีแอคทีฟในวงจรของโหลด มีหนวยเปน โวลต-แอมแปร-รีแอคทีฟ (VAR) 

 

         sinQ VI θ=        (3) 

 

สำหรับองคประกอบอีกอยางที่มีความสำคัญในวงจรไฟฟากระแสสลับ คือ ตัวประกอบกำลังซ่ึงเปนคาที่เกิดขึ้นจากอุปกรณรีแอก

ทีฟในวงจร 

 

         cosPF θ=        (4) 

 

            
P

PF
S

=        (5) 

 

กำหนดให PF  คือ ตัวประกอบกำลัง โดยที่กำลังไฟฟาเอาตพุตทั้งสามน้ันมีความสัมพันธกันซ่ึงสามารถแสดงไดจากสมการ 

 

          2 2S P Q= +       (6) 

 

ในความเปนจริงการใชงานโหลดโดยทั่วไป มีลักษณะของโหลดที่แตกตางกันออกไป ตามคุณลักษณะสมบัติของโหลดแตละชนิด 

สำหรับบทความน้ีจะพิจารณาเฉพาะการวัดกำลังไฟฟาจริงที่มีหนวยเปนวัตตเทาน้ัน ทั้งน้ีเพราะเวลาการนำไปประเมินคาใชจายจะคิด

คาใชจายจากหนวยพลังงานที่มีหนวยเปนวัตตคูณเวลาในการใชงานของแตละหนวยการใช [1] ดังสมการ คือ 

 

คาไฟฟา =  พลังงานไฟฟาทั้งหมด ×  ช่ัวโมงที่ใชงานตอหน่ึงหนวยกิโลวัตต ×  คาไฟฟาตอหนวย 

 

   
1000

W H K× ×
=           (7)

        

  คาไฟฟา  Q=  บาท / เดือน 

 

     factor ที่เพิ่มขึ้นคือ  =  Q ft Vat× ×  

 

  คาไฟฟา  →  บิลคาไฟฟา 
 

หมายเหตุ *พิจารณาเฉพาะโหลดพ้ืนฐานเฟสเดียวกรณีทั่วไป 

 

2.2 การออกแบบและสรางชุดทดลอง 

สำหรับบทความน้ีนำเสนอรูปแบบการวัดของเครื่องมือวัดที่เปนเฉพาะไฟฟากระแสสลับในระบบหน่ึงเฟส โดยอางอิงการวัดปริมาณ

การใชไฟฟาของการไฟฟานครหลวง [2] โดยมีวิธีการตอดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปท่ี 1 การตอเคร่ืองมือวัด (กิโลวัตต-ฮาวรมิเตอร) การไฟฟานครหลวง 

 

ในการออกแบบและสรางชุดทดลองประกอบไปดวยชุดเครื่องมือวัดมาตรฐานและชุดโหลดมาตรฐาน ซึ่งจำเปนจะตองไดรับการ

สอบเทียบและมีใบรับรองมาตรฐาน เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดเง่ือนไขหองสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด [3], [4], [5], [6] สำหรับ

อางอิงผลการวิเคราะห โดยโหลดที่ใชในชุดทดลองที่ออกแบบไวแบงเปนสองชุด คือ กิโลวัตตฮาวรมิเตอรขนาด 5/15 แอมป สำหรับ

จายโหลดพิกัดสูงสุด 3,000 วัตต และกิโลวัตตฮาวรมิเตอรขนาด 15/45 แอมป สำหรับจายโหลดพิกัดสูงสุด 5,000 วัตต มีเซนเซอร

ตรวจจับความเร็วจานหมุนมิเตอร และอุปกรณวัดคาพารามิเตอรตางๆ รวมทั้งตัวตั้งเวลาและวงจรแสดงผลดังแสดงผังวงจร และรูปชุด

ทดลองจริงดังรูปที่ 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ผังวงจรชุดทดลองมาตรฐาน และชุดทดลองจริง 

 

การวิจัยเริ ่มดวยการสำรวจจำนวนกิโลวัตตฮาวรมิเตอรที ่ต องการทดสอบ สำหรับบทความนี ้ใชอาคารที ่พักบุคลากรคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ อาคาร A มีจำนวนหองพัก 60 หองจำนวนมิเตอร 60 ตัว ขนาดพิกัด 5/15 

แอมป จำนวน 48 ตัวและ 15/45 แอมป จำนวน 12 ตัว โดยกำหนดตัวอยางทดสอบทั้งหมดจำนวนขนาดละ 12 ตัว แสดงไวในผังการ

ดำเนินงานใน รูปที่ 3 
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รูปท่ี 3 ผังการดำเนินการตรวจสอบปริมาณการใชไฟฟา 

 

จากผังการดำเนินงานดังแสดงในรูปที่ 3 ผูวิจัยดำเนินการสำรวจปริมาณกิโลวัตตฮาวรมิเตอรที่ตองการทดสอบ หลังจากน้ันกำหนด

ตัวอยางเพื่อสุมตรวจมิเตอร โดยจำแนกกิโลวัตตฮาวรมิเตอรในการสำรวจเปนสามประเภทคือ ประเภทที่ 1 กิโลวัตตฮาวรมิเตอรที่ไดรับ

การตรวจสอบมาตรฐานและไดรับใบรับรองจากหองสอบเทียบมาตรฐาน ประเภทที่ 2 คือ เครื่องมือวัดในหองปฏิบัติการไดแก วัตต

มิเตอร เพาเวอรเฟคเตอรมิเตอร โวลตมิเตอร และแอมปมิเตอร และประเภทที ่3 คือ กิโลวัตตฮาวรมิเตอรที่ติดตั้งอยูในอาคารและ ใช

งานอยูจริงตามปกติ จากน้ันทำการทดสอบคาที่วัดของกิโลวัตตฮาวรมิเตอรประเภทที่ 1 และเครื่องมือวัดประเภทที่ 2 เพื่อยืนยันความ

ถูกตอง แลวจึงนำเอากิโลวัตตฮาวรมิเตอรประเภทที่ 1 ไปทำการวัดเพื่อเปรียบเทียบกับกิโลวัตตฮาวรมิเตอรประเภทที่ 3 จากน้ัน

ดำเนินการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการทดลอง 

 

3. ผลการทดลอง 
การดำเนินการทดสอบ เม่ือทำการเปรียบเทียบคาตางๆ ของชุดทดลองกับเครื่องวัดในหองทดลอง (กลุมตัวอยางประเภทที่ 2) อัน

ไดแก คาแรงดันไฟฟา (V) กระแสไฟฟา (A) ตัวประกอบกำลัง หลังจากน้ันจึงนำเอาชุดทดลองไปทำการตรวดวัดเปรียบเทียบปริมาณ

การใชไฟฟากับเครื่องวัดที่ใชงานปกติในอาคารที่พักอาศัยบุคลากร (ประเภทที่ 3) ตามที่ไดสำรวจจำนวนเอาไวแลว ชุดทดลองสามารถ

ตอวงจรภายนอกกับเครื่องวัดแตละหอง โดยไมตองดับไฟ เพียงแตตองเลือกปลดเครื่องวัดออกและทดสอบไดครั้งละหน่ึงชุด สามารถ

ตั้งเวลาในการตรวจสอบและมีหนาจอแสดงผล พรอมตัดวงจรอัตโนมัติ เซนเซอรตรวจจับความเร็วของจานหมุนทำหนาที่นับคาเม่ือ

แถบสีของจานหมุนเคลื่อนผาน การดำเนินการทดสอบทำในระยะเวลาสั้น มีคาความแมนยำสูง ผลการทดลองแสดงไวในตารางที่ 1 

และตารางที่ 2   
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ตารางท่ี 1  ทดสอบกิโลวัตตฮาวรมิเตอรขนาด 5/15 (A) จายโหลดพิกัด (1,000 W) เวลา 5 นาที คาพิกัดรอบจากการคำนวณคือ    

100 รอบ คาความคลาดเคล่ือน ± 1 รอบ 

 

หอง แรงดัน 

(V) 

กระแส 

(A) 

ตัวประกอบ

กำลัง 

กำลัง

อินพตุ 

ประสิทธิภาพ รอบท่ีอานได

จากชุด

ทดสอบ 

รอบท่ีอานได

จากมิเตอร

หนาหอง 

รอบท่ี

แตกตาง 

เปอรเซ็นต

ผิดพลาด 

201 228 4.48 0.99 1011.22 98.89 99 101 ± 2 ± 2 

202 227 4.48 0.99 1006.79 99.32 100 102 ± 2 ± 2 

303 228 4.49 0.99 1013.48 98.66 100 98 ± 2 ± 2 

304 229 4.47 0.99 1013.39 98.67 99 101 ± 2 ± 2 

405 227 4.48 0.99 1006.79 99.32 100 98 ± 2 ± 2 

406 227 4.48 0.99 1011.22 98.89 99 108 ± 9 ± 9 

507 228 4.48 0.99 1008.96 99.11 100 64 ± 36 ± 36 

508 228 4.47 0.99 1013.39 98.67 100 104 ± 4 ± 4 

609 229 4.47 0.99 1013.39 98.67 99 101 ± 2 ± 2 

610 229 4.47 0.99 1013.39 98.67 99 92 ± 7 ± 7 

711 228 4.48 0.99 1011.22 98.89 100 100 ± 0 ± 0 

712 228 4.48 0.99 1011.22 98.89 99 98 ± 1 ± 1 

 

ตารางท่ี 2 ทดสอบกิโลวัตตฮาวรมิเตอรขนาด 15/45 (A) จายโหลดพิกัด (3,000 W)  เวลา 5 นาที คาพิกัดรอบจากการคำนวณคือ 

100 รอบ คาความคลาดเคล่ือน ± 1 รอบ 

 

หอง แรงดัน 

(V) 

กระแส 

(A) 

ตัวประกอบ

กำลัง 

กำลังอิน

พุด 

ประสิทธิภาพ รอบท่ีอาน

ไดจากชุด

ทดสอบ 

รอบท่ีอานได

จากมิเตอร

หนาหอง 

รอบท่ี

แตกตาง 

เปอรเซ็นต

ผิดพลาด 

801 225 13.65 0.99 3040.35 98.67 99 99 ± 0 ± 0 

802 224 13.64 0.99 3024.80 99.18 99 101 ± 2 ± 2 

803 226 13.66 0.99 3056.28 92.15 100 57 ± 43 ± 43 

804 225 13.65 0.99 3040.53 98.67 99 100 ± 1 ± 1 

805 226 13.67 0.99 3058.52 98.08 100 102 ± 2 ± 2 

806 226 13.66 0.99 3056.28 98.51 99 99 ± 0 ± 0 

807 225 13.65 0.99 3040.53 98.67 99 101 ± 2 ± 2 

808 225 13.68 0.99 3047.22 98.45 99 100 ± 1 ± 1 

809 226 13.68 0.99 3060.76 98.01 100 99 ± 1 ± 1 

810 224 13.67 0.99 3031.45 98.96 99 103 ± 4 ± 4 

811 226 13.65 0.99 3054.05 98.23 99 99 ± 0 ± 0 

812 225 13.67 0.99 3044.99 98.52 99 97 ± 2 ± 2 
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4. วิจารณและวิเคราะหผลการทดลอง 

จากผลการดำเนินการที่ไดจากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ชุดทดสอบสามารถประเมินความถูกตองของเครื่องมือวัด 

ไดโดยการบงช้ีความแมนยำของการวัด อธิบายดวยผลการวัดจำนวนรอบของจานหมุน ซ่ึงเปนตัวบอกพิกัดความถูกตองของเครื่องวัด

หมายถึงการแปลงคาจำนวนรอบออกมาเปนคาไฟฟาในรอบบิลน้ันๆ คาความคลาดเคล่ือนของจำนวนรอบ การวัดเปนตัวบงบอกถึงคา

ไฟฟาที่ถูกตองตามความเปนจริงและเปอรเซ็นตผิดพลาดของการวัดจึงหมายถึงความผิดเพี้ยน ในกรณีคาไฟฟาที่ไมถูกตองตามจริง เชน 

เม่ือเครื่องมือวัดหมุนชากวาความเปนจริง ผูใชไฟฟาจะจายคาไฟที่ถูกลงกวาปกติ หรือเครื่องมือวัดหมุนเร็วกวาปกติ หมายถึงผูใชไฟฟา

จะจายคาไฟฟาสูงกวาปกติน่ันเอง 

เครื่องมือวัดทั้งสองขนาด คือ 5/15 และ 15/45 เปนการใชงานเครื่องมือวัดตามพิกัดกระแสที่กำหนดมาตรฐานการไฟฟา คือ     

ไมเกิน 5 แอมป และไมเกิน 15 แอมป  ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาเครื่องมือวัดโดยสวนใหญมีความถูกตองและเปนที่ยอมรับได 

เน่ืองจากอุปกรณที่ใชในการทดลองยังมีความคลาดเคล่ือนรวมอยูดวยเสมอ กลาวคือผูวิจัยไมสามารถปรับแตงคาเริ่มตนของการวัดได 

(ชุดตรวจนับรอบ) เน่ืองจากจุดเริ่มตนของการตรวจจับแถบสีดำที่จานหมุนไมไดอยูในตำแหนงเดิมทุกรอบการตรวจจับ ดังน้ันทุกๆ รอบ

ของการทดสอบจะมีคาความคลาดเคลื ่อนรวมอยู ด วยเสมอแตจะไมเกิน ± 1 รอบการทำงาน โดยการไฟฟากำหนดคาความ

คลาดเคล่ือนไวไมเกิน (2.5%) [7] จึงเปนปจจัยที่สามารถยอมรับได เน่ืองจากผูวิจัยหรือผูที่จะนำหลักการน้ีไปใชงานทดสอบไมสามารถ

ปรับเปล่ียนโครงสรางเครื่องวัด (แถบสีที่จานหมุนคือจุดเซนเซอรตรวจจับ) ดังน้ัน การจัดการวางแผนงบประมาณของแตละองคกรอาจ

มีเกณฑที่ยอมรับไดแตกตางกันไปแลวแตเกณฑของผูประกอบการกำหนด เชน คาความผิดพลาดของการหมุนที่ทดสอบในตารางที่ 1 

และ 2 โดยสวนใหญจะอยูที่ประมาณ ± 1 - ± 3 รอบ หรือเปอรเซ็นตผิดพลาดที่ ± 1 - ± 3 เมื่อตัดความคลาดเคลื่อนของชุด

ทดสอบที่ยอมรับไดอีก ± 1% จะเหลือความคลาดเคล่ือนของการวัดอยูที่ไมเกิน ± 2%  (ไมเกิน 2.5%) โดยผลการทดลองใชตัวอยาง

การทดสอบในสัดสวนที่นอยมากกับความเปนจริง เชน ตารางที่ 1 ทดสอบ 1 หนวย (1000 W) ใชเวลาในการวัด 5 นาที จะสามารถ

ทำนายคาความคลาดเคลื่อนไดกับเครื่องวัดที่เปนปกติ หากคลาดเคลื่อนเพียง 0-2% ของผูใชงานไฟฟานอยมาก เชน ไมเกิน 100 

หนวย/เดือน คาไฟฟาที่ผิดพลาดอยางมากที่สุดคือ 9 บาท/เดือน (4.5 บาท/หนวย) หรือตารางที่ 2 ทดสอบปริมาณจริงที่ 3 หนวย 

(3000W) ใน 5 นาที สามารถทำนายคาความคลาดเคล่ือนที่ผิดปกติ ในกรณีเดียวกันหากใชไฟฟาในปริมาณ 300 หนวย/เดือน ประเมิน

วาคลาดเคลื่อนสูงสุดไมเกิน 27 บาท/เดือน ดังนั้น ผลที่ไดจึงใชเปนขอมูลใหสถานประกอบการและองคกรใชเปนขอมูลประกอบวา

เกณฑความคลาดเคลื่อนเปนที่ยอมรับไดหรือไม สามารถประเมินงาน วางแผนกำหนดงบประมาณไดโดยใชขอมูลนี้ประกอบการ

ตัดสินใจ สวนกรณีคาความคลาดเคลื่อนที่เกินกวาปกติบาง เชน ผลจากตารางที่ 1 หอง 406 และหอง 610 มีรอบที่แตกตางอยูที่ 9 

รอบ และ 7 รอบหรือ 8.25 และ 6.54 ตามลำดับ ขอสังเกตกรณีนี้คืออาจเกิดจากการเสื่อมสภาพของวัสดุ การตอวงจรที่ไมสมบูรณ 

การตอลงดินไมถูกตอง หรือสาเหตุอ่ืนๆ กรณีเจาของกิจการอาจตองพิจารณาองคประกอบอ่ืนในการแกปญหา เชน ตรวจซอมใหเปนไป

ตามมาตรฐาน หรือเปล่ียนเครื่องมือวัดเพื่อความเหมาะสมกับงบประมาณ เปนตน  

อยางไรก็ตามจากผลการทดสอบในตารางที่ 1  ขอมูลที่เปนขอสังเกตอยางมากคอื หอง 507 มีความคลาดเคล่ือนของการวัด ± 36 

รอบ หรือ ± 3.6% ในกรณีน้ีเครื่องวัดหมุนชากวาปกติจำนวน 36 รอบ หมายถึงผูใชไฟฟาตองจายคาไฟฟาถูกลงตอ 100 หนวย (คา

สมมุต ิ100 หนวย/เดือน หนวยละ 4.5 บาท) คิดเปนเงินประมาณ 162 บาท/เดือน (จายตอเดือนเพียง 288 บาท จาก 450 บาท) หรือ

ประมาณ 1,944 บาท/ป ดังน้ันกรณีน้ีจึงควรพิจารณาปรับเปล่ียนหรือหาสาเหตุอ่ืนที่เก่ียวของ เชน การตอเครื่องวัดถูกตองหรือไม มี

การเปล่ียนแปลงวงจรการตอหรือดัดแปลงโครงสรางเครื่องวัดหรือไม เปนตน ขอสังเกตกรณีหอง 507 ขางตน มีแนวโนมวาอาจมีความ

ผิดปกติไดเชนกัน ในผลจากตารางที่ 2 หอง 803 โดยมีความคลาดเคล่ือนของรอบการวัดคือ 43 รอบ หรือ 43% ทำใหผูใชไฟฟาจาย

คาไฟลดลงจากความเปนจริง (คาสมมุติ 300 หนวย/เดือน หนวยละ 4.5 บาท) คิดเปนเงินประมาณ 580.5 บาท/เดือน (จายตอเดือน

เพียง 769.5 บาทจาก 1,350 บาท) หรือประมาณ 6,966 บาท/ป ขอมูลดังกลาวน้ีมีประโยชนอยางมากเพื่อใชพิจารณาดำเนินกิจกรรม

เก่ียวกับการวางแผนงบประมาณ ในทางกลับกันอาจสงผลกระทบทางลบดาน การดำเนินกิจการของสถานประกอบการจากการจัดเก็บ

คาไฟฟาไมตรงกับความเปนจริง ผูประกอบการจึงตองพิจารณาประกอบหรือใชผลการทดสอบน้ีในการอางอิง   
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5. สรุปผลการทดลอง 

จากผลการทดลองที่ไดดำเนินการ ยืนยันไดเปนอยางดีวาสามารถตรวจสอบคาความถูกตองของการวัดปริมาณการใชพลังงานไฟฟา

ไดอยางถูกตองและแมนยำเปนที่นาเชื่อถือ ชุดทดลองมีน้ำหนักเบา ใชเวลาทดสอบนอยและมีตนทุนต่ำ สามารถประยุกตใชไดกับ

องคกรโดยดัดแปลงขนาดตามความเหมาะสม การทดสอบยืนยันความถูกตองได เพราะมีโครงสรางไมซับซอน วงจรการตองายไม

จำเปนตองอาศัยผูชำนาญการเฉพาะ เปนเครื่องมือที่ใชคัดแยกเครื่องมือวัดที่ติดตั้งอยูในสถานที่จริงได โดยไมตองปรับเปล่ียนวงจรใดๆ 

ไมจำเปนตองตัดกระไฟฟาขณะทดสอบ และใชเปนเงื่อนไขในการดำเนินการอ่ืน งบประมาณ หรือกิจกรรมอื่นตามความเหมาะสม

เก่ียวกับคาไฟฟาไดดวย 
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาดของ
โรคโควิด-19 ของเจาหนาท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภธูรนครหลวง  

อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา  
 

Factors Related to Behavior in using Herbs for Self-Health Care during the Covid-19 
Pandemic among Police Officers at the Nakhon Luang Provincial Police Station, 

Nakhon Luang District, Phranakhon Si Ayutthaya Province  
 
 

ปฏิภาณี  ขันธโภค1*  กันติกา  ปยะเลิศ1 และ  รินทรนภา  สุวรรณธาดา1 
 
 

1สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
*Email: kpatipanee@aru.ac.th 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช
สมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาดของโรคโควิด-19 ของเจาหนาท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรนครหลวง อําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยใชแบบสอบถาม ซ่ึงมีคา IOC อยูในชวง 0.66 – 1.00 และมี
คาความเชื่อม่ันของขอคําถามความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม เทากับ 0.753, 0.767 และ 0.843 ตามลําดับ  วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความสัมพันธดวยสถิติเชิงอนุมาน คือ สถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีความรูการใชสมุนไพรอยูใน
ระดับปานกลาง (  = 10.90, S.D. = 2.12) มีทัศนคติและพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพอยูในระดับสูง (  = 3.83, S.D. 

= 0.98 และ  = 2.57, S.D. = 0.68 ตามลําดับ) จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา ทัศนคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช
สมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .512, p-value = .002) 
ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังนี้สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมใหความรูและสงเสริมการใชสมุนไพรใหแกเจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนท่ัวไปได 
 
คําสําคัญ: โรคโควิด-19, พฤติกรรมการใชสมุนไพร, การดูแลสุขภาพ, เจาหนาท่ีตํารวจ 
 

Abstract 
This cross-sectional survey research aims to study factors related to the herb use behaviors for health 

care among police officers at the Nakhon Luang provincial police station, Nakhon Luang district, Phranakhon Si 
Ayutthaya province during the COVID-19 pandemic. The data were collected from a total of 30 samples using a 
questionnaire. The IOC value of a questionnaire was range from 0.66 – 1.00. The reliability of knowledge, 
attitude, and behavior questions were 0.753 , 0.767 , and 0.843 , respectively.  The data analysis was performed 
using descriptive statistics including frequency, mean, percentage, standard deviation. The correlation analysis 
was performed using inferential statistics including Pearson's product moment correlation coefficient at a 
significant level of .05. The results revealed that samples had the moderate level of knowledge regarding the 
herb usage (  = 10.90, S.D. = 2.12). The attitudes and behaviors towards the use of herbs for health care among 

samples were at the high level (  = 3 .83 , S.D. = 0.98  and  = 2.57 , S.D. = 0.68 , respectively). The correlation 
analysis showed that the attitudes were significantly correlated to the use of herbs behaviors for health care 
during the COVID-19 pandemic at a level of .05 (r = .512, p-value = .002). The data obtained from this study can 
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be used as the basis information for the providing knowledge and promoting the use of herb activities in federal 
agents and citizens. 
 
Keywords: COVID-19, Behavior in using herbs, Health care, Police officers  
 

1. บทนํา 
 การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 หรือ COVID-19) ทํา
ใหมีผูติดเชื้อและผูเสียชีวิตเปนจํานวนมาก ถึงแมประชาชนสวนใหญจะไดรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แตการระบาดก็ยังคงเกิดข้ึนอยาง
ตอเนื่อง เปนเพราะวัคซีนท่ีฉีดนั้นสามารถลดความรุนแรงของอาการและลดอัตราการเสียชีวิตได แตไมสามารถปองกันการติดเชื้อและ
การแพรเชื้อโควิด-19 ได [1]  นอกจากนี้ อาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนหลังจากการปวยโรคโควิด-19 (Long COVID) เชน อาการเหนื่อย 
ออนเพลีย หอบ ไอ หายใจลําบาก ยังสงผลกระทบตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวอีกดวย [2]  นอกจากการปฏิบัติตาม
มาตรการสวมหนากากอนามัย เวนระยะหางระหวางบุคคล และลางมืออยูเสมอ จะเปนการปองกันตนเองจากเชื้อโควิด-19 ท่ีมี
ประสิทธิภาพแลว การดูแลสุขภาพใหแข็งเเรงอยูเสมอในชวงท่ีมีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ก็เปนสิ่งท่ีจําเปนเชนกัน เนื่องจากผูท่ี
มีสุขภาพแข็งแรงจะมีภูมิตานทานสูง เม่ือไดรับเชื้อโควิด-19 จะมีอาการปวยไมรุนแรงและสามารถฟนตัวไดเร็ว การดูแลสุขภาพให
แข็งแรงสามารถทําไดโดยการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ รับประทานอาหารครบ 5 หมู ดูแลสุขภาพจิต ลดความเครียด นอนหลับ
พักผอนใหเพียงพอ และจัดสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ [3]  การใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพใหแข็งแรงยังเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ี
นาสนใจ เพราะสมุนไพรเปนวัตถุดิบท่ีหาไดงายและประชาชนสามารถนําไปใชไดดวยตนเอง  ในชวงท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 มี
ประชาชนจํานวนมากใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะอยางย่ิงฟาทะลายโจรและกระชายขาว เนื่องจากมีความเชื่อวา
การบริโภคสมุนไพรดังกลาวจะชวยปองกันการติดโรคโควิด-19 ได [4]  จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา สมุนไพรท่ีประชาชนใชดูแล
สุขภาพในชวงท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 นั้น สวนใหญมีสรรพคุณตานเชื้อไวรัส ลดการอักเสบ และเสริมสรางภูมิตานทานของ
รางกาย ซ่ึงถึงแมวาสมุนไพรจะไมสามารถปองกันการติดโรคโควิด-19 ได แตการใชสมุนไพรรวมกับการใชยาแผนปจจุบันก็สามารถชวย
ลดความรุนแรงของโรคได [4] 
 เจาหนาท่ีตํารวจมีหนาท่ีใหบริการประชาชนหลากหลายกลุมเชนเดียวกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข แตไมสามารถปองกันตนเองตาม
มาตรการการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ไดอยางเครงครัด ดวยบริบทการทํางานท่ีจําเปนสัมผัสตัวผูกระทําผิดตลอดเวลา 
ทําใหมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สูง หากมีเจาหนาท่ีตํารวจคนหนึ่งติดเชื้อ จะสงผลกระทบกับกําลังพลและการปฏิบัติหนาท่ีในสวน
ตางอ่ืน ๆ ดวย [5]  อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง เปนพ้ืนท่ีท่ีมีสถาน
ประกอบการทาเรืออยูเปนจํานวนมาก อีกท้ังยังมีพ้ืนท่ีติดตอกับจังหวัดสระบุรี ทําใหอําเภอนครหลวงเปนเสนทางการขนสงสินคาท่ี
สําคัญอีกเสนทางหนึ่งและมีการเคลื่อนยายแรงงานตางถ่ินเขามาในพ้ืนท่ี [6]  ดวยเหตุนี้ เจาหนาท่ีตํารวจในพ้ืนท่ีอําเภอนครหลวงจึงมี
โอกาสสัมผัสและติดเชื้อโควิด-19 สูง  จากการสํารวจเบื้องตนของคณะผูวิจัย พบวา เจาหนาท่ีตํารวจมีการใชสมุนไพรในการดูแล
สุขภาพ และจากการทบทวนวรรณกรรม ยังไมพบการศึกษาเกี่ยวกับการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของเจาหนาท่ีตํารวจในเขต
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองใหแข็งแรงเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานภายใต
การระบาดของโรคโควิด-19 ของเจาหนาท่ีตํารวจ  งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับของความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 และศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและทัศนคติกับพฤติกรรม
การใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 ของเจาหนาท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรนครหลวง อําเภอ   
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดมาเปนแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาท่ีตํารวจสามารถใช
สมุนไพรเพ่ือสงเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพเบื้องตนไดอยางถูกตองและปลอดภัยย่ิงขึ้น 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับของ
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาดของโรคโควิด-19 และศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความรูและทัศนคติกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาดของโรคโควิด-19 ของเจาหนาท่ี
ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการวิจัยระหวางเดือนมกราคม - ตุลาคม     
พ.ศ. 2564  
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3. วิธีการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากร คือ เจาหนาท่ีตํารวจสังกัดสถานีตํารวจภูธรนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 60 คน [7] 
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากการเปดตารางของเครซี่และมอรแกน [8] ไดกลุมตัวอยาง 52 คน ทําการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ    
แตเนื่องจากในระหวางการดําเนินการวิจัยนั้นเปนชวงที่มีการแพรระบาดของโรคโควิด-19และเจาหนาที่ตํารวจสวนใหญออกปฏิบัติ
ราชการนอกสถานที ่ ทําใหม ีเจ าหนาที ่ตํารวจปฏิบ ัต ิราชการประจําสถานีตํารวจภูธรนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ณ ขณะนั้น จํานวน 30 คน คณะผูวิจัยจึงเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 
 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซ่ึงคณะผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษา คนควาขอมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ประกอบดวย 4 สวน คือ  
 3.2.1 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน 9 ขอ   
 3.2.2 สวนท่ี 2 ความรูเกี่ยวกับการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาดของโรคโควิด-19 จํานวน 18 ขอ เปนแบบ
เลือกตอบถูกผิด โดยตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน จําแนกผลของคะแนนรวมเฉลี่ยขอคําถามความรูเกี่ยวกับสมุนไพรและ
การใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของกลุมตัวอยาง ออกเปน 3 ระดับ โดยใชเกณฑของบลูม [9] ดังนี้ 

ระดับความรู เกณฑชวงคะแนน 
ต่ํา คะแนนตํ่ากวารอยละ 60 (0 - 10.7 คะแนน) 
ปานกลาง คะแนนระหวางรอยละ 60 – 79 (10.8 - 14.3 คะแนน) 
สูง คะแนนต้ังแตรอยละ 80 ขึน้ไป (14.4 – 18 8 คะแนน) 

 3.2.3 สวนท่ี 3 ทัศนคติตอการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จํานวน 11 ขอ เปนแบบมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางย่ิง 4 หมายถึง เห็นดวย 3 หมายถึง ไมแนใจ 2 หมายถึง ไมเห็นดวย และ            
1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางย่ิง สําหรับขอทัศนคติเชิงบวก และ 5 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางย่ิง 4 หมายถึง ไมเห็นดวย 3 หมายถึง    
ไมแนใจ 2 หมายถึง เห็นดวย และ 1 หมายถึง เห็นดวยอยางย่ิง สําหรับขอทัศนคติเชิงลบ จําแนกผลของคะแนนรวมเฉลี่ยขอคําถาม
ทัศนคติตอการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของกลุมตัวอยาง ออกเปน 3 ระดับ โดยใชเกณฑของเบสท [10] ดังนี้ 

ระดับทัศนคติ เกณฑชวงคะแนน 
ต่ํา 1.00 - 2.33 คะแนน 
ปานกลาง 2.34 - 3.66 คะแนน 
สูง 3.67 - 5.00 คะแนน 

 3.2.4 สวนท่ี 4 พฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จํานวน 18 ขอ เปนแบบมาตร
ประมาณคา 3 ระดับ คือ 3 หมายถึง ปฏิบัติเปนประจํา 2 หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง และ 1 หมายถึง ไมเคยปฏิบัติ สําหรับขอพฤติกรรม
เชิงบวก และ 3 หมายถึง ไมเคยปฏิบัติ 2 หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง และ 1 หมายถึง ปฏิบัติเปนประจํา สําหรับขอพฤติกรรมเชิงลบ 
จําแนกผลของคะแนนรวมเฉลี่ยขอคําถามพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของกลุมตัวอยาง ออกเปน 3 ระดับ โดยใชเกณฑ
ของเบสท [10] ดังนี้ 

ระดับพฤติกรรม เกณฑชวงคะแนน 
ต่ํา 1.00 - 1.67 คะแนน 
ปานกลาง 1.68 - 2.32 คะแนน 
สูง 2.33 - 3.00 คะแนน 

 
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item-
objective Congruence : IOC) ของแบบสอบถามอยูในชวง 0.66 – 1.00  หลังจากปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญแลว จึงทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยการนําไปทดลองใชกับเจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติราชการประจําสถานี
ตํารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน จากนั้นวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน
ของขอคําถามความรูเกี่ยวกับสมุนไพร โดยใชสูตรการคํานวณ Kuder-Richardson (KR 20) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.753 และ
วิเคราะหหาความเชื่อม่ันของขอคําถามทัศนคติและพฤติกรรมการใชสมุนไพร โดยใชสูตรการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ    
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ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันของขอคําถามทัศนคติและพฤติกรรม เทากับ 0.767 และ 0.843 
ตามลําดับ 
 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4.1 คณะผูวิจัยดําเนินการขออนุญาตเก็บขอมูล ณ สถานีตํารวจภูธรนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3.4.2 คณะผูวิจัยชี้แจงขอบเขตการศึกษา วัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลท่ีคาดวาจะไดรับ และการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนแกกลุมตัวอยาง 
 3.4.3 คณะผูวิจัยแจกแบบสอบถาม อธิบายวิธีการทํา และใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถาม 
 3.4.4 คณะผูวิจัยรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูล 
 
3.5 การวิเคราะหขอมูล  
 3.5.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก ความถี่ (Frequency) 
คาเฉลี่ย (Average, ) รอยละ (Percentage) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation, S.D.) 
 3.5.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางความรู และทัศนคติกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 ดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson's product 
moment correlation coefficient) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ p < .05 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 96.7 มีอายุอยูในชวงอายุระหวาง 30 - 40 ป รอยละ 40.0 สวนใหญมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสัดสวนท่ีเทากัน คือ รอยละ 43.3 มีชั้นยศระดับสิบตํารวจตรี – 
สิบตํารวจเอก รอยละ 63.3 สวนใหญดํารงตําแหนงผูบังคับหมูปองกันปราบปราม (ผบ.หมู (ป)) รอยละ 83.3 ปฏิบัติหนาท่ีในสายงาน
ปองกันปราบปราม รอยละ 60.0 มีสถานภาพสมรส รอยละ 53.3 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 10,001 - 20,000 บาท รอยละ 60.0 
และมีประสบการณการใชสมุนไพร รอยละ 80.0  
 
4.2 ความรูเก่ียวกับการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาดของโรคโควิด-19  
 กลุมตัวอยางมีคะแนนความรูเกี่ยวกับการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยรวมเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง (  = 10.90, S.D. = 2.12) โดยมีความรูอยูในระดับปานกลาง 20 คน คิดเปนรอยละ 66.7และระดับต่ํา 10 คน คิด
เปนรอยละ 33.3  ขอความรูท่ีกลุมตัวอยางตอบถูกมากท่ีสุด คือ “ขาใชขับลม ขับเหงื่อ บรรเทาอาการไอ อาการแนนจุกเสียด” จํานวน  
28 คน คิดเปนรอยละ 93.33  รองลงมา คือ “กระชายขาว มีสรรพคุณบํารุงกําลัง แกไอ แกทองอืด ทองเฟอ” จํานวน 27 คน คิดเปน
รอยละ 90.00  สําหรับขอความรูท่ีกลุมตัวอยางตอบผิดมากท่ีสุด คือ “ใบมะกรูดใชแกหวัด แกไข แกคออักเสบ” จํานวน 30 คน คิด
เปนรอยละ 100.00 รองลงมา คือ “การรับประทานกระชายขาวสามารถปองกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได” จํานวน 27 คน คิดเปน
รอยละ 90.00 และ “การรับประทานฟาทะลายโจรสามารถปองกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได” เปนจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 
70.00  จํานวนและรอยละของระดับความรูการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาดของโรคโควิด-19 ของกลุมตัวอยาง
แสดงดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของระดับความรูการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาดของโรคโควิด-19 ของ
เจาหนาท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (n = 30) 
 

ระดับความรู จํานวน (คน) รอยละ 

สูง 10 33.3 

ปานกลาง 20 66.7 

ต่ํา 0 0.0 

               = 10.90, S.D. = 2.12, min = 4, max = 14 
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4.3 ทัศนคติตอการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19  
 กลุมตัวอยางมีคะแนนทัศนคติตอการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยรวมเฉลี่ยอยูใน
ระดับสูง (  = 3.83, S.D. = 0.98) โดยมีทัศนคติอยูในระดับสูง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 73.30 และระดับปานกลาง จํานวน    
8 คน คิดเปน รอยละ 26.70  ขอทัศนคติท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ “หากทานใชสมุนไพรแลวไดผลดี ทานจะแนะนําใหผูอ่ืนใชดวย
เชนกัน” (  = 4.27, S.D. = 0.69)  สําหรับขอทัศนคติท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ “ทานคิดวาการใชสมุนไพรดูแลสุขภาพเปนเร่ือง

อันตราย” (  = 2.27, S.D. = 0.91) จํานวนและรอยละของระดับทัศนคติตอการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาด
ของโรคโควิด-19 ของกลุมตัวอยางแสดงดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของระดับทัศนคติตอการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาดของโควิด-19 ของ
เจาหนาท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (n = 30) 
 

ระดับทัศนคติ จํานวน (คน) รอยละ 

สูง 22 73.3 

ปานกลาง 8 26.7 

ต่ํา 0 0.0 

               = 3.83, S.D. = 0.98, min = 1, max = 5 

4.4 พฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19  
 กลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยรวมเฉลี่ยอยูใน
ระดับสูง (  = 2.57, S.D. = 0.68) โดยมีพฤติกรรมอยูในระดับสูง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 66.70 ระดับปานกลาง จํานวน 7 คน 
คิดเปนรอยละ 23.30 และระดับตํ่า จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10.00  ขอพฤติกรรมท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ “ทานเลือกซ้ือ
สมุนไพรจากรานขายยาหรือรานคาท่ีนาเชื่อถือและถูกตองตามกฎหมาย” (  = 2.70, S.D. = 0.53)  สําหรับขอพฤติกรรมท่ีมีคะแนน

เฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ “ทานสั่งซ้ือสมุนไพรทางออนไลน” (  = 1.70, S.D. = 0.70) จํานวนและรอยละของระดับพฤติกรรมการใช
สมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาดของโรคโควิด-19 ของกลุมตัวอยางแสดงดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของระดับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาดของโควิด-19 ของเจาหนาท่ี
ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (n = 30) 
 

ระดับพฤติกรรม จํานวน (คน) รอยละ 

สูง 20 66.7 

ปานกลาง 7 23.3 

ต่ํา 3 10.0 

               = 2.57, S.D. = 0.68, min = 1, max = 3 

 
4.5 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19  
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรู และทัศนคติกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการแพรระบาด
ของโรคโควิด-19 ของกลุมตัวอยาง พบวา ความรูเกี่ยวกับการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช
สมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาดของโรคโควิด-19 (r = .071, p-value = .355)  สําหรับทัศนคติตอการใชสมุนไพรใน
การดูแลสุขภาพพบวา มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .512, p-value = .002) ความสัมพันธระหวางความรู และทัศนคติกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการ
ดูแลสุขภาพในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ของกลุมตัวอยางแสดงดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางความรู และทัศนคติกับพฤติกรรมการใชการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาดของ
โรคโควิด-19 ของเจาหนาท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (n = 30) 
 

ตัวแปร พฤติกรรมการใชการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
ในชวงการเเพรระบาดของโรคโควิด-19 

Pearson correlation (r) p-value 
ความรู .071 .355 

ทัศนคติ .512 .002* 
              *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
5. อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาดของโรค    
โควิด-19 อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของโรสนานี เหมตะกูลวงศ และคณะ [11] ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการใชยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลนครยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับปานกลาง จาก
ผลการวิจัยครั้งนี้เปนท่ีนาสังเกตวา กลุมตัวอยางท้ังหมดมีความรูท่ีผิดในการใชใบมะกรูดแกหวัด แกไข และแกคออักเสบ อีกท้ัง     
สวนใหญยังมีความรูท่ีผิดเกี่ยวกับการรับประทานกระชายขาวและฟาทะลายโจรสามารถปองกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได แสดงให
เห็นวากลุมตัวอยางขาดความรูหรือมีความรูความเขาใจท่ีผิดเกี่ยวกับการใชสมุนไพรในการดูแลตนเองในชวงการแพรระบาดของโรค  
โควิด-19 ซ่ึงกลุมตัวอยางอาจไดรับความรูท่ีไมถูกตองผานสื่อตาง ๆ เชน การบอกกลาวแบบปากตอปาก หรือสื่อสังคมออนไลนท่ีมีการ
เผยแพรและสงตอขอมูลจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งอยางรวดเร็วโดยไมมีการตรวจสอบความถูกตองกอน ซ่ึงขอมูลท่ีสงตอนั้น
อาจเปนขอมูลจริงหรือขอมูลเท็จก็ได [12] จึงทําใหกลุมตัวอยางมีความรูอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหกลุมตัวอยาง 
รวมไปถึงประชาชนท่ัวไปมีความรูดานการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ความเขาใจในการใชสมุนไพรดูแลสุขภาพตนเองไดอยางถูกตองและลดการสงตอขอมูลสุขภาพท่ีไมถูกตอง  

กลุมตัวอยางมีทัศนคติและพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลตนเองในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 อยูในระดับสูง อาจ
เปนผลมาจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองมากอน ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ
การศึกษาของสอดคลองกับการศึกษาของสุวภี กลีบบัว และคณะ [13] ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรใน
การดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวา ทัศนคติและพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการ
ดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนอยูในระดับมากเชนเดียวกัน นอกจากนี้ขอทัศนคติท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงสุด คือ “หากทานใช
สมุนไพรแลวไดผลดี ทานจะแนะนําใหผูอ่ืนใชดวยเชนกัน”ยังสอดคลองกับขอทัศนคติ “เม่ือทานใชสมุนไพรบรรเทาอาการหรือรักษา
โรคแลวดีขึ้น ทานจะแนะนําหรือบอกตอใหผูอ่ืนใชบาง” ท่ีไดคะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงสุดดวยเชนเดียวในการศึกษาของสุวภี กลีบบัว 
และคณะ [13] ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจท่ีไดรับจากประสบการณตรงของการใชสมุนไพรชวยเสริมสรางทัศนคติท่ีดี 
ทําใหเกิดการสนับสนุนการใชสมุนไพร และการบอกตอใหแกคนท่ีรูจัก [14] ซ่ึงการนําไปใชและการบอกตอจัดเปน 2 ใน 6 ระดับ
พฤติกรรมความรอบรูดานสุขภาพของพลเมือง 4.0 [15]  
 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลตนเองในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ของ
กลุมตัวอยาง พบวา ความรูไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลตนเองในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของชนิดา มัททวางกูร และคณะ [16] ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยเอ้ือดานความรูไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช
สมุนไพรในการดูแลตนเองของประชาชน  ถึงแมวาความรูจะเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดพฤติกรรม แตการใชความรูเพียงปจจัย
เดียวนั้น ไมเพียงพอท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยได [17]  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรม พบวา 
ทัศนคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลตนเองในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 (p-value = .002)   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกฤติเดช ม่ิงไม [18] ท่ีไดทําการศึกษาความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการใชยาสมุนไพรของผูสูงอายุท่ีมีโรคเรื้อรังในอําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการศึกษาพบวา ทัศนคติเกี่ยวกับ
การใชยาสมุนไพรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาสมุนไพรของผูสูงอายุ โดยทัศนคติเปนปจจัยภายในตัวบุคคลท่ีเปนกุญแจสําคัญ
ท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย [19] 
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6. บทสรุป  
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาดของโรคโควิด-19 อยูในระดับ   
ปานกลาง มีทัศนคติและพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาดของโรคโควิด-19 อยูในระดับสูง จากการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูและทัศนคติกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ พบวา ความรูไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรม สวนทัศนคติมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรม แสดงวากลุมตัวอยางมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีดีในการใชสมุนไพรดูแล
สุขภาพ ซ่ึงทัศนคติเปนปจจัยสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการใชสมุนไพรท่ีดี แตกลุมตัวอยางยังขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับ
การใชสมุนไพรบางชนิด ซ่ึงอาจทําใหเกิดอันตรายจากการใชสมุนไพรท่ีไมถูกตองได อีกท้ังยังอาจทําใหเกิดการถายทอดความรูและ
วิธีการใชสมุนไพรท่ีผิดไปยังบุคคลอ่ืน ๆ ได ดังนั้นการสงเสริมใหกลุมตัวอยางมีความรูในการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพจึงเปนสิ่ง
สําคัญ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและความปลอดภัยในการใชสมุนไพรดูแลสุขภาพตนเองไดอยางถูกตองและสามารถสงตอขอมูล
ความรูนั้นใหแกผูอ่ืนตอไป 
 

7. ขอเสนอแนะ  
 7.1 การศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดดานจํานวนกลุมตัวอยาง เนื่องจากเปนชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และเจาหนาท่ีตํารวจ
สวนใหญออกปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทําใหไมสามารถเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางไดครบตามจํานวน ในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรมี
การเก็บขอมูลในรูปแบบออนไลนรวมดวย 
 7.2 ควรศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยอ่ืน ๆ เชน ปจจัยสวนบุคคล แหลงท่ีไดรับขอมูลเกี่ยวกับสมุนไพร การรับรูเกี่ยวกับ
สมุนไพร  
 7.3 ควรมีการศึกษาในกลุมประชากร อ่ืน ๆ เชน ประชาชนท่ัวไป เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการออกแบบและจัด
กิจกรรมสงเสริมการใชสมุนไพรในการดูแลตนเองท่ีเหมาะสมตอไป  
 7.4 หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองหรือจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการการนําสมุนไพรใกลตัวมาใชในการดูแลสุขภาพใหแกเจาหนาท่ีตํารวจหรือประชาชนท่ัวไป 

 
8. เอกสารอางอิง 
[1] กัลยา แกวสม, ชลธิชา จับคลาย, ณฐกร นิลเนตร และ นําพิชญ ธรรมหิเวศน, “มุมมองการคิดเชิงบวกของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

เกี่ยวกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)”, วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, ปท่ี 20, ฉบับท่ี 1, หนา 67-87, 2565. 

[2] สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย กรมการแพทย, “ผลกระทบระยะยาวตอสุขภาพของผูท่ีเคยปวยเปนโควิด-19 
และแนวทางการจัดบริการสุขภาพ”, วารสารกรมการแพทย, ปท่ี 47, ฉบับท่ี 2, หนา 5-8, 2565. 

[3] พิสนธิ์ จงตระกูล. (15 สิงหาคม 2565). 5 วิธีเสริมภูมิตานทานชวยตานโควิด-19. สืบคนจาก https://chulalongkorn 
hospital.go.th/kcmh/line/5-วิธีเสริมภูมิตานทานช/ 

[4] รักษสุดา ชูศรีทอง, ตฤณ ทิพยสุทธ์ิ และกัลยา ม่ันลวน, “สมุนไพรท่ีสําคัญในยุคโควิดสําหรับประชาชนท่ัวไป”, วารสาร
สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปท่ี 6, ฉบับท่ี 1, หนา 293-300, 2565. 

[5] สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย. (15 สิงหาคม 2565). เสนอคูมือ New Normal สําหรับ “ตํารวจ” ปฏิบัติงานชวง    
โควิด หว่ันตํารวจถูกกักตัวจํานวนมาก กระทบความปลอดภัยประชาชน. สืบคนจาก https://www.tijthailand.org/th/ 
highlight/detail/living-with-covid-19-02 

[6] พัชรา ศรีพระบุ, ชไมพร สุขกาหวาน, ปวันรัตน คันธไพโรจน และ คณิน เวียงคํามา, “การศึกษาความเปนไปไดในการใหบริการ
เรือลําเลียงและลากจูงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร ม. อบ., ปท่ี 13, ฉบับท่ี 1, หนา 101-
113, 2563. 

[7] สถานภาพกําลังพล, สถานีตํารวจภูธรนครหลวง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2564. 
[8] R. V. Krejcie and D. W. Morgan, “Determining sample size for research activities”, Educational and 

Psychological Measurement, Vol. 30, No. 3, pp. 607-610, 1970. 
[9] B. S. Bloom, Handbook on formative and summative evaluation of student learning, McGraw–Hill, 1971. 
[10] J. W. Best, Research in education, 3rd ed. Prentice Hall, 1977. 

327
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

[11] โรสนานี เหมตะกูลวงศ, กิตติพร เนาวสุวรรณ และ จีราพัชร พลอยนิลเพชร, “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชยา
สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา”, การประชุม
หาดใหญวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 11, สงขลา, 17 กรกฎาคม 2563, หนา 1979-1986. 

[12] สรานนท อินทนนท, รูเทาทันขาว (New Literacy), พิมพครั้งท่ี 1 วอลค ออน คลาวด, 2562. 
[13] สุวภี กลีบบัว, เจริญศรี ยอมเจริญ และ อรพินธ สุชาติ, “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ

ตนเองของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง”, วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมทองถ่ิน, ปท่ี 7, ฉบับท่ี 1, 
หนา 195-209, 2564.  

[14] ณัฐพงษ ชุมภู และ พรทิพย สัมปตตะวนิช, “พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและการบอกตอเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ”, วารสาร
การสื่อสารและการจัดการ นิดา, ปท่ี 4, ฉบับท่ี 3, หนา 30-46, 2561. 

[15] วชิระ เพ็งจันทร, “ความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy)”, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข, 2560. 
[16] ชนิดา มัททวางกูร, ขวัญเรือน กาวิตู, สุธิดา ดีหนู และ สิริณัฐ สินวรรณกุล, “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพร

ของประชาชนในเขตภาษีเจริญ”, วารสารพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม, ปท่ี 20, ฉบับท่ี 39, หนา 99-109, 2562. 
[17] K. R. Arlinghaus and C. A. Johnston, “Advocating for behavior change with education”, American Journal of 

Lifestyle Medicine, Vol. 12, No. 2, pp. 113–116, 2018. 
[18] กฤติเดช ม่ิงไม , “ความรู  ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชยาสมุนไพรของผู สูงอายุท่ีมีโรคเร้ือรังในอําเภอทาเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา”, วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, ปท่ี 36, ฉบับท่ี 2, หนา 56-69, 2560. 
[19] R. Lowe and P. Norman, “Attitudinal approaches to health behavior: integrating expectancy-value and 

automaticity accounts”, Social and Personality Psychology Compass, Vol. 7, No. 8, pp. 572-584. 2013. 

328
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

มาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัลแบบโครงข่าย 
Network Digital Electric Energy Meter 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยและพัฒนาน้ี จัดทำข้ึนเพ่ือวิจัย พัฒนา และหาประสิทธิภาพของมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัลแบบโครงข่าย โดยนำ
แนวคิดอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และโครงข่ายไร้สายแบบเมชมาพัฒนาเป็นมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัลแบบโครงข่าย สำหรับตรวจวัด
และส่งข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าไปจัดเก็บบนแพลตฟอร์มเน็ตพาย ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถเฝ้าดูการใช้พลังงานไฟฟ้าได้หลายอุปกรณ์
และหลายพ้ืนที่ ได้ตามเวลาจริง และสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าย้อนหลังเป็นวัน เดือน ปี จากระยะไกลผ่าน
โครงข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ ผลการวิจัยและพัฒนาพบว่า มาตรวัด
พลังงานไฟฟ้าดิจิทัลแบบโครงข่ายมีระยะการรับส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 17 เมตร ค่าผิดพลาดในการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยร้อยละ 1.35 
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัล Schneider Electric PowerLogicTM PM750 โดยใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 
18,000 บีทียู เป็นภาระงานในการทดสอบ 

 
คำสำคัญ: มาตรวัดพลังงานไฟฟ้า โครงข่ายไร้สาย 
 
 

Abstract 
This research and development were built to determine the efficiency of the digital electric energy 

meter network. It was applied the concept of the Internet of Things (IoT) and a wireless mesh network for 
measure and transmit electric energy data to store on the NETPIE platform. This allows users to monitor their 
electricity usage in real time on multi devices and areas. Another, this system can access to the database in the 
past days, months, years via the Internet for electricity usage behavior analysis. The research and development 
results found the digital energy meter network has a data transmission distance less than 17 meters and an 
average measurement error was 1.33% compared to the Schneider Electric PowerLogicTM PM750 digital energy 
meter using an 18,000 BTU air conditioner is electrical load in testing. 
 
Keywords: Electric Energy Meter, Wireless Network 
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1. บทนำ 
 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ทั่วโลกตระหนักและให้ความสำคัญ เพราะจะทำให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและช่วยลด
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate change) แต่ข้อมูลที่จะใช้ในการระบุว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเหมาะสม
หรือไม่ ยังทำได้ยากและเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน เพ่ือจดบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง นอกจากน้ีข้อมูลมักจะมี      
ความผิดพลาด คลาดเคลื่อน หรือบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว มาโนช เปียฉ่ำและคณะ [1] จึงออกแบบและพัฒนา
ระบบบันทึกข้อมูลพลังงานไฟฟ้าสำหรับห้องเช่าโดยใช้แผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino R3) ซึ่งการทำงานของระบบ
ประกอบด้วยการรับข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจากโมดูลวัดการใช้พลังงานไฟฟ้ามายังแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ือ
คำนวณหาค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหน่วย (Unit) และค่าใช้จ่ายแสดงผลบนหน้าจอแสดงผลคริสตัลเหลว และส่งข้อมูลไปยัง
ฐานข้อมูลเพ่ือแสดงผลผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นทำให้ผู้ใช้งานทราบถึงข้อมูลการใช้งานพลังงานไฟฟ้า อัตราการใช้ไปกี่หน่วยบริโภค ส่วน
สุเมธ อินคำเชื้อและคณะ [2] ทำการออกแบบและพัฒนาระบบตรวจวัดการใช้กระแสไฟฟ้าด้วยโครงข่ายไร้สาย โดยการทำงานเริ่มจาก
ระบบเซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าส่งค่าสัญญาณให้กับชุดแผงวงจรโหนดเอ็มซีย ู(Node MCU) หลังจากน้ันแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์
ทำการเชื่อมต่อกับแผงวงจรราสเบอรี่ไพ (Raspberry Pi) ที่ทำหน้าที่ เป็นเครื่องแม่ ข่าย (Server) ผ่านทางโปรโตคอลทีซี พี  
(Transmission Control Protocol) เพ่ือรับส่งข้อมูลระหว่างกัน และทำการบันทึกข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าลงในฐานข้อมูลบนเครื่อง
แม่ข่าย เพ่ือเรียกดูข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชันบลิ๊ง (Blynk) ที่โทรศัพท์ (Smart Phone) นอกจากน้ียังมีการออกแบบ
และพัฒนาเครื่องวัดพลังงานอัจฉริยะ สำหรับระบบวัดและเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ ท่ีใช้แผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ส่งข้อมูลผ่านคลื่น
โทรศัพท์ GSM [3] จะเห็นว่างานวิจัยที่กล่าวมาทั้งหมดน้ี ยังไม่มีโครงงานใดที่ทำการเชื่อมต่อแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์เป็น
โครงข่ายแบบไร้สาย ทำให้การวัดและบันทึกค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าหลาย ๆ อุปกรณ์ และหลาย ๆ พ้ืนทีท่ำได้ยาก ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึง
นำแนวคิดอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Internet of Thing) และโครงข่ายไร้สายแบบเมช (Wireless Mesh Network) [4] มาพัฒนา
แผงวงจรโหนดเอ็มซียู (Node MCU ESP-8266) เพ่ือสร้างมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัลแบบโครงข่าย สำหรับตรวจวัดและจัดเก็บ
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าบนแพลตฟอร์มเน็ตพาย (NETPIE 2020) [5] ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ และสะดวกต่อการนำ
ข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยง่าย ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ตามเวลาจริง (Real Time) และเข้าถึง
ฐานข้อมูลย้อนหลังเป็น วัน เดือน ปีได้จากระยะไกลผ่านทางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย 
 

2. หลักการออกแบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัลแบบโครงข่าย 
 มาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัลแบบโครงข่ายที่พัฒนาข้ึน มีโครงสร้างเป็นโครงข่ายแบบเมช (Mesh Network) ซึ่งมีส่วนประกอบ
สำคัญ 4 ส่วน คือ โหนดไคลเอนต์ (Client Node) โหนดเซิร์ฟเวอร์ (Server Node) โหนดเกตเวย์ (Gate way Node) และ
แพลตฟอร์มเน็ตพาย (NETPIE 2020 platform) โดยการใช้แผงวงจรโหนดเอ็มซียู (NodeMCU ESP-8266) มาพัฒนาเป็นมาตรวัด
พลังงานไฟฟ้าดิจิทัลและโหนดไคลเอนท์ เพ่ือนำข้อมูลที่ได้จากการวัดค่าทางไฟฟ้าที่ได้จากการตรวจวัดด้วยโมดูลวัดค่าพลังงานไฟฟ้า 
(PZEM-004T A.C. Digital Power Energy Meter Module) ส่งไปยังแพลตฟอร์มเน็ตพาย ผ่านโหนดเซิร์ฟเวอร์ และโหนดเกตเวย์ 
ซึ่งพัฒนาข้ึนจากโหนดเอ็มซียเูช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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  2.1 การออกแบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัล 
 มาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัล มีส่วนประกอบ ดังรูปที่ 1 
 

 

รูปที่ 1 ส่วนประกอบของมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัล 

 จากรูปที่ 1 มาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัลประกอบด้วย 1) จอแสดงผลแบบผลึกเหลว 2) แผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 3) โมดูล 
แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 4) สวิทช์เปิด-ปิดมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า 5) หัวเสียบไฟฟ้าตัวผู้ (Plug) 6) 
โมดูลวัดค่าพลังงานไฟฟ้า 7) หม้อแปลงกระแส (C.T.) 8) สวิทช์รีเซ็ต  
 สำหรับข้ันตอนวิธีของโปรแกรมมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัลแสดงดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2 ข้ันตอนวิธีของโปรแกรมมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัล 
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2.2 การออกแบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัลแบบโครงข่าย 
  มาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัลแบบโครงข่าย มีโครงสร้างโครงข่ายแบบเมช (Mesh Network) ดังแสดงในรูปที่ 3 ซึ่งโครงสร้าง
โครงข่ายดังกล่าว ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ 
 1. โหนดไคลเอนต์ (Client Node) 
 2. โหนดเซิร์ฟเวอร์ (Server Node) 
 3. โหนดเกตเวย์ (Gate way Node)  
 4. แพลตฟอร์มเน็ตพาย (NETPIE 2020 platform) 
 จากรูปที่ 3 โหนดไคลเอนต์ คือ มาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัลทำหน้าท่ีวัดค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ โดยมีการเชื่อมต่อกัน
เป็นโครงข่ายแบบเมช เพ่ือส่งข้อมูลที่วัดได้ไปยังโหนดเซิร์ฟเวอร์และโหนดเกตเวย์ ที่เชื่อมต่อและส่งข้อมูลที่วัดได้ไปยังแพลตฟอร์มเน็ต
พาย 

 

รูปที่ 3 โครงสร้างโครงข่ายมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัล 

สำหรับข้ันตอนวิธีของโปรแกรมที่รันบนโหนดเซิร์ฟเวอร์ และโหนดเกตเวย์ แสดงดังรูปที่ 4 และรูปที่ 5 ตามลำดับ 
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รูปที่ 4 ข้ันตอนวิธีของโปรแกรมที่รันบนโหนดเซิร์ฟเวอร์ 

 

 
รูปที่ 5 ข้ันตอนวิธีของโปรแกรมที่รันบนโหนดเกตเวย์ 
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3. ผลการทดลอง 
 เมื่อทำการออกแบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าเสร็จสิ้นแล้ว จึงสร้างมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าต้นแบบ จำนวน 3 มาตรวัด ดังรูปที่ 6  

 

รูปที ่6 มาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัลต้นแบบ 

 มาตรวัดพลังงานไฟฟ้าต้นแบบทั้ง 3 มาตรวัด จะนำมาต่อเป็นโครงข่ายไร้สายแบบเมช เพ่ือทำการทดลองวัดค่าพลังงานไฟฟ้าและ
ส่งข้อมูลไปเก็บและแสดงผลบนแพลตฟอร์มเน็ตพาย ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 7 และรูปที่ 8 

 

รูปที่ 7 ผลการทดลองวัดค่าทางไฟฟ้าด้วยมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัลและนำไปแสดงผลบนแพลตฟอร์มเน็ตพาย 
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รูปที่ 8 ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 จากรูปจะเห็นว่า มาตรวัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่พัฒนาข้ึนสามารถวัดและแสดงค่าทางไฟฟ้า และส่งข้อมูลไปเก็บและแสดงผลบน
แพลตฟอร์มเน็ตพายได้ โดยมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัลที่พัฒนาข้ึน มีค่าผิดพลาดในการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยร้อยละ 1.35 เมื่อ
เทียบกับมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัล Schneider Electric PowerLogicTM PM750 [6] โดยใช้เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีที
ยู เป็นภาระงานในการทดสอบ และมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าในโครงข่ายมีระยะการรับส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 17 เมตร ดังตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2 ตามลำดับ 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าผิดพลาดระหว่างมาตรวัดค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีพัฒนาข้ึนและมาตรวัดค่าพลังงานไฟฟ้า Schneider Electric 

 

 

 
 
ตารางที่ 2 ผลการทดลองหาระยะการส่งข้อมูลในโครงข่ายมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัล 

ระยะในการวัด 

(เมตร) 

การส่งข้อมูล 

(ได้/ไม่ได้) 

การรับข้อมูล 

(ได้/ไม่ได้) 

1    

5    

10    

15    

17    

20  - - 

 
 
 
 
 
 

มาตรวัดค่าพลังงานไฟฟ้า 
ค่าพลังงานไฟฟ้า 
 (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

มาตรวัดค่าพลังงานไฟฟ้าทีพั่ฒนาข้ึน 148 

มาตรวัดค่าพลังงานไฟฟ้า Schneider Electric PowerLogicTM PM750 150 
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4. อภิปรายผลการทดลอง 
    จากผลการทดลองพบว่า ระยะการส่งข้อมูลในโครงข่ายมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัลยังส่งได้ไม่ไกลนัก เน่ืองจากข้อจำกัดด้าน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งข้อมูล ส่วนประสิทธิภาพในการวัดมีประสิทธิภาพในระดับที่ยอมรับได้ คือ มีค่าผิดพลาดเพียงร้อยละ 1.35 เมื่อ
เทียบกับมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัล Schneider Electric PowerLogicTM PM750 โดยใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู 
เป็นภาระงานในการทดสอบ แต่เสถียรภาพของมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัลแบบโครงข่ายยังไม่มีเสถียรภาพมากนัก จึงควรมีการ
พัฒนาในเรื่องดังกล่าวต่อไป  

  
5. สรุปผลการทดลอง 
     มาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัลแบบโครงข่ายที่พัฒนาข้ึน เป็นโครงข่ายไร้สายแบบเมช ที่สามารถตรวจวัดและส่งข้อมูลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าไปจัดเก็บบนแพลตฟอร์มเน็ตพายได้ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเฝ้าดูการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ตามเวลาจริง ได้หลายอุปกรณ์ และหลาย
พ้ืนที่ นอกจากน้ียังสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าย้อนหลังเป็นวัน เดือน ปี จากระยะไกลผ่านอุปกรณ์ที่เชื่ อมต่อ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย 

 
6. ข้อเสนอแนะ  
 มาตรวัดพลังงานไฟฟ้าดิจิทัลแบบโครงข่ายต้นแบบที่พัฒนาข้ึน มีระยะการส่งข้อมูลในโครงข่ายจำกัดเพียงไม่เกิน 17 เมตร และ
เสถียรภาพยังไม่ดีเท่าท่ีควร เน่ืองจากข้อจำกัดของอุปกรณ์ที่ใช้ คือ แผงวงจร ESP-8266 ดังน้ันในการวิจัยและพัฒนาต่อไปควรเลือกใช้
แผงวงจรที่มีประสิทธิภาพมากกว่าน้ี เช่น แผงวงจร ESP-32 เป็นต้น และควรพัฒนาโปรแกรมโดยการปรับปรุงข้ันตอนวิธีของโปรแกรม
ต่าง ๆ ให้ดีข้ึน 
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ระบบตรวจวัดการเกิดจุดความร้อนจากไฟป่าแบบต้นทุนต ่าโดยใช้เทคโนโลยี LoRa  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้น าเสนอการออกแบบและสร้างระบบส าหรับการตรวจวัดจุดเกิดความร้อนจากการเกิดไฟป่าโดยใช้การ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นกับเซ็นเซอร์ในกล่องปิดและท าการส่งข้อมู ลค่าอุณหภูมิและการแจ้งเตือนผ่าน
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตระยะทางไกลด้วยเทคโนโลยี LoRa โดยระบบที่ท าการออกแบบจะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับ
อุณหภูมิที่สามารถวัดค่าได้ในช่วงตั้งแต่ช่วงอุณหภูมิ 0-800 องศาเซลเซียสและท าการเชื่อมต่อกับโมดูล LoRa ที่ท างานในย่านความถี่ 
923.4 MHz ที่แบนด์วิธของการส่งข้อมูลเท่ากับ 56 kHz และอาศัยก าลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 12 โวลท์ ก าลัง
งาน 5 วัตต์ และในส่วนของสถานีเกตเวย์จะประกอบไปด้วยโมดูล LoRa (SX1276) ที่ท างานในย่านความถี่เดียวกันกับโหนดเซ็นเซอร์
ท าการเช่ือมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตผ่านโมดูล ESP8266 เพื่อท าการส่งข้อมูลที่ได้จากโหนดเซ็นเซอร์ไปยังคอมพิวเตอร์เซิฟเว่อร์ที่ท า
หน้าท่ีเก็บข้อมูลการเกิดไฟป่าและท าการแสดงผลข้อมูลที่ได้จากโหนดเซ็นเซอร์ไปยังหน้าจอมอนนิเตอร์ให้ผู้ใช้งานได้ทราบ  

จากผลการทดลองการท างานของระบบตรวจวัดจุดเกิดความร้อนจากการเกิดไฟป่านั้นพบว่าจะได้ระยะทางของการส่ง
ข้อมูลที่สูงสุดระหว่างโหนดเซ็นเซอร์และเกตเวย์เท่ากับ 1.2 กิโลเมตร ในขณะที่ค่าความแรงของสัญญาณที่รับได้ (RSSI) มีค่าเท่ากับ      
-115 dBm และค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) มีค่าต่ าสุดอยู่ที่ -12 และมีระยะเวลาในการส่งข้อมูล เท่ากับ 
1 วินาทีต่อการส่งข้อมูลแต่ละครั้ง จากงานวิจัยนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานด้านตรวจวัดต่างๆได้ในระยะทางที่ไกลในอนาคตได้ 

 
ค่าส่าคัญ: การเกิดไฟป่า, เทคโนโลยี LoRa, เซ็นเซอร์การเกิดไฟป่า, ระบบอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง 
 

Abstract 
This research presents the design and implementation of a monitoring system for wildfire hotspot by 

using sensor to track the temperature varying and then transmitting and waring via long distant internet with 
LoRa technology. This monitoring system consists of temperature sensor with range of 0 – 800 degree Celsius 
and linked to LoRa module at 923.4MHz with transmission bandwidth of 56kHz. The 12V 5W solar panel is used 
as energy supply for the monitoring system. Meanwhile, the gateway station employs SX1276 LoRa module at 
the same frequency with sensor nodes and connect to the internet via ESP8266 module in order to transmit 
data from sensor nodes to computer server. The server then collects all wildfire data and display the useful 
information on user’s screen. The experimental results of this wildfire hotspot monitoring system show that the 
maximum distance between sensor node and gateway station is 1.2 kilometer with received signal strength 
indicator (RSSI) of -115dBm. The lowest signal to noise ratio (SNR) of -12 is obtained and data transmission period 
is 1 second per transmission. It can be clearly seen that this research can be applied to other monitoring system 
with long range in the future. 
 
Keywords: Forest fire, LoRa Technology , Forest fire sensor, Internet of Things 
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1. บทน่า (Introduction) 
  ปัจจุบันปัญหาของการเกิดไฟป่านั้นมากจากหลายปัจจัย ซึ่งไฟป่าที่เกิดขึ้นแล้วสามารถลุกลามไปได้โดยปราศจากการควบคุม
ไฟป่าซึ่งอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุธรรมชาติหรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์แลว้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ดังนั้นไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณภูเขานั้นจะมีความรุนแรงและขยายพื้นที่ได้เร็วกว่าพื้นราบอันเนื่องมาจากสภาพของภูมิประเทศภูเขานั้น
มักจะเป็นแหล่งที่มีต้นไม้เป็นจ านวนมากซึ่งสามารถเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี ในการเกิดไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจาก
หลายสาเหตุ เช่นฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสีกัน ภูเขาไฟระเบิด ก้อนหินกระทบกัน แสงแดดตกกระทบผลึกหิน แสงแดดส่องผ่านหยดน้ า 
ปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุ การลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิต (Spontaneous Combustion) แต่สาเหตุที่ส าคัญ คือ ฟ้าผ่า เป็นสาเหตุ
ส าคัญของการเกิดไฟป่าในเขตอบอุ่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา และ เหตุการณ์จากกิ่งไม้เสียดสีกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้น
ได้ในพ้ืนท่ีป่าท่ีมีไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและมีสภาพอากาศแห้งจัด เช่น ในป่าไผ่หรือป่าสน เป็นต้น [1] 
  อีกปัญหาหลักท่ีพบเจอท าให้เกิดไฟป่านั้นสาเหตุจากมนุษย์ เช่น การเก็บหาของป่า เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดไฟป่ามากท่ีสุด การ
เก็บหาของป่าส่วนใหญ่ได้แก่ ไข่มดแดง เห็ด ใบตองตึง ไม้ไผ่ น้ าผึ้ง ผักหวาน และไม้ฟืน การจุดไฟส่วนใหญ่เพื่อให้พื้นป่าโล่ง เดิน
สะดวก หรือให้แสงสว่างในระหว่างการเดินทางผ่านป่าในเวลากลางคืน หรือจุดเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ด หรือกระตุ้นการแตกใบใหม่
ของผักหวานและใบตองตึง หรือจุดเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรัง รมควันไล่ผึ้ง หรือไล่แมลงต่างๆ ในขณะที่อยู่ในป่า และอีกปัจจัยหนึ่งที่
เกิดจากการกระท าของมนุษย์คือการล่าสัตว์ โดยใช้วิธีไล่เหล่า คือจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อน หรือจุดไฟเพื่อให้แมลงบินหนีไฟ 
นกชนิดต่างๆ จะบินมากินแมลง แล้วดักยิงนกอีกทอดหนึ่ง หรือจุดไฟเผาทุ่งหญ้า เพื่อให้หญ้าใหม่แตก ล่อให้สัตว์ชนิดต่างๆ เช่น 
กระทิง กวาง กระต่าย มากินหญ้า แล้วดักรอยิงสัตว์นั้นๆ[1][2] 
  ในการป้องกันการเกิดไฟป่านั้นส่วนส าคัญที่สุดคือการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า ซึ่งการระวังภัยจากไฟป่า การจัดการและการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า  โดยศึกษาหาสาเหตุของการเกิดไฟป่าแล้ววางแผนป้องกันหรือ
ก าจัดต้นตอของสาเหตุนั้น แต่ไฟป่ายังมีโอกาสขึ้นได้เสมอ ดังนั้น จ าเป็นต้องมีมาตรการอื่นๆ รองรับตามมา ได้แก่ การเตรียมการดับไฟ
ป่าการตรวจหาไฟ การดับไฟป่า และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นต้น ซึ่งปัจจุบันในการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่านั้นในแต่ละชุมชน
จะท าการจัดเวรยามในชุมชนท าการเฝ้าบริเวณผืนป่าของชุมชนเมื่อเกิดเหตุไฟป่าเกิดขึ้นก็จะท าการแจ้งให้หน่วยงานในชุมชนเพื่อท า
การดับไฟป่า [3] 
  อย่างไรก็ตามในการจัดเวรยามเฝ้าระวังการเกิดไฟป่านั้นแม้จะเป็นทางออกที่ดีของชุมชนแต่ยังมีอุปสรรคหลายอย่างท่ีเกิดขึ้น
เช่น เรื่องของการใช้งบประมาณที่เข้ามาจัดจ้างบุคลากรในชุมชนเพื่อท าการเข้าเวรเฝ้าระวังไฟป่าที่มีจ ากัด อีกประการคือความ
ยากล าบากในการหาบุคลากรอาสาสมัครที่ท าหน้าที่ในการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าอันเนื่องจากต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชน [4] 
ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวในข้างต้นทางผู้วิจัยได้คิดค้นและท าการออกแบบสร้างระบบตรวจวัดการเกิดจุดความร้อนจากไฟป่าท่ีมีต้นทุน
ต่ า โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งระยะทางไกลด้วยเทคโนโลยี LoRa [5][6] เข้ามาช่วยในการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าแทน
การท างานของคน ท าให้เกิดความสะดวกในการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าโดยสามารถแสดงผลได้จากจอมอนิเตอร์ของระบบ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ของไฟป่าเกิดขึ้นระบบจะท าการแจ้งเตือนค่าของอุณหภูมิที่หน้าจอแสดงผลให้ชุมชนได้ทราบเพื่อที่จะให้ชุมชนได้ท าการ
จัดเตรียมท าการดับไฟป่าแสดงให้เห็นภาพของระบบโดยรวมดังแสดงในรูปที่1 ซึ่งระบบนี้ท าให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งานและลด
ภาระงบประมาณในการจัดหาบุคลากรที่มาท าการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าได้ 
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รูปที  1 แสดงภาพรวมของการท่างานของระบบตรวจวัดการเกิดจุดความร้อนจากไฟป่าแบบต้นทุนต ่าโดยใช้เทคโนโลยี LoRa 
 

2. ขอบเขตของการวิจัย   
     2.1. เพื่อออกแบบและสร้างโหนดเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเกิดจุดความร้อนจากไฟป่าแบบต้นทุนต่ า ทั้ง 3 จุดที่ส าคัญในจังหวัด
เชียงราย 
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 2.2 เพื่อออกแบบและสร้างระบบการส่งข้อมูลระหว่างโหนดเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเกิดจุดความร้อนจากไฟป่าและสถานีเกตเวย์ใน
ระยะทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี LoRa 
 
3. ทฤษฎีและการออกแบบ 
3.1 เซ็นเซอร์การตรวจวัดการเกิดจุดความร้อนจากไฟป่าแบบต้นทุนต ่า 
  ในการออกแบบและสร้างโหนดเซ็นเซอร์ส าหรับการตรวจวัดการเกิดจุดความร้อนจากไฟป่านั้นจะอาศัยหลักการประยุกต์ใช้
งานร่วมกันกับระบบการตรวจวัดความร้อนโดยอาศัยเซ็นเซอร์เทอร์โมคัปเปิลที่ท าการเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ และระบบการ
สื่อสารข้อมูลระยะทางไกลแบบอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งด้วยเทคโนโลยี LoRa ในย่านความถี่ 923.4 MHz แบนด์วิธเท่ากับ 56 kHz โดยใน
การออกแบบนั้นได้ค านึงถึงการใช้งานแบบประหยัดพลังงานโดยอาศัยแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าหลักจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัว
จ่ายก าลังงานหลักและพลังงานจากเซลล์แบตเตอรี่เป็นก าลังงานส ารอง เนื่องจากระบบจะต้องถูกออกแบบน าไปใช้ภายใต้เงื่อนไขใน
สถานที่ไม่มีก าลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าต้องอาศัยก าลังงานไฟฟ้าจากทางเลือกเพียงอย่างเดียว  ซึ่งบล๊อคไดอะแกรมของโหนด
เซ็นเซอร์นั้นแสดงให้เห็นได้ในรูปที่ 2 
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รูปที  2 แสดงบล๊อคไดอะแกรมการท่างานของโหนดเซ็นเซอร์การตรวจวัดการเกิดจุดความร้อนจากไฟป่าแบบต้นทุนต ่า 

 
  จากรูปที่ 2 โหนดเซ็นเซอร์จะประกอบไปด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ขนาด 8 บิต ท าหน้าที่อ่านข้อมูลอุณหภูมิที่
เกิดขึ้นภายในกล่องเซ็นเซอร์และท าการส่งข้อมูลไปยังโมดูล LoRa เบอร์ SX1276 ที่ท างานในย่านความถี่ 923.4 MHz เช่ือมต่อผ่าน
การส่งข้อมูลแบบอนุกรม SPI โดยมีก าลังส่งขนาด 14 dBm และมีขนาดของสายอากาศที่มีอัตราการขยายสัญญาณเท่ากับ 3.1        
(G = 3.16dBi) SATEL ISM Antenna 900 MHz Model [7] ในส่วนของการใช้ก าลังงานในสภาวะปกติ โหนดเซ็นเซอร์จะอาศัย
พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 12 โวลท์ 5 วัตต์ เป็นแหล่งพลังงานหลักและเมื่อในยามที่แหล่งจ่ายพลังงานหลักมี
พลังงานไม่เพียงพอระบบจะท าการเลือกแหล่งจ่ายพลังงานโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ส ารองเพื่อจ่ายพลังงายให้แก่โหนดเซ็นเซอร์โดยมี
สวิทซ์อัตโนมัติ(ATS) ท าหน้าที่ในการเลือกแหล่งจ่ายพลังงานเพื่อส่งต่อไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์และโมดูล LoRa ให้ท างาน 
 โดยจากรูปที่ 2 สามารถค านวนแหล่งจ่ายก าลังงานไฟฟ้าที่ท าการค านวนและออกแบบ โดยสามารถค านวณหาค่าก าลังงานไฟฟ้า
รวม[8]ที่ใช้ในโหนดเซ็นเซอร์การตรวจวัดการเกิดจุดความร้อนจากไฟป่า ได้จากสมการที่ 1 
 

     )( 21)( SenCSenCmicCtotalC PPPP   
        (1) 

  
โดยที่  

 )(totalCP คือ ค่า power consumption รวมทั้งหมดในระบบของโหนดเซ็นเซอร์ 

  micCP คือ ค่า power consumption ของส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์และ LoRa module 

  1SenCP คือ ค่า power consumption ของส่วน temperature sensor sector unit 

  2SenCP คือ ค่า power consumption ของส่วน real-time clock 
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 ในการออกแบบการใช้ก าลังงานไฟฟ้าจึงต้องมีการค านวนเผื่อค่าความผิดพลาดจากการใช้งานก าลังงานไฟฟ้าโดยท าการเผื่อ
ไว้ท่ี 10 เปอร์เซ็นต์ของการใช้ก าลังงานไฟฟ้าท้ังหมดในระบบ ซึ่งหาได้จากสมการที่ 2 
 

      (2) 
 
ดังนั้นในการเลือกใช้งานแหล่งจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์นั้นจึงท าการเลือกค่าก าลังงานที่ 5วัตต์ เพื่อที่จะสามารถจ่ายพลังงาน

ให้กับโหนดเซ็นเซอร์ที่ใช้พลังงานขนาด 2.42 วัตต์ได้อย่างเพียงพอ 
 
3.2 ระบบการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตสรรพสิ งแบบไร้สายด้วยเทคโนโลยี LoRa 
 จากการออกแบบในงานวิจัยจะใช้โมดูลการสื่อสารอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งด้วยเทคโนโลยี LoRa เบอร์ SX1276 เช่ือมต่อกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านการเชื่อมต่อแบบ SPI ท าการส่งข้อมูลที่ช่องสัญญาณความถี่ 923.4 MHz ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปที  3 แสดงบล๊อคไดอะแกรมระบบการส่งข้อมูลผ่านอนิเตอร์เน็ตสรรพสิ งแบบไร้สายด้วยเทคโนโลยี LoRa 
 
โดยจะสามารถหาค่าความแรงของสัญญาณวิทยุที่ได้รับในเทอมของพลังงานได้จากสมการที่ 3 

     CdnRSSI  10log10       (3) 
และสามารถหาค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน หรือ SNR ได้จาก สมการที่ 4  

     NFBWPRSSISNR tx  10log10147     (4) 
ก าหนดให้ txP คือก าลังส่งของตัวส่งสัญญาณ BW คือความกว้างของคลื่นความถี่ในการรับส่งข้อมูลมีหน่วยเป็น kHz และ NF คือ

ตัวเลขท่ีใช้ระบุค่าของสัญญาณรบกวนของเครื่องรับและส่ง[9][10] 
 

ตารางที  1 พารามิเตอร์และการก าหนดที่ใช้ในงานวิจัย 
พารามิเตอร์ที ใช้งาน การก่าหนด 

แบนด์วิธ (Bandwidth, BW) 56 kHz 
ก าลังส่ง  20 dBm 
Spreading factor (SF) 10 
ช่องความถี(่Frequency Channel) 923.4 MHz 
อัตราการขยายของสายอากาศ Node 
อัตราการขยายของสายอากาศ Gateway 

3 dBi 
10 dBi 

 
4. การทดลองและผลการทดลอง (Results) 
 ในการทดลองจะท าการหาค่าระยะทางของการสื่อสารระยะไกลระหว่างโหนดเซ็นเซอร์การตรวจวัดการเกิดจุดความร้อนจาก
ไฟป่ากับสถานีเกตเวย์ เพื่อท าการหาค่า delivery time ส าหรับการสื่อสารแบบ peer-to peer เพื่อหาประสิทธิภาพสูงสุดใน
ระยะทางที่ก าหนดในช่วงระยะทางตั้งแต่ 200 เมตร ไปจนถึง 1,200 เมตร แสดงให้เห็นได้ในรูปที่ 4 แสดงภาพสภาพแวดล้อมผ่าน
ดาวเทียมของ Google Maps ที่ใช้ในการทดสอบ การตั้งค่าการส่งทั้งหมด จากผลการทดลองในรูปที่ 5 แสดงให้เห็นว่าการตั้งค่าการส่ง
สัญญาณต่างๆน าไปสู่การทดสอบประสิทธิภาพในการสื่อสารแบบ peer-to peer ที่แตกต่าง การเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพของ
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การสื่อสารและ delivery time  ดูได้จากตารางที่ 2 ยกตัวอย่างเช่น Maximum Band ส าหรับ delivery times นั้นมีระยะเวลาที่สั้น
เท่ากับประมาน 500 ms แต่ประสิทธิภาพในการสื่อสารลดลงอย่างรวดเร็ว (น้อยกว่า 0.5 หลังจาก 300 เมตร)  

การทดสอบประสิทธิภาพที่ดูเหมือนว่าจะดีที่สุดนั้นคือ Medium_HSF มีประสิทธิภาพมากกว่า 0.9 ท่ี 800 เมตร และมีค่า
ของ delivery time ประมาณ 5.3 วินาที แต่สิ่งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะของแอปพลิเคชัน ดังนั้นสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าเมื่อท าการเพิ่ม
ปริมาณแบนด์วิธให้มากขึ้นเมื่อเทียบกับ SF(spreading factor) ที่เท่ากันผลที่ได้คือจะมีค่า delivery time  ที่ใช้ในการส่งข้อมูล
น้อยลงในขณะที่ระยะทางของการส่งนั้นจะมีค่าที่มากขึ้น และเมื่อท าการลดแบนด์วิธให้แคบลงดูได้จากกรณีตัวอย่างของ Minimum 
Band ที่มีขนาดแบนด์วิธ 56 kHz และมี SF(spreading factor) เท่ากับ 10 จะได้ระยะทางที่สูงสุดคือ 1.2 กิโลเมตร ในขณะค่าของ 
delivery time  มีค่ามากกว่า 80 วินาที ซึ่งมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจน  
 
ตารางที  2 การตั้งค่าการส่งและ delivery time ส าหรับการสื่อสารแบบ peer-to-peer ระหว่าง โหนดเซ็นเซอร์จุดที่ 1 และ จุดที่ 2  
transmitting 
configuration 

BW (kHz) SF Delivery Time (ms) 

Maximum Band 250 7 495  87 
Medium_LSF 125 7 649 196 
Medium_HSF 125 10 5,329 51 
Minimum Band 56 10 6,692 85 

 

 
รูปที  4 สถานที ท่าการทดสอบในการการหาค่า delivery time อ่าเภอแม่จัน จ.เชียงราย 

 
  อย่างไรก็ตามท าการเลือกค่าของแบนด์วิธที่เหมาะสมกับการส่งข้อมูลส าหรับโหนดเซ็นเซอร์การตรวจวัดการเกิดจุดความร้อน
อยู่ที่ 56 kHz เนื่องจากปริมาณของข้อมูลที่ส่งจากโหนดเซ็นเซอร์นั้น ในแบนด์วิธขนาดที่ 56 kHz นั้นสามารถบรรจุได้เพียงพอ ดังนั้น
การตั้งค่าที่เหมาะสมของระบบการส่งข้อมูลผ่าน LoRa นั้นจะท าการเลือกใช้คือ Minimum Band ที่แบนด์วิธขนาด 56 kHz และ SF 
เท่ากับ 10 ซึ่งจะได้ระยะทางของการส่งข้อมูลที่สูงสุด 
 

Peer to peer Distance(m)
 

รูปที  5 แสดงประสิทธิภาพการสื อสารแบบ peer-to-peer ในระยะทางที ต่างกัน 
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รูปที  6 แสดงค่า delivery time ของการสื อสารแบบ peer-to-peer ในระยะทางที ต่างกัน 

 

 
 

รูปที  7 แสดงอุปกรณ์เซ็นต์เซอร์ตรวจจับความร้อนจากการเกิดไฟป่าที ติดต้ังใช้ในการทดสอบในงานวิจัย 
 

5. วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) 
  จากผลการทดลองสามารถอธิบายได้ว่าในระบบการสื่อสารระยะทางไกลด้วยอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งด้วยเทคโนโลยี LoRa นั้น
โดยทั่วไปจะมีขนาดแบนด์วิธที่มีขนาดต่ า ซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานในการส่งข้อมูลที่มีขนาดเล็กโดยมีค่าแบนด์วิธสูงสุดได้เท่ากับ 
125kHz ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับงานในด้านการส่งข้อมูลที่มีจ านวนมาก อีกท้ังผลกระทบต่อระยะทางแม้ว่าระยะทางการส่งข้อมูลนั้นจะมี
ระยะทางที่ไกลเป็นกิโลเมตรแต่ข้อจ ากัดของแบนด์วิธยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับระยะทางการส่งข้อมูลด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อต้องการ
ระยะทางการส่งข้อมูลที่ไกลขึ้นจะต้องท าการลดแบนด์วิธของการส่งข้อมูลตามไปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามสามารถที่จะชดเชยระยะ
ทางการส่งให้มีระยะทางที่ไกลมากขึ้นโดยการเพิ่มอัตราการขยายก าลังของสายอากาศได้แต่กระนั้นก็จะต้องอยู่ในข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ด้วยเช่นกัน ในการเพิ่มอัตรา
การขยายก าลังของสายอากาศนั้นสามารถเพิ่มได้โดยใช้วิธีอย่างง่าย โดยการเปลี่ยนสายอากาศให้เป็นสายอากาศชนิด แพร่กระจาย
คลื่นไปในทิศทางเดียว (Unidirectional Pattern) จะสามารถเพิ่มระยะทางการรับส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของต้นทุนของ
ระบบที่พัฒนาขึ้นนั้น มีต้นทุนที่ต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ระบบสื่อสารในรูปแบบอื่นโดยในภาคระบบสื่อสารในส่วนของ โหนด
เซ็นเซอร์จะอยู่ที่ ประมาณ 2,000 บาทต่อโหนด และระบบส่งข้อมูลของเกตเวย์ราคาต้นทุนจะอยู่ที่ 3,000บาท ต่อสถานี ซึ่งมีราคา
ต้นทุนท่ีต่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการส่งข้อมูลรูปแบบอื่น 
 
6. บทสรุป (Conclusion) 
  เทคโนโลยี LoRa เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่มีความสามารถส่งข้อมูลได้ในระยะไกลและการใช้พลังงานต่ าแม้ว่าจะส่ง
ข้อมูลด้วยอัตราการส่งข้อมูลต่ า ในงานวิจัยนี้ ได้อธิบายการทดสอบท่ีเป็นแบบ point-to-point และความสามารถของระบบรับข้อมูล
ทั้งด้านก าลังรับและอัตราความผิดพลาดของแพ็คเก็ต ในช่วงระยะทางประมาณ 800เมตร แสดงให้เห็นว่าLoRa สามารถใช้ใน
สภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนต่อสัญญาณในสภาพแวดล้อมที่เป็นชนบทหรือในบริเวณป่าได้ ในขณะเดียวกันได้ท าการทดลองการส่ง
ข้อมูลของLoRa ในรูปแบบ peer-to-peer เพื่อท าการหาค่าประสิทธิภาพการสื่อสารของระบบโดยท าการปรับเปลี่ยนค่าแบนด์วิธของ
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ความถี่และค่าของ SF(spreading factor) ซึ่งได้ข้อสรุปว่าเมื่อท าการเพิ่มแบนด์วิธของข้อมูลมากขึ้นในขณะที่ค่าของ SF(spreading 
factor) ที่ต่ าจะได้ระยะทางที่สั้นซึ่งจากการทดลองจะอยู่ในระยะทาง300เมตรโดยประมาณในขณะที่ delivery timeจะมีค่าที่ต่ าซึ่งอยู่
ที่ ประมาณ 500ms ในขณะที่เมื่อท าการลดแบนด์วิธให้มีขนาดที่แคบลงและท าการเพิ่มค่า SF(spreading factor)ให้สูงขึ้นจะได้
ระยะทางที่ไกลขึ้นจากการทดลองได้ระยะทางสูงสุดที่ 1,200เมตร ในขณะที่ delivery timeจะมีค่าที่ต่ าซึ่งอยู่ที่ประมาณ 6,692ms 
จากงานวิจัยนี้ได้ท าการออกแบบและสร้างอุปกรณ์เซ็นต์เซอร์ตรวจจับความร้อนจากการเกิดไฟป่าและท าการเชื่อมต่อการสื่อสารด้วย
เทคโนโลยี LoRa เพื่อท าการประยุกต์น ามาใช้งานกับเซ็นต์เซอร์ตรวจจับความร้อนจากการเกิดไฟป่า ซึ่งระบบจะมีระยะการตรวจจับ
ความร้อนในรัศมี 3 เมตร จากโหนดเซ็นเซอร์ เพื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลการเกิดไฟป่าและท าการแจ้งเตือนผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ซึ่ง
งานวิจัยช้ินนี้สามารถน ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมได้
ในอนาคต 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแนะนำสมุนไพรไทย 
Development of application to introduce Thai herb 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแนะนำสมุนไพรไทย 2) ประเมินประสิทธิภาพของ
แอปพลิเคชัน 3) ประเมินความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ระบบผู้ดูแลระบบ  
2) ระบบผู้ใช้งาน   3) ระบบแสดงผล  4) ระบบแนะนำสถานที่ขายสมุนไพร  5) ระบบจัดการข้อมูลสมุนไพร และในส่วนของการ
ประเมินความเหมาะสมของแอปพลิเคชันทำการศึกษาโดยนำแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบคุณสมบัติของฟังก์ชันจากกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน เทคนิค ด้านการออกแบบ
ข้อมูลนำเข้า ด้านกระบวนการในการทำงานของระบบ และด้านผลลัพธ์ของโปรแกรม โดยสถิติที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแนะนำสมุนไพรไทยสามารถใช้งานได้  2) ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่าเฉลี่ย 4.71 อยู่ในระดับมากที่สุด  3) ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน 
แอปพลิเคชันโดยผู้ใช้งานจำนวน 30 คน มีค่าเฉลี่ย 3.93 อยู่ในระดับมาก 

คำสำคัญ: แอปพลิเคชนั / สมุนไพรไทย / แอปพลิเคชันสมุนไพรไทย 
 

Abstract 
This research aimed to 1) design and development of application to introduce Thai herb, 2) assess the 

applicability of the application, and 3) assess the satisfaction of using the application. There are 2 main functions, 
namely, the administration part and the user part. The application consists of 5 components: 1) Admin system 2) 
User system 3) Display system 4) Herbal sales location guidance system 5) Herbal information management 
system Next, The study of the efficiency of the application was executed by testing the function features of the 
developed application by a group of 3 experts to evaluate the performance of the application in 4 aspects as 
follows: The used techniques, design of input data, working process of the system, and outcomes of the 
program. The statistics used in this research is descriptive statistics including percentage, mean, and standard 
deviation.  
      The results revealed that 1) the results of the development of application to introduce Thai herb can be 
used in practice with good quality. 2) the results of the applicability assessment of the application revealed that 
the assessment by 3 experts had a mean of 4.71, the highest level, and 3) the assessment of satisfaction of 30 
users had an average of 3.93, a very high level. 
Keywords: Application / Thai herbs / Thai Herbal Application 
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1. บทนำ 
 ในปัจจุบันคนไทยเริ่มหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ซึ่งการดูแลสุขภาพนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยใช้สมุนไพรที่ผลิตจากผักผลไม้
หรือดอกไม้ที่หาได้ไม่ยาก บางชนิดสามารถหาได้ในชีวิตประจำวันตามวิถีชีวิตแบบไทยๆ นำมาปรุงแต่งให้เป็นยาสมุนไพรบรรจุทำเป็น
เม็ด หรือแคปซูลต่างๆ โดยยังคงคุณค่าตัวยาในการส่งเสริมสุขภาพหรือรักษาโรคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย เพื่อให้
ยั่งยืนคู่สังคมไทย และสภาพแวดล้อมไทยต่อไป [1] ในปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพ ถือเป็นปัญหาที่ร้ายแรง และสำคัญ ทุกคนควรที่จะ
ตระหนักและคิดหาแนวทางการรักษาหรือป้องกัน [2] ซึ่งในปัจจุบันมีโรคต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ละโรคก็มีวิธีการรักษาที่แตกต่างกัน
มากมายหลายวิธี ซึ่งการใช้สมุนไพรในการรักษา ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่คนในสังคมปัจจุบันหันมาสนใจ ด้วยเหตุที่ว่า เป็นผลิตภัณฑ์
ที่มาจากธรรมชาติซึ่งแตกต่างจากยาแผนปัจจุบันท่ีมีการใช้สารเคมีต่างๆในการผลิต ผลข้างเคียงที่จะกระทบต่อร่างกายก็อาจจะเกิดขึ้น
ได้น้อยลง [3] ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้รับประทานด้วยเช่นกัน ปัจจุบันมีการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
เกี่ยวกับสมุนไพร[4] แต่ยังไม่มีแอปพลิเคชันที่บันทึกข้อมูลและจัดเก็บพิกัดของสถานที่ในการปลูก จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับ
สมุนไพร ซึ่งสามารถใช้ฟังก์ชัน GPS ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) เป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย สะดวกในการพกพา และมีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้การติดต่อสื่อสาร การ
ค้นหาหรือการสืบค้นข้อมูลต่างๆ สะดวกสบายในชีวิตประจำวัน [5] แอปพลิเคชันเป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ มี
การออกแบบมาให้ใช้งาน สำหรับ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ นอกจากนี้แอปพลิเคชันยังใช้งานได้ง่าย  เพียง
ดาวน์โหลด และติดตั้งก็สามารถใช้งานได้ทันทีและมีระบบ GPS ซึ่งใช้ในการนำทางได้   
     ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญในการนำแอปพลิเคชันเพื่อแนะนำสมุนไพรไทย เพื่อเป็นช่องทางในการแนะนำสมุนไพรไทยในอีก
รูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการแนะนำสมุนไพรรวมทั้งผลิตภัณฑ์พร้อมแหล่งซื้อขาย ข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดร้าน สรรพคุณของสมุนไพรนั้น 
รวมไปถึงข้อมูลด้านสุขภาพต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้ทีส่นใจสมุนไพรไทย 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือแนะนำสมุนไพรไทย 
 2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 
 2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน 
 

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
     งานวิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแนะนำสมุนไพรไทย มีวิธีการดำเนินงานวิจัยตามหลักการวัฏจักรการพัฒนาระบบ
(System Development Life Cycle)[6] โดยมีกระบวนการวิจัย 5 ระยะดังนี้  
 ระยะที่ 1 การกำหนดปัญหา 
 ศึกษาข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการแนะนำ การเผยแพร่ข้อมูล การแสดงผลเกี่ยวกับข้อมูลสมุนไพรเพื่อให้สามารถเข้าถึง
ง่าย สืบค้นข้อมูลได้สะดวก และสามารถมีแหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์พร้อมแหล่งซื้อขาย ข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดร้าน สรรพคุณของสมุนไพรนั้น 
รวมไปถึงข้อมูลด้านสุขภาพต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้ที่สนใจสมุนไพรไทย  
 ระยะที่ 2 วิเคราะห์ระบบ 
  เป็นขั้นตอนของการกำหนดความต้องการในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแนะนำสมุนไพรไทย และวิเคราะห์กระบวนการ
ทำงานท่ีเหมาะสมกับการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อนำมาใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบระบบ 
 ระยะที่ 3 การออกแบบ 
      หลังจากได้ทำการวิเคราะห์แล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงานโดยมีระบบงานย่อย 5 ระบบงาน ได้แก่ 
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1) ระบบผู้ดแูลระบบ 
1.1 สมาชิก  

  - อีเมล์ 
  - รหัสผ่าน 
  1.3 เพิ่ม/ ลบ / แก้ไข ข้อมูลสมุนไพร 

2) ระบบผู้ใช้งาน 
  2.1 ผู้ใช้สามารถดูข่าวสารต่างๆ ทีห่น้าไทม์ไลน์เรื่องเกี่ยวกับ สมุนไพร และ สุขภาพ  

  2.2 ผู้ใช้งานสามารถ ค้นหาได้จาก 4 หมวดหมู่  
              - ค้นหาจากช่ือ สมุนไพร 
             - ค้นหาจากอาการ ของโรค 
              - ค้นหาโดยใช้ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
              - หมวดหมู่พิเศษ รวบรวมสมุนไพร ท่ีช่วยบรรเทาอาการอยากบุหรี่ 

3) ระบบแสดงผล 
 3.1 หน้าไทม์ไลน์ จะแสดงข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพร  

  3.2 ระบบจะแสดงผล ตามการค้นหา 
       3.2.1 ค้นหาด้วยชื่อ สมุนไพร 

  - แสดง ช่ือ รูปภาพ สรรพคุณ วิธีการรับประทาน ข้อห้ามในการรับประทาน 
     3.2.2 ค้นหาด้วยชื่อ อาการของโรค  

  - จะแสดงผลลัพธ์ เหมือนกับการค้นด้วยชือ่ 
           3.2.3 ค้นหาตามลักษณะของสมุนไพร จะแสดงตัวเลือกดังนี้ 

   - ไม้ต้น  ไม้พุ่ม  ไม้ล้มลุก  ไม้เถา 
3.3 หมวดหมู่สำหรับคนท่ีต้องการเลิกบุหรี่ 

เมื่อกดเข้าไปจะแสดงรายการ เป็นช่ือ พร้อมรูปภาพ ของสมุนไพร และเมื่อกดเข้าไปก็จะแสดง สรรพคุณ  
แหลง่ซื้อขาย วิธีการรับประทาน ข้อห้ามในการรับประทาน 

3.4 แหล่งซื้อขาย 
แสดงแหล่งซื้อขาย พร้อมข้อมูลการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ และแผนท่ี 

3.5 คำนวณค่า BMI 
คำนวณค่า BMI และแสดงสมุนไพรที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คำนวณมา 

4) ระบบแนะนำสถานท่ีผลิตหรือจำหน่ายสมุนไพร  
- มีแผนท่ีช้ีตำแหน่งแหล่งซื้อขายโดยผูกกับ GPS 

5) ระบบจัดการข้อมูลสมุนไพร 
- เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสมุนไพร 

 การออกแบบระบบงานโดยใช้โปรแกรม draw.io เป็นการสร้างตัวแบบแผนภาพที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่ง
จะทำการออกแบบแอปพลิเคชันด้วยเครื่องมือ UML Diagram แสดงภาพรวมของระบบงาน (Design Overview) แผนภาพ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบงานและสิ่งที่อยู่นอกระบบงาน (Use Case Diagram) แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล          
(E-R Diagram) ดังภาพต่อไปนี้  
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                         ภาพที่ 1 Design Overview ของผู้ใช้งาน                       ภาพที่ 2 Design Overview ของผู้ดูแลระบบ 
 

 
ภาพที ่3 Use Case Diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 E-R Diagram ของระบบ 
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 ระยะที่ 4 การพัฒนาระบบ 
 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแนะนำสมุนไพรไทย พัฒนาโดยใช้โปรแกรม visual studio code และใช้ภาษา flutter กับ 
ภาษา dart ในการเขียนโค้ดเพื่อใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และได้มีการออกแบบหน้าตาของตัวแอปพลิเคชัน และเขียนคำสั่งในการ
ทำงานของแอปพลิเคชันให้ออกมาใช้งานได้ง่าย สะดวก ระหว่างการพัฒนาผู้วิจัยจะทำการทดสอบผลการพัฒนาทุกขั้นตอนของการ
ทำงานด้วยเครื่องมือ Emulator เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดก่อนนำแอปพลิเคชันไปทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานจากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ 
 ระยะที่ 5 การทดสอบและประเมินผลระบบ 
 การประเมินโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ซึ่งจะประเมินความเหมาะสมของระบบในด้านเชิงเทคนิค ด้านกระบวนการ
ในการทำงานของระบบ ด้านการออกแบบข้อมูลนำเข้า และ ด้านการออกแบบผลลัพธ์ และการประเมินเชิงการใช้งานโดยผู้ใช้งาน
ระบบ จำนวน 30 คน เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบการนำเข้าข้อมูล ด้านกระบวนการทำงานของระบบและซอฟต์แวร์
และการออกแบบผลลัพธ์ โดยใช้สถิติในการประเมินได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตารางที ่1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ 
 

ด้านการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 
1. ด้านเทคนคิที่ใช้ในการพัฒนา 4.87 0.23 มากที่สุด 
2. ด้านการออกแบบการนำเข้าข้อมูล 4.60 0.58 มากที่สุด 
3. ด้านกระบวนการการทำงานของ
ซอฟต์แวร์ 

4.93 0.46 มากที่สุด 

4. ด้านการออกแบบผลลัพธ์ 4.47 0.35 มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.71 0.40 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ด้านกระบวนการการทำงานของซอฟต์แวร์ ด้านเชิงเทคนิค และด้านการออกแบบการนำเข้าข้อมูล มีความ
เหมาะสมมากที่สุด ด้านการออกแบบผลลัพธ์ มีความเหมาะสมมาก ภาพรวมของระบบผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71) และผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นคล้ายคลึงกัน (SD เท่ากับ 0.40) เมื่อได้สรุปผลจากผู้เช่ียวชาญแล้ว ได้นำ
ข้อคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญไปแก้ไขในจุดที่บกพร่องแล้วจึงนำไปใช้งานต่อไป 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

  ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแนะนำสมุนไพรไทย ได้มีการออกแบบและพัฒนาดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 หน้า Home หลักของแอปพลิเคชัน 
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ภาพที ่6 ตัวอย่างหน้ารายละเอียดของสมุนไพร 
 

 
 
 

  

ภาพที ่7 แสดงรายการลักษณะประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8 หน้าแสดงรายการสมุนไพรในหมวดหมู่  
“สมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่” 
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ภาพที ่9 รายละเอียดต่างๆ สถานที่ตั้ง ราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    ภาพที่ 10 หน้า admin เพิ่มข้อมลูสมุนไพร                         ภาพที่ 11 หน้า admin จัดการข้อมูลสมุนไพร 

 

4.2 ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน 

 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 30 คน โดยประเมินความพึงพอใจ 3 ด้านได้แก่ ด้านการออกแบบการนำเข้าข้อมูล 
ด้านกระบวนการในการทำงานของซอฟต์แวร์และด้านการออกแบบผลลัพธ์ได้ผลการประเมินดังนี้ 
ตารางที ่2 ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน 

ด้านการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 
1. ด้านการออกแบบการ
นำเข้าข้อมูล 

4.13 0.81 มาก 

2. ด้านกระบวนการการ
ทำงานของซอฟต์แวร ์

3.93 0.95 มาก 

3. ด้านการออกแบบผลลัพธ์ 3.74 0.99 มาก 
ค่าเฉลี่ย 3.93 0.91 มาก 
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จากตารางที ่2 พบว่า ด้านการออกแบบการนำเข้าข้อมลู ด้านกระบวนการการทำงานของซอฟต์แวร์ และด้านการออกแบบ
ผลลัพธ์ มีความพึงพอใจมาก และภาพรวมทั้งหมดนั้นผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) และผู้ใช้งานมีความคิดเห็น
แตกต่างกันเล็กน้อย (SD เท่ากับ 0.91) 

 

5. สรุปผล 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแนะนำสมุนไพรไทย ประเมินประสิทธิภาพของ
แอปพลิเคชัน และประเมินความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน มีผลการวิจัยดังนี้ 
 1. การออกแบบแอปพลิเคชันโดยใช้โปรแกรม draw.io เป็นการสร้างตัวแบบแผนภาพที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเค
ชัน ซึ่งจะทำการออกแบบแอปพลิเคชันด้วยเครื่องมือ UML Diagram แสดงภาพรวมของระบบงาน (Design Overview) แผนภาพ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบงานและสิ่งที่ อยู่นอกระบบงาน (Use Case Diagram) แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล          
(E-R Diagram) 
 2. การพัฒนาแอปพลิเคชันพัฒนาใช้โปรแกรมภาษา dart และสร้างฐานข้อมูลด้วย Firebase แอปพลิเคชันประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ระบบผู้ดูแลระบบ  2) ระบบผู้ใช้งาน   3) ระบบแสดงผล  4) ระบบแนะนำสถานที่ขายสมุนไพร  5) ระบบ
จัดการข้อมูลสมุนไพร แอปพลิเคชันสามารถแสดงเมนูแนะนำโดยค้นหาได้จาก 4 หมวดหมู่ คือ 1) ค้นหาจากช่ือสมุนไพร  2) ค้นหา
จากอาการของโรค  3) ค้นหาโดยใช้ลักษณะทางพฤกษศาสตร์โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก และไม้เถา             
4) หมวดหมู่พิเศษ รวบรวมสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการอยากบุหรี่  ระบบแนะนำสถานที่ผลิตหรือจำหน่ายสมุนไพร สามารถแสดง
แหล่งซื้อขาย พร้อมข้อมูลการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ และแผนที่  รวมทั้งสามารถนำทางไปยังสถานที่ได้  ระบบจัดการข้อมูลสมุนไพร
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสมุนไพร 
 3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน โดยผู้เช่ียวชาญ พบว่าแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพในการพัฒนาอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นคล้ายคลึงกัน และผลประเมิน      
ความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันโดยผู้ใช้งานจำนวน 30 คนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 ผู้ทดลองใช้งานมีความคิดเห็นแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นจึงสามารถนำแอปพลิเคชันแนะนำ    
สมุนไพรไทยนี้ไปใช้งานได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของรัฐภัทร เมฆลาย [7]  พบว่าความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก และ
สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่แอปพลิเคชันที่พัฒนายังมีข้อจำกัดในการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS ทำให้ยัง     
ไม่ครอบคลุมการใช้งานในทุกระบบปฏิบัติการจึงควรพัฒนาแอปพลิเคชันในทุกระบบปฏิบัติการให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมมากข้ึน  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาสมบัติของยางธรรมชาติ, ยางสไตรีนบิวทาไดอีน และ ยางคอมปาวด์ระหว่างยางธรรมชาติและยางสไตรีนบิว
ทาไดอีนในอัตราส่วนผสมที่แตกต่างกัน โดยมีการเติมสารตัวเติมที่ได้จากธรรมชาติ คือ เส้นใยกกในปริมาณ 5 phr เพื่อผลิตเป็นวัสดุ
ยางเชิงประกอบ โดยผสมในเครื่องผสมยางแบบเปิดสองลูกกลิ้ง จากนั้นขึ้นรูปผ่านกระบวนการกดอัด และท าการวิเคราะห์ลักษณะคง
รูปค่าความแข็ง, สมบัติเชิงกล รวมถึงสมบัติด้านความต้านทานการสึกหรอ โดยพบว่าค่าแรงบิดต่ าสุด (ML), ค่าแรงบิดสูงสุด (MH), 
ระยะเวลาการไหลตัวของยางในแม่พิมพ์ (ts2) และ ระยะเวลาในการคงรูป (tc90) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณสัดส่วนของยาง SBR 
ในทางตรงกันข้ามค่าดัชนีอัตราคงรูปของยาง (CRI) มีแนวโน้มที่ลดลง และเมื่อท าการเติมเส้นใยกกลงในยาง พบว่า แนวโน้มค่าแรงบิด
ต่ าสุดและค่าแรงบิดสูงสุดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากนั้น เมื่อพิจารณาสมบัติเชิงกลพบว่า ค่ าความต้านทานแรงดึง, เปอร์เซนต์
การดึงยืด ณ จุดแตกหักและความต้านทานต่อการฉีกขาด มีแนวโน้มที่ลดลงตามปริมาณสัดส่วนของยาง SBR ในขณะเดียวกันค่าความ
แข็งที่บริเวณพื้นผิวกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณสัดส่วนของยาง SBR และการเติมเส้นใยกก และสิ่งที่น่าสนใจพบว่า ค่าความ
ต้านทานต่อแรงฉีกขาดกลับพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเติมเส้นใยกกลงในยางธรรมชาติหรือยางคอมปาวด์ที่มีสัดส่วนของยาง
ธรรมชาติที่มากกว่า อีกทั้งการเติมเส้นใยกกยังท าให้ความต้านทานการสึกหรอที่เพิ่มขึ้นในยางคอมปาวด์ ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถเป็น
แนวทางในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางในวงการอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ภายใต้ BCG 
ค าส าคัญ: ยางธรรมชาติ, ยางสไตรีนบิวทาไดอีน, วัสดุสีเขียว, เส้นใยกก 
 

Abstract 
 In this research, the properties of natural rubber (NR), styrene-butadiene (SBR), and rubber compounds 
between NR and SBR with different ratios were studied. Reed fiber was filled at 5 phr as the extender for rubber 
composites. A blend consisting of composition rubbers was produced by two roll mills followed by compression 
molding. Cure characteristics, hardness of the surface, mechanical properties, and abrasion resistance were 
investigated by moving die rheometer (MDR), hardness shore A, universal testing machine (UTS), and rubber 
abrasion test machine respectively. The torque minimum (ML), torque maximum (MH), scorch time (ts2) and cure 
time (tc90) increase with increasing SBR loading. In the contrast, the cure rate index (CRI) tends to decrease with 
increasing SBR loading. Furthermore, the incorporation of reed fiber causes a higher torque minimum (ML) and 
torque maximum (MH). Tensile strength, %strain at break, and tear strength were decreased with further 
incorporation of SBR. One can observe that the result of hardness increases with increasing SBR content and filling 
the fiber in the rubber. It was interesting to note that the tear strength tends to increase with the addition of reed 
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fibers to natural rubber or compounds which has a higher natural rubber content. Moreover, the fiber could be 
contributed to improving the abrasion resistance in the rubber compound. This result would be the guideline for 
the production of Thailand's rubber industries corresponding BCG model. 
Keywords: Natural Rubber (NR), Styrene Butadiene Rubber (SBR), Green Materials, Reed Fiber 
 
บทน า (Introduction) 
 ปัจจุบัน โมเดลเศรษฐกิจใหม่ภายใต้ BCG เป็นโมเดลที่พัฒนาทางเศรษฐกิจในรูปแบบการมุ่งเน้นในการใช้ทรัพยากรทาง
ชีวภาพ (Biological Resources) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และน า
วัสดุต่างๆกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยทางภาครัฐต้องการให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่
เติบโต และสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก รวมถึงเกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ า และเกิดความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน หนึ่งในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับโมเดล BCG ได้แก่ อุตสาหกรรมยางของประเทศไทย โดยพบว่า
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีการส่งออกยางพาราสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก ในปัจจุบันราคายางพาราเป็นไปตามกลไกของตลาด 
ซึ่งอุตสาหกรรมยางของไทยจะมุ่งเน้นไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยางล้อขยายตัว, ผลิตภัณฑ์ยางล้อ, ถุงมือยาง, ท่อยาง, สายพาน, 
ถุงยางอนามัย ฯลฯ อุตสาหกรรมยางพาราไทยช่วงปี 2564-2566 ถูกประเมินว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากภาวะความต้องการของ
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางทางการแพทย์ ที่ทยอยจากการฟื้นตัวการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19) ตลอดจนการใช้ยางในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอื่น ๆ ท่ีรัฐบาลให้การสนับสนุน 
 ยางธรรมชาติ (Natural Rubber; NR) มีช่ือทางเคมี คือ Cis-1,4-Polyisoprene โดยมีไอโซพรีน (Isoprene) เป็นมอนอ-
เมอร์ ส่วนประกอบของยางธรรมชาติเป็นไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีขั้ว (Hydrocarbon Structure) [1,2] ดังนั้นยางธรรมชาติจึงสามารถ
ละลายได้ดีในตัวท าละลายที่ไม่มีขั้ว (Non-Polar Solvents) เช่น เบนซีน (Benzene) เฮกเซน (Hexane) เป็นต้น โดยทั่วไปยาง
ธรรมชาติมีโครงสร้างการจัดเรียงตัวของโมเลกุลแบบอสัณฐาน (Amorphous) แต่ในบางสภาวะโมเลกุลของยาง สามารถจัดเรียงตัว
ค่อนข้างเป็นระเบียบเนื่องจากการยืดตัว (Strain Induced Crystallization) [3] ท าให้ยางมีสมบัติเชิงกลดีนั้น คือ ยางธรรมชาติจะมี
ความทนต่อแรงดึง (Tensile Strength) ความทนต่อการฉีกขาด (Tear Resistance) ความต้านทานต่อการขัดถู (Abrasion 
Resistance) สูง รวมถึงมีความสามารถในการกระเด้งกระดอน (Rebound Resilience) สูง มีความร้อนสะสมต่ า เมื่อถูกใช้งานในเชิง
พลวัต (Dynamic Load) ยางชนิดนี้จึงเหมาะที่จะใช้ในการผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น ยางล้อเครื่องบินหรือยางรถบรรทุก อีกทั้งมี
ความสามารถยึดติดกับวัสดุอื่นได้ดี 
 ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (Styrene-Butadiene Rubber; SBR) ประกอบด้วย สไตรีน (Styrene) และบิวทาไดอีน 
(Butadiene) เป็นมอนอเมอร์ โดยมอนอเมอร์ทั้งสองชนิดมีการจัดเรียงตัวแบบไม่มีแบบแผน (Random Copolymer) นอกจากน้ี การ
จัดเรียงตัวของสายโมเลกุลของยาง SBR ก็ไม่เป็นระเบียบท าให้ไม่สามารถเกิดการตกผลกึ (Crystalline) เมื่อถูกยืด [2,4] ยางจึงมีความ
ทนต่อแรงดึงต่ า แต่เนื่องด้วยคุณสมบัติของยางสไตรีนบิวทาไดอีนมีคุณภาพสม่ าเสมอมากกว่ายางธรรมชาติ มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และ
ไม่ต้องบดยางให้นิ่ม (Mastication) เนื่องจากยางชนิดนี้ถูกสังเคราะห์มาให้มีน้ าหนักโมเลกุล (Molecular Weight) ที่ไม่สูงมากนัก มี
ความหนืด (Viscosity) เหมาะสมที่ท าให้สารเคมีในยางกระจายตัวได้อย่างดี และไหลได้ง่ายในระหว่างการขึ้นรูปแบบต่างๆ ท าให้มี
ประโยชน์ในด้านกระบวนการผลิตที่ง่ายกว่า ประหยัดทั้งก าลังงานและเวลา ตลอดจนต้นทุนในการผลิตของผลิตภัณฑ์  
 หนึ่งในวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติระหว่างยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ได้แก่ การเติมสารตัวเติมที่มีคณุสมบัติในด้านการ
เสริมแรง (Reinforcement) โดยการเสริมแรงในยางเป็นสิ่งจ าเป็นเป็นอย่างมากเพื่อให้ยางที่น าไปใช้งานนั้นมีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการและมีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแข็งแรง (Strength) และความทนทานของวัสดุ (Durable) 
จะเป็นส่วนที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับยางทั้งสองชนิด โดยพบว่า เส้นใยธรรมชาติ (Natural Fiber) มีคุณสมบัติที่ดี มีความแข็งแรง
เชิงกลที่สูง และมีองค์ประกอบพื้นฐานที่เป็นเซลลูโลส (Cellulose) ที่ได้จากธรรมชาติ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติต่างๆในวัสดุ [5] เช่น เพิ่ม
ความทนทานต่อสารเคมีที่ดี มีสมบัติเชิงกลที่ดี มีความแข็งแรงท่ีสูง รวมถึง มีความสามารถในการย่อยสลายที่ง่าย 
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 ดังนั้นในงานวิจัยนี้ศึกษายางธรรมชาติ (Natural Rubber; NR) ที่ผสมกับยางสังเคราะห์ชนิดยางสไตรีนบิวทาไดอีน 
(Styrene-Butadiene; SBR) ในอัตราส่วนผสมที่แตกต่างกันรวมถึงปรับปรุงคุณสมบัติโดยใช้สารตัวเติมที่ได้จากธรรมชาติ (Natural 
Fillers) ชนิดเส้นใยกก (Reed Fiber) ซึ่งเป็นเส้นใยที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศไทย นิยมน าไปสานเป็นตะกร้า เครื่องใช้ต่างๆ 
อีกทั้งมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี รวมถึงเป็นเส้นใยที่หาง่าย และเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางใน
ประเทศไทย รวมถึงเป็นการพัฒนาวัสดุเชิงประกอบยาง (Rubber Composites) ให้สามารถพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์โมเดล 
BCG ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป 
 
วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง (Materials and Methods) 
1. วัสดุในงานวิจัย (Materials) 
 1. ยางธรรมชาติ (Natural Rubber; NR) เกรด STR 20L จากบริษัท เนเชอรัลอาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
 2. ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (Styrene Butadiene Rubber; SBR) เกรด 1502 จากบริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จ ากัด 
 3. เส้นใยกก (Reed Fiber) เป็นเส้นใยที่ได้มาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  
 4. สารกระตุ้นปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide; ZnO) เป็นสารกระตุ้นปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตยาง จากบริษัท 
อุทิศ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด  
 5. สารกระตุ้นปฏิกิริยากรดสเตยีริก (Steric Acid) เป็นสารกระตุ้นปฏกิิริยาในกระบวนการผลติยาง จากบริษัท KLK-OLEO  
 6. สารเร่งปฏิกิริยาไซโคลเฮกซิลเบนโซไทอะโซลซัลฟีนาไมด์ (N-Cyclohexyl-2-Benzothiazole Sulfenamide; CBS) 
เป็นสารที่ช่วยเร่งปฏิกิริยายางคงรูป (Curing) หรือปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์ของยาง (Vulcanization) ให้เกิดเร็วขึ้น จากบริษัท 
Chemwinfo  
 7. ก ามะถัน (Sulfur) เป็นสารคงรูปในกระบวนการผลิตยาง โดยในงานวิจัยนี้ใช้วิธีการคงรูปแบบดั้งเดิม (Conventional 
Vulcanization) จากบริษัท สยาม เฆมี จ ากัด 
 
2. วิธีการวิจัย/ทดลอง (Methods) 
 1. การเตรียมเส้นใยกก 
 โดยเริ่มจากการขูดต้นกกด้วยช้อนหรือสันมีด อบให้ความร้อนผ่านตู้อบ (Oven) ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็น
ระยะเวลา 1 วัน จากนั้นน าเส้นใยจ านวน 10 กรัมปั่น เพื่อแยกส่วนที่ไม่ใช่เส้นใยออกจากส่วนที่เป็นเส้นใยด้วยเครื่องปั่นความเร็วสูง 
(High Speed Machine) และท าการร่อน (Sieving) ส่วนที่ไม่ใช่เส้นใยออก โดยงานวิจัยจะใช้ขนาดของความยาวเส้นใยกก (Fiber 
Length) ในช่วง 10.0±2.5 มิลลิเมตร และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) ในช่วง 4.0±0.5 มิลลิเมตร 
 

 
รูปที่ 1 การเตรียมเส้นใยกกในงานวิจัย 
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 2. การผสมยางด้วยเคร่ืองผสมยางแบบเปิดสองลูกกลิ้ง (Two Roll Mill) 
           งานวิจัยนี้ได้ท าการผสมระหว่างยางธรรมชาติ (NR) และ ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) ในสัดส่วน 100/0, 60/40, 20/80 
และ 0/100 ร้อยละโดยน้ าหนักตามล าดับ โดยใช้เครื่องผสมยางแบบเปิดสองลูกกลิ้ง  (Two Roll Mill) จากบริษัท Young Fong 
Machinery รุ่น YFH-6 และในงานวิจัยนี้ แบ่งการผสมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ การเตรียมยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ
กับยางสไตรีนบิวทาไดอีนในอัตราส่วนท่ีแตกต่างกันเพื่อผลิตเป็นยางคอมปาวด์ (Rubber Compounds) และ ส่วนท่ี 2 การเติมสารตัว
เติมที่ได้จากธรรมชาติ (Natural Filler) ชนิดเส้นใยกก ลงในยางผสมทั้งสองชนิดเพื่อผลิตเป็นวัสดุยางเชิงประกอบ (Rubber 
Composites) ซึ่งสูตรการผสมยางทั้งสองชนิดและสารเคมีของยางเป็นไปตามตารางที่ 1 โดยล าดับเวลาในการผสมในเครื่องผสมยาง
แบบเปิดสองลูกกลิ้งเป็นไปตามตารางที่ 2 
  
ตารางที่ 1 การออกสูตรส่วนผสมระหว่างยางธรรมชาติและยางสไตรีนบิวทาไดอีน (ในสัดส่วนปริมาณต่อยาง 100 ส่วนโดยน้ าหนัก 
parts per hundred of rubber; phr) 

ยางและสารเคมี (phr) 
สูตรการผสม (Formulations) 

Rubber Compounds  Rubber Composites 
NR/SBR 100/0 60/40 20/80 0/100 100/0 60/40 20/80 0/100 
ยางธรรมชาติ (NR) 100 60 20 0 100 60 20 0 
ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) 0 40 80 100 0 40 80 100 
เส้นใยกก (Reed Fiber) (phr) - - - - 5 5 5 5 
ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide; ZnO) 5 5 5 5 5 5 5 5 
กรดสเตียริก (Steric Acid) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
ซีบีเอส (CBS) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
ก ามะถัน (Sulfur) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
รวม 110.5 110.5 110.5 110.5 115.5 115.5 115.5 115.5 

 
ตารางที่ 2 แสดงล าดับการผสมและเวลาที่ใช้ในการผสม 

ส่วนประกอบ (Compositions) 
เวลาที่ใช้ในการผสม (mins) 

Rubber Compounds  Rubber Composites 
ยางธรรมชาติ (NR) และ ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR)   2 2 
ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide; ZnO) 2 2 
กรดสเตียริก (Steric Acid) 11 2 
เส้นใยกก (Reed Fiber) - 9 
ซีบีเอส (CBS) 3 3 
ก ามะถัน (Sulfur) 2 2 
ระยะเวลารวมในการผสม 20 20 

 
 3. การทดสอบลักษณะคงรูป (Cure Characteristic) ด้วยเคร่ืองรีโอมิเตอร์แบบดายเคลื่อนที่ (Moving Die 
Rheometer: MDR)  
 ท าการทดสอบลักษณะคงรูปของยางธรรมชาติ  (NR), ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR), ยางคอมปาวด์  (Rubber 
Compounds) และ วัสดุยางเชิงประกอบ (Rubber Composites) ที่ผ่านการผสมสารเคมีของยางด้วยเครื่อง MDR จากบริษัท Alpha 
Technologies U.K. รุ่น MDR-C ตามมาตรฐาน ASTM D5289 โดยการทดสอบจะใช้ยางน้ าหนักประมาณ 5 กรัม ที่อุณหภูมิ 160 
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องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที โดยค่าที่ได้จะประกอบไปด้วย ค่าทอร์กต่ าสุด (Torque Minimum; ML), ค่าทอร์กสูงสุด (Torque 
Maximum MH), เวลาที่สามารถไหลได้ในแม่พิมพ์ (Scorch Time; ts2) และเวลาในการคงรูป (Cure Time; tc90) โดยแต่ละสูตรจะท า
การทดสอบจ านวน 3 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย 
 4. กระบวนการขึ้นรูปของชิ้นงานยาง (Fabrication) 
 ท าการขึ้นรูปช้ินงานยางด้วยกระบวนการกดอัดผ่านเครื่องอัดขึ้นรูป ( Compression Molding) โดยใช้เครื่ อง 
Compression Molding จากบริษัท Young Fong Machinery รุ่น YFY-HM-60 โดยใช้อุณหภูมิที่ 160 องศาเซลเซียส แรงดันที่ใช้ 
16 MPa (Pressure) จ านวนการกระแทก (Bumping Counter) 3 ครั้ง และระยะเวลาที่ใช้ในการขึ้นรูปขึ้นอยู่กับเวลาการคงรูป (tc90) 
ของสูตรยางแต่ละชนิด 
 5. การทดสอบ (Testing) 
  5.1 ความแข็ง (Hardness Test) 
  ยางที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูป จะถูกทดสอบด้วยเครื่องทดสอบความแข็ง (Hardness Testing Machine) แบบ 
Shore A จากบริษัท Teclock รุ่น GS-709N Type A ตามมาตรฐาน ASTM D2240A โดยในการทดสอบช้ินงานต้องมีผิวเรียบและมี
ความหนาอย่างน้อย 6 มิลลิเมตร และท าการทดสอบ 5 ครั้งในต าแหน่งต่างกันเพื่อหาค่าความแข็งของช้ินงานโดยเฉลี่ย 
  5.2 ความต้านทานต่อแรงดึง (Tensile Strength) 
  ยางที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูป จะถูกทดสอบความต้านทานต่อแรงดึง โดยใช้เครื่อง Universal Testing Machine 
จากบริษัท Instron รุ่น Testometric Model : M350-10CT ตามมาตรฐาน ASTM D412 Die C โดยใช้ Load Cell ในการทดสอบที่ 
1 กิโลนิวตัน อัตราเร็วในการทดสอบที่ 500 มิลลิเมตรต่อนาที โดยตัวอย่างยางในแต่ละสูตรจะที่ใช้ช้ินงานในการทดสอบอย่างน้อย 5 
ช้ินเพื่อหาค่าเฉลี่ย 
  5.3 ความต้านทานต่อการฉีกขาด (Tear Strength) 
  ยางที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูป จะถูกทดสอบความต้านทานต่อการฉีกขาด โดยใช้เครื่อง Universal Testing 
Machine จากบริษัท แคลเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด ยี่ห้อ Tinius Olsen รุ่น H50KS โดยน าช้ินงานตัวอย่างตามมาตรฐาน ASTM 
D624 Die C โดยใช้ Load Cell ในการทดสอบที่ 1 กิโลนิวตัน อัตราเร็วในการทดสอบที่ 500 มิลลิเมตรต่อนาที บันทึกค่าแรงดึงที่ท า
ให้ช้ินตัวอย่างฉีกขาด เพื่อน าค่าที่ได้ไปค านวณหาค่าความต้านทานต่อการฉีกขาด โดยตัวอย่างยางในแต่ละสูตรจะที่ใช้ช้ินงานในการ
ทดสอบอย่างน้อย 5 ช้ินเพื่อหาค่าเฉลี่ย 
  5.4 ความต้านทานการสึกหรอ (Abrasion Resistance) 
  ยางที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูป จะถูกทดสอบความต้านทานต่อการสึกหรอตามมาตรฐาน DIN 53516 โดยใช้เครื่อง 
Rubber Abrasion Test Machine ยี่ห้อ Zotai ซึ่งช้ินงานในการทดสอบจะอยู่ในรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 
มิลลิเมตร และหนา 12 มิลลิเมตร และทดสอบด้วยแรงคงที่ 10 นิวตัน โดยให้สัมผัสกับพื้นผิวขัดที่หมุนด้วยอัตราเร็ว 40 รอบต่อนาที 
เป็นระยะทาง 40 เมตร หรือ 84 รอบของลูกกลิ้ง จากนั้นจะค านวณหาเปอร์เซนต์ดัชนีความต้านทานการขัดถู ตามสมการ (1) 
 

  
 

 โดยที ่ ARIA คือ เปอร์เซ็นต์ดัชนีความต้านทานการสึกหรอ (Abrasion Resistance Index) 
  ∆m1 คือ น้ าหนักที่สูญเสียไปของยางมาตรฐาน (mg) 
  d1 คือ ความหนาแน่นของยางมาตรฐาน (mg/m3) 
  ∆mt คือ น้ าหนักที่สูญเสียไปของยางทดสอบ (mg) 
  dt คือ ความหนาแน่นของยางทดสอบ (mg/m3) 
   

(1) 
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  5.5 สัณฐานวิทยา (Morphological Properties) 
  ยางที่ผ่านการทดสอบความต้านทานต่อการฉีกขาด (Tear Strength) จะถูกน ามาทดสอบลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) ยี่ห้อ LEO รุ่น LEO 1450 VP โดยสภาวะ
ในการทดสอบจะใช้โหมด Low Vacuum ที่ความต่างศักย์ 10.0 kV และช้ินงานตัวอย่างต้องผ่านการเคลือบทอง (Gold Sputtering) 
ก่อนท าการทดสอบ 
 
ผลการวิจัย/ทดลอง (Results) 
 

  
รูปที่ 2 แสดงค่าแรงบิดต่ าสดุ (ML; ซ้าย) และ ค่าแรงบิดสูงสดุ (MH; ขวา) ของยางธรรมชาติ (NR) ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR), 

ยางคอมปาวด์ (NR/SBR) และ วสัดุยางเชิงประกอบ (NR/SBR/Fiber) ที่มีการเติมเส้นใยกกท่ี 5 phr 
  
 รูปที่  2 แสดงค่าแรงบิดต่ าสุด (ML) และค่าแรงบิดสูงสุด (MH) ที่ ได้จากการทดสอบคุณสมบัติการคงรูป (Cure 
Characteristic) พบว่า คาแรงบิดต่ าสุดของยางธรรมชาติ (NR) และยางสไตรีนบิวตาไดอีน (SBR) มีค่าเท่ากับ 0.05 และ 0.58 เดซินิว
ตันต่อเมตรตามล าดับ นอกเหนือจากนั้น ยังพบว่าค่าแรงบิดสูงสุดของยางธรรมชาติและยาง สไตรีนบิวตาไดอีนมีค่าเท่ากับ 5.39 และ 
7.57 เดซินิวตันต่อเมตรตามล าดับ และเมื่อพิจารณายางคอมปาวด์ (NR/SBR) จะพบว่า ค่าแรงบิดต่ าสุดและค่าแรงบิดสูงสุดจะมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณของ SBR ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก โครงสร้างของยาง SBR เป็นโครงสร้างที่มีสไตรีนมอนอเมอร์ (Styrene 
Monomer) ที่เป็นโครงสร้างที่มีความแข็งเกร็ง (Stiffness) ในสายโซ่หลัก (Backbone) และมีความเกะกะของโครงสร้างที่สูง (Bulky 
Group) ท าให้ไปขัดขวางการเคลื่อนไหวของสายโซ่พอลิเมอร์ (Mobility) จึงท าให้เมื่อท าการทดสอบการคงรูปต้องใช้แรงบิดในการท า
ให้สายโซ่เกิด Slippage ที่สูงในระหว่างกระบวนการทดสอบที่มากขึ้น จึงส่งผลท าให้ค่าแรงบิดต่ าสุดและค่าแรงบิดสูงสุดมีแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้นตามปริมาณของ SBR [6] นอกเหนือจากนั้นเมื่อพิจารณาวัสดุยางเชิงประกอบ (Rubber Composites) ชนิดยางธรรมชาติ 
(NR), ยางสไตรีนบิวตาไดอีน (SBR) และ ยางคอมปาวด์ (NR/SBR) ที่มีใส่เส้นใยกกในอัตราส่วน 5 phr พบว่า แนวโน้มของค่าแรงบิด
ต่ าสุดและค่าแรงบิดสูงสุดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับยางที่ไม่ผ่านการเติมเส้นใย นั่นแสดงให้เห็นถึงเส้นใยกกเป็นเฟสที่ มี
ความ Rigidity มากกว่าเฟสยาง (Rubber) ท าให้ไปขัดขวางการเคลื่อนไหวของสายโซ่ในระหว่างการทดสอบการคงรูป ท าให้ต้องใช้
แรงบิดที่เพ่ิมมากข้ึน 
 เมื่อพิจารณารูปท่ี 3 แสดงระยะเวลาในการไหลตัวของยางในแม่พิมพ์ (ts2) ที่แสดงถึงเวลาที่ยางเกิดค่าแรงบิดสูงขึ้น 2 หน่วย
จากค่าแรงบิดต่ าสุด ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มเกิดการเช่ือมขวางของโมเลกุลยาง (Crosslinking Rubber) และ ระยะเวลาในการคงรูป (tc90) ที่
แสดงเวลาที่ยางเกิดค่าแรงบิดสูงขึ้น 90 หน่วยจากค่าแรงบิดต่ าสุด ซึ่งเป็นช่วงที่โมเลกุลสายโซ่ยาง (Rubber/Elastomer) เกิดการ
เช่ือมขวางสมบูรณ์ (Crosslinked Rubbers) โดยพบว่าทั้งระยะเวลาในการไหลตัวของยางในแม่พิมพ์และระยะเวลาในการคงรูปมี
ระยะเวลาที่เพิ่มข้ึนตามปริมาณของ SBR โดยที่ระยะเวลาในการไหลตัวและระยะเวลาในการคงรูปสูงสุดจะอยู่ท่ียางสไตรีนบิวทาไดอีน 
(SBR) ซึ่งมีค่า 9.57 นาที และ 19.00 นาทีตามล าดับ แต่เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการไหลตัวของยางในแม่พิมพ์ และ ระยะเวลาใน
การคงรูปของวัสดุยางเชิงประกอบของยางธรรมชาติ (NR) และยางคอมปาวด์ (NR/SBR) มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับยางที่
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ไม่ผ่านการเติมเส้นใย แต่ในทางตรงกันข้ามวัสดุเชิงประกอบของยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) ที่มีการใส่เส้นใยกก 5 phr มีระยะเวลา
ในการไหลตัวและระยะเวลาในการคงรูปที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) ที่ไม่ผ่านการเติมเส้นใยกก นั่นแสดง
ให้เห็นว่า การเติมเส้นใยกกจะไปช่วยท าให้ระยะเวลาในการไหลตัวของยางในแม่พิมพ์ และ ระยะเวลาในการคงรูปของยาง SBR เกิดได้
รวดเร็วข้ึน 
 

   
รูปที่ 3 แสดงระยะเวลาการไหลตวัของยางในแม่พิมพ์ (ts2; ซ้าย) และ ระยะเวลาในการคงรูป (tc90; ขวา) ของยางธรรมชาติ (NR)  

ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR), ยางคอมปาวด์ (NR/SBR) และ วสัดุยางเชิงประกอบ (NR/SBR/Fiber) ที่มีการเตมิเส้นใยกกท่ี 5 phr 
 
 เมื่อพิจารณาดัชนีอัตราการคงรปูของยาง (Cure Rate Index; CRI) ที่แสดงถึงการเช่ือมขวาง (Crosslinking) ระหว่างโมเลกุล
ของสายโซ่ยาง ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งค านวณได้จากสมการ (2) [7] 
 

    

 พบว่าเมื่อยางธรรมชาติ (NR) ที่ไม่ผ่านการเติมเส้นใยกก จะมีค่า CRI อยู่ที่ 65.79 แต่เมื่อพิจารณายางสไตรีนบิวทาไดอีน 
(SBR) ที่ไม่ผ่านการเติมเส้นใยพบว่า ค่า CRI อยู่ที่ 10.61 นั่นแสดงให้เห็นว่ามียางธรรมชาติ (NR) สามารถเกิดการ Vulcanization ได้
กับโมเลกุลของก ามะถันดีกว่ายางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) เนื่องมาจากโครงสร้างของยางธรรมชาติมีโครงสร้างของพันธะคู่ (Double 
Bond) ที่มีความไม่อิ่มตัว (Unsaturated Structure) ท าให้สามารถเกิดการเช่ือมขวางระหว่างโครงสร้างได้ดี [8] ในขณะที่ยางสไตรีน
บิวทาไดอีนมีหมู่สไตรีนเป็นหมู่เกะกะ (Bulky Group) จึงท าให้เกิดการขัดขวางการเช่ือมขวางระหว่างสายโซ่ นอกเหนือจากนั้น เมื่อ
พิจารณายางธรรมชาติ (NR) ที่ไม่ผ่านการเติมเส้นใยกกจะมีค่า CRI ที่สูงกว่ายางธรรมชาติที่ผ่านการเติมเส้นใยกก นั่นแสดงให้เห็นถึง
เส้นใยกกส่งผลต่อการเกิด Vulcanization ของยางธรรมชาติ เนื่องจากโครงสร้างของเส้นใยกกอาจไปเกิดการขัดขวางการเชื่อมขวางใน
ระหว่างกระบวนการขึ้นรูป ท าให้โมเลกุลของก ามะถันไม่สามารถเชื่อมขวางระหว่างโครงสร้างของพันธะคู่ในโมเลกุลของยางจึงส่งผล
ท าให้ค่า CRI มีแนวโน้มที่ลดลง ในทางตรงกันข้าม เมื่อพิจารณายางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) และยางคอมปาวด์ (NR/SBR) ที่มีการ
เติมเส้นใยกกและไม่ผ่านการเติมเส้นใยกกพบว่า ค่า CRI มีค่าใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเติมเส้นใยกก หรือ ไม่ผ่านการเติมเส้นใยกก นั่นแสดง
ให้เห็นว่า เส้นใยกกไม่ได้ส่งผลต่อการเช่ือมขวางในโมเลกุลของยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) และ ยางคอมปาวด์ (NR/SBR) ในแต่ละ
สูตรการผสม ซึ่งการเติมเส้นใยกกลงในยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) หรือยางคอมปาวด์ระหว่างยางธรรมชาติ (NR) และยางสไตรีนบิว
ทาไดอีน (SBR) สามารถเป็นแนวทางหนึ่งในการใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางท่ีค านึงถึงดัชนีอัตราคงรูปของยาง (Cure Rate Index) ท า
ให้สามารถค านวณระยะเวลาที่เหมาะสมในกระบวนการขึ้นรูปยางในแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ 
 รูปที่ 4 แสดงค่าความแข็งบริเวณพื้นผิว (Hardness Shore A) พบว่า ค่าความแข็งที่ผิวของยางธรรมชาติ (NR) มีค่าเท่ากับ 
36.53 HA และมีแนวโน้มของค่าความแข็งบริเวณพื้นผิวเพิ่มขึ้นตามปริมาณ SBR โดยพบว่ายางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) มีค่าความ
แข็งบริเวณพื้นผิวสูงสุดอยู่ที่ 44.33 HA เนื่องจากภายในโครงสร้างของยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) มีสไตรีนมอนอเมอร์ (Styrene 
Monomer) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งเกร็งสูง (Stiffness) จึงส่งผลให้ค่าความแข็งที่ผิวของยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) มีค่า

(2) 
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มากกว่ายางธรรมชาติ (NR) [6] นอกเหนือจากนั้นเมื่อพิจารณาวัสดุยางเชิงประกอบพบว่าค่าความแข็งที่บริเวณพื้นผิวมีค่าเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากเส้นใยกกที่เติมเข้าไปเป็นเฟสที่มีความแข็งมากกว่ายาง จึงส่งผลให้ยางในแต่ละสูตรการผสมมี ค่าความแข็งบริเวณพื้นผิว
เพิ่มขึ้น 
 
ตารางที่ 3 แสดงระยะเวลาในการไหลตัวของยางในแม่พิมพ์ (ts2)และ ระยะเวลาในการคงรูป (tc90) รวมถึงค่าดัชนีอัตราคงรูปของยาง 
(Cure Rate Index; CRI) ของยางแต่ละชนิด 
 

Rubber NR/SBR (phr) Reed Fiber (phr) ts2 (min) tc90 (min) CRI (Cure Rate Index) 

Rubber Compounds 

100/0 

- 

2.41 3.93 65.79 
60/40 4.39 8.22 26.11 
20/80 7.12 13.86 14.84 
0/100 9.57 19.00 10.61 

Rubber Composites 

100/0 

5 

2.95 4.98 49.26 
60/40 4.94 8.89 25.32 
20/80 7.65 13.95 15.87 
0/100 8.99 17.59 11.62 

  

 
รูปที่ 4 แสดงค่าความแข็งบริเวณพื้นผิว (Surface Hardness) ของยางธรรมชาติ (NR) ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR),  

ยางคอมปาวด์ (NR/SBR) และ วสัดุยางเชิงประกอบ (NR/SBR/Fiber) ที่มีการเติมเส้นใยกกท่ี 5 phr 
 
 รูปที่ 5 (ซ้าย) แสดงค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength) ของยางแต่ละชนิด พบว่า ความต้านทานแรงดึงของยาง
ธรรมชาติ (NR) อยู่ท่ี 18.02 MPa และมีแนวโน้มที่ลดลงเมือ่มีการเติมยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) ลงในยางคอมปาวด์ (NR/SBR) โดย
พบว่าค่าความต้านทานแรงดึงของยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) มีค่าต่ าที่สุดอยู่ท่ี 1.41 MPa เนื่องมาจากโครงสร้างของยางธรรมชาติมี
ความสามารถในการเกิดการตกผลึกได้เมื่อถูกดึงยืด (Strain-Induced Crystallization) [3] จึงส่งผลท าให้ความสามารถในการ
ต้านทานแรงดึงสูงข้ึน และเมื่อพิจารณาการเติมเส้นใยกกลงในยางแต่ละชนิด พบว่า ความต้านทานแรงดึงกลับมีแนวโน้มที่ลดลง เนื่อง
มาสภาพขั้วของเส้นใยกกมีสภาพขั้วที่แตกต่างกันกับยางธรรมชาติ (NR) และ ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) จึงส่งผลท าให้เกิดการ
ส่งผ่านแรงระหว่างเส้นใยและยางเมทริกซ์ (Rubber Matrix) ได้ไม่ดี นอกเหนือจากนั้นเมื่อพิจารณารูปที่ 5 (ขวา) แสดงค่าร้อยละการ
ดึงยืด ณ จุดแตกหัก พบว่า แนวโน้มของร้อยละการดึงยืด ณ จุดแตกหักมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกันกับค่าความต้านทานแรงดึง 
(Tensile Strength) โดยพบว่ายางธรรมชาติ (NR) มีร้อยละการดึงยืด ณ จุดแตกหักสูงสุดอยู่ที่ 610.34% แต่ในยางสไตรีนบิวทาไดอีน 
(SBR) มีร้อยละการดึงยืด ณ จุดแตกหักต่ าที่สุดอยู่ที่ 152.73% เนื่องจากโครงสร้างของมอนอเมอร์ที่มีไอโซพรีน ( Isoprene 
Monomer) ที่มีองค์ประกอบของพันธะคู่ (Double Bonds) ในโครงสร้างจึงส่งผลท าให้โครงสร้างสามารถเกิดการหมุนของพันธะใน
โครงสร้างที่ง่ายมากกว่า (Configuration) [9] อีกทั้งโครงสร้างของยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) มีสไตรีนมอนอเมอร์ที่มีความแข็งเกร็ง 

360
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



ท าให้ร้อยละการดึงยืดมีค่าที่ลดลง นอกเหนือจากนั้น เมื่อเติมเส้นใยกกลงไปในยางแต่ละชนิด พบว่า ร้อยละการยืดตัว ณ จุดแตกหักมี
แนวโน้มที่ลดลง นั่นแสดงให้เห็นถึงเส้นใยไปขัดขวางการเคลื่อนไหวของสายโซ่ในโครงสร้างของยาง ท าให้โมเลกุลของยางเคลื่อนไหวได้
ยากขึ้น ส่งผลท าให้ยางมีความยืดหยุ่นลดลง [10] 
 

  
รูปที่ 5 แสดงค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength; ซ้าย) และค่าร้อยละการดึงยืด ณ จดุแตกหัก (%Strain at Break; ขวา) 

ของยางธรรมชาติ (NR) ยางสไตรนีบิวทาไดอีน (SBR), ยางคอมปาวด์ (NR/SBR) และ  
วัสดุยางเชิงประกอบ (NR/SBR/Fiber) ที่มีการเตมิเส้นใยกกท่ี 5 phr 

 

 
รูปที่ 6 แสดงค่าความต้านทานต่อการฉีกขาด (Tear Strength) ของยางธรรมชาติ (NR) ยางสไตรีนบวิทาไดอีน (SBR),  

ยางคอมปาวด์ (NR/SBR) และ วัสดุยางเชิงประกอบ (NR/SBR/Fiber) ที่มีการเติมเส้นใยกกท่ี 5 phr 
 
 รูปที่ 6 แสดงค่าความต้านทานต่อการฉีกขาด (Tear Strength) ของยางแต่ละชนิด พบว่า แนวโน้มค่าความต้านทานต่อการ
ฉีกขาดมีแนวโน้มเช่นเดียวกันกับค่าความต้านทานต่อแรงดึง โดยความต้านทานต่อแรงฉีกขาดสูงสุดอยู่ที่ยางธรรมชาติ (NR) ซึ่งมีค่า 
25.23 MPa และมีแนวโน้มที่ลดลงเมื่อมีการเติมยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) ลงในยางคอมปาวด์ (NR/SBR) โดยพบว่าค่าความ
ต้านทานต่อการฉีกขาดต่ าสุดอยู่ที่ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) มีค่าต่ าที่สุดอยู่ท่ี 11.69 MPa แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าความต้านทานต่อ
แรงฉีกขาดของวัสดุยางเชิงประกอบท่ีมีการเติมเส้นใยกก พบว่า ยางธรรมชาติ (NR) และ ยางคอมปาวด์ (NR/SBR) ที่มีสัดส่วนของยาง
ธรรมชาติที่มากกว่า (อัตราส่วนผสม NR/SBR เท่ากับ 60/40) เมื่อผ่านการเติมเส้นใยกกมีค่าความต้านทานต่อการฉีกขาดเพิ่มสูงขึ้น 
ในทางกลับกันยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) และ ยางคอมปาวด์ (NR/SBR) ที่มีสัดส่วนของยางสไตรีนบิวทาไดอีนที่มากกว่า (อัตรา
ส่วนผสม NR/SBR เท่ากับ 20/80) เมื่อผ่านการเติมเส้นใยกกกลับมีค่าความต้านทานต่อการฉีกขาดเพิ่มท่ีลดลง นั่นแสดงให้เห็นว่า การ
เติมเส้นใยกกจะไปเพิ่มความต้านทานต่อการฉีกขาดในยางธรรมชาติ (NR) หรือ ยางคอมปาวด์ที่มีสัดส่วนของยางธรรมชาติที่มากกว่า 
แต่กลับไปลดค่าความต้านทานต่อการฉีกขาดในยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) หรือ ยางคอมปาวด์ที่มีสัดส่วนของยางสไตรีนบิวทาไดอีน
ที่มากกว่า อาจเป็นผลมาจากโครงสร้างของยางธรรมชาติ (NR) ที่เกิดการหมุนของพันธะที่ง่ายกว่าท าให้มีความสามารถในการ
เคลื่อนไหวในโครงสร้างที่ง่ายกว่ายางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) อีกทั้งโครงสร้างของเส้นใยอาจจะไปเกิดการขัดขวางการฉีกขาด ไปเพิ่ม
แรงเสียดทานระหว่างเส้นใยและสายโซ่ยาง ท าให้เกิดการเกี่ยวพัน (Entanglement) ระหว่างเส้นใย [11] และยางธรรมชาติ (NR) ได้
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ดีกว่ายางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) จึงส่งผลท าให้เมื่อเติมเส้นใยกกลงในยางธรรมชาติ หรือ ยางคอมปาวด์ที่มีสัดส่วนของยางธรรมชาติ
ที่มากกว่า ท าให้ค่าความต้านทานต่อการฉีกขาดมีแนวโน้มสูงขึ้น  
 

 
รูปที่ 7 แสดงค่าความความต้านทานการสึกหรอ (Abrasion Resistance) ของยางธรรมชาติ (NR) ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR),  

ยางคอมปาวด์ (NR/SBR) และ วสัดุยางเชิงประกอบ (NR/SBR/Fiber) ที่มีการเติมเส้นใยกกท่ี 5 phr 
 
 รูปที่ 7 แสดงค่าความต้านทานการสึกหรอของยางแต่ละชนิด พบว่า ค่าความความต้านทานต่อการสึกหรอของยางธรรมชาติ 
(NR) และยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) มีค่าเท่ากับ 357±15 ลูกบาศก์มิลลิลิตร และ 280±23  ลูกบาศก์มิลลิลิตร ตามล าดับ แต่เมื่อ
พิจารณายางคอมปาวด์ระหว่างยางธรรมชาติและยางสไตรีนบิวทาไดอีนในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน พบว่า  ความต้านทานการสึกหรอ
กลับมาแนวโน้มที่ลดลงมากกว่ายางบริสุทธิ์ทั้งสองชนิด นั่นแสดงให้เห็นว่า ยางคอมปาวด์มีความสามารถในด้านการขัดถูที่ต่ ากว่า 
เนื่องจากความสามารถในด้านการต้านทานการขัดถูของยางทั้งสองชนิดที่แตกต่างกัน ท าให้เมื่อน ามาผสมเป็นยางคอมปาวด์ จึงส่งผล
ท าให้ความต้านทานต่อการขัดถูลดลง และเมื่อพิจารณาวัสดุเชิงประกอบท่ีมีการเติมเส้นใยกก พบว่า ยางคอมปาวด์ (NR/SBR) ที่มีการ
เติมเส้นใยกกมีแนวโน้มของความต้านทานการขัดถูท่ีเพิ่มขึ้น เนื่องจากเส้นใยกกท าหน้าท่ีเสมือนเป็นตัวขัดยางแทน เมื่อเส้นใยกกท่ีหลุด
ออกมาจากยางคอมปาวด์ จะท าให้เกิดการขัดถูแบบ 3 ส่วน (3-Body Abrasive Wear) ซึ่งส่งผลท าให้ความความต้านทานต่อการสึก
หรอเพิ่มสูงขึ้น ท้ังนี้เนื่องมาจากการหมุนเปล่าของ Abrasive Particles ของเส้นใยกก ท าให้เกิดความรุนแรงไม่มาก จึงส่งผลท าให้
ความต้านทานต่อการสึกหรอของยางสูงข้ึน [12]    
 รูปที่ 8 แสดงลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphology) ที่ได้จากช้ินงานการทดสอบความต้านทานต่อการฉีกขาด (Tear 
Strength) ของยางแต่ละชนิด พบว่า รูปที่ A) ถึง D) แสดงลักษณะสัณฐานวิทยาของยางธรรมชาติ (NR), ยางคอมปาวด์ (NR/SBR) 
และ ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) ที่ไม่ผ่านการเติมเส้นใยกก พบว่า มีลักษณะเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenous) เนื่องจากไม่
สามารถสังเกตเห็นการแยกเฟสกันได้อย่างชัดเจน (Phase Separation) แต่เมื่อพิจารณารูปที่ E) ถึง H) แสดงลักษณะสัณฐานวิทยา
ของยางธรรมชาติ (NR), ยางคอมปาวด์ (NR/SBR) และ ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) ผ่านการเติมเส้นใยกก 5 phr พบว่า เห็นร่องรอย
การหลุดออกของเส้นใยภายในตัววัสดุ และเมื่อพิจารณารูปที่ H) ที่เป็นสัณฐานวิทยาของยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) ที่มีการเติมเส้น
ใยกก กลับพบร่องรอยของการแตกออกที่มีลักษณะเป็นช้ันๆในตัววัสดุ (Delamination) นั่นแสดงให้เห็นถึงแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
โครงสร้างของเส้นใยกกและยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันไม่ดี [13] ท าให้เห็นร่องรอยการแตกออกใน
ลักษณะเป็นช้ันๆอย่างชัดเจน [14] ซึ่งสอดคล้องกับผลของค่าความต้านทานแรงดึง, เปอร์เซนต์การดึงยืด ณ จุดแตกหัก และค่าความ
ต้านทานต่อแรงฉีกขาดที่มีค่าน้อยท่ีสุด 
 
บทสรุป (Conclusion) 
 ผลการศึกษาสมบัติของยางธรรมชาติ (NR), ยางสไตรีนบิวตาไดอีน (SBR), ยางคอมปาวด์ระหว่างยางธรรมชาติและยางสไต-
รีนบิวทาไดอีน (NR/SBR) รวมถึง วัสดุยางเชิงประกอบ (NR/SBR/Fiber) ที่มีการเติมเส้นใยกก (Reed Fiber) เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง พบว่า ค่าแรงบิดต่ าสุด (ML), ค่าแรงบิดสูงสุด (MH) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณสัดส่วนของยาง SBR อีกทั้งเมื่อ 
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รูปที่ 8 แสดง SEM Micrograph ที่ก าลังขยาย 500x ของยางธรรมชาติ (NR), ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR),  
ยางคอมปาวด์ (NR/SBR) และ วสัดุยางเชิงประกอบ (NR/SBR/Fiber) ที่มีการเติมเส้นใยกกท่ี 5 phr โดยที ่ 

A) NR/SBR 100/0  B) NR/SBR 60/40  C) NR/SBR 20/80  D) NR/SBR 0/100   
E) NR/SBR/FIBER 100/0/5  F) NR/SBR/FIBER 60/40/5  G) NR/SBR/FIBER 20/80/5  H) NR/SBR/FIBER 0/100/5   

 
ผ่านการเติมเส้นใยกกลงในยางแต่ละสูตร พบว่า แนวโน้มค่าแรงบิดต่ าสุด, ค่าแรงบิดสูงสุดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับยางที่
ไม่ผ่านการเติมเส้นใยกก นอกเหนือจากนั้นระยะเวลาการไหลตัวของยางในแม่พิมพ์ (ts2) และ ระยะเวลาในการคงรูป (tc90) มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามปริมาณสัดส่วนของยาง SBR เช่นเดียวกัน ในทางตรงกันข้ามค่าดัชนีอัตราคงรูปของยาง (Cure Rate Index; CRI) ของยาง
มีแนวโน้มที่ลดลงตามปริมาณสัดส่วนของยาง SBR ท าให้ผู้ผลิตสามารถท านายเวลาในกระบวนการผลิต รวมถึงอัตราการเกิด 
Vulcanization ของยางแต่ละประเภทได้ นอกจากน้ัน แนวโน้มของค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength), ค่าร้อยละการดึงยดื 
ณ จุดแตกหัก (%Strain at Break) และความต้านทานต่อการฉีกขาด (Tear Strength) มีแนวโน้มที่ลดลงตามปริมาณสัดส่วนของยาง 

B) A) 

C) D) 

E) F) 

G) H) 
Delamination 

Reed Fibers 

Reed Fibers 
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SBR ซึ่งยืนยันผลจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา แต่ในทางตรงกันข้ามค่าความแข็งที่บริเวณพื้นผิวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณสัดส่วน
ของยาง SBR นอกเหนือจากนั้น เมื่อพิจารณาค่าความความต้านทานการสึกหรอ (Abrasion Resistance) พบว่า ยางคอมปาวด์ 
(NR/SBR) ที่มีการเติมเส้นใยกกมีแนวโน้มของความต้านทานการขัดถูที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับยางคอมปาวด์ที่ไม่ผ่านการเติมเส้น
ใยกก ผลการวิจัยฉบับนี้เป็นแนวทางในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางในอุตสาหกรรมยาง รวมถึงเป็นการน าวัสดุเหลือท้ิงการเกษตรมาใช้
เป็นประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่ม และ เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับวัสดุ ซึ่งสอดคล้องแผนพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์โมเดล 
BCG ที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุน 
 
ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 
 จากการศึกษาสมบัติของยางธรรมชาติ (NR), ยางสไตรีนบิวตาไดอีน (SBR), ยางคอมปาวด์ระหว่างยางธรรมชาติและยางสไต-
รีนบิวทาไดอีน (NR/SBR) รวมถึง วัสดุยางเชิงประกอบ (NR/SBR/Fiber) ที่มีการเติมเส้นใยกก (Reed Fiber) พบว่า สมบัติเชิงกล 
(Mechanical Properties) ของยางแต่ละชนิดที่ผ่านการเติมเส้นใยกก จะมีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งก่อนการผสมควรมีการปรบัสภาพพ้ืนผวิ
ของเส้นใยกก (Surface Treatment) หรือมีการใช้สารเช่ือมประสาน (Compatibilizers) [15] เพื่อเพิ่มความสามารถในการเกาะติด
กับเฟสยาง อีกทั้งขนาดของเส้นใย (Fiber Size) และขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยกก (Diameter) มีการกระจายตัวของ
ขนาดที่กว้าง (Broad Distribution) ซึ่งอาจจะมีผลต่อสมบัติเชิงกลของในวัสดุยางเชิงประกอบ (Rubber Composites) [16,17] 
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Abstract 
The Corona Virus (COVID-19) pandemic in Thailand substantially impacts waterborne public transport in 

Bangkok metropolitan. This research aims to identify and prioritize the factors impacting public speed boat 
transport in Bangkok Metropolitan during COVID-19 spread by means of matric analysis. We conducted interviews 
with 59 experts concerning the factors of impact. Subsequently, 13 factors from rational suggestions were drawn 
to construct a pairwise comparison questionnaire comprising of 78 pairwise questions. The priority measurement 
of each pairwise question is a 9-point priority rating scale. The questionnaires were sent to 34 waterborne public 
transport controllers. The responses were analyzed by means of matrix analysis to prioritize the factors of 
impact. The indiscipline boarding queue is the highest ranked priority factor rated by the respondents with a 
priority weight of 0.1392. The rationale given by respondents is that passengers’ behavior in Thailand is difficult 
to change. On the other hand, greenhouse gas emissions, accidents, and waterborne traffic congestion obviously 
decrease during the COVID-19 spread. Identifying the priority factors impacting on water public transport can be 
useful information for establishing problem-solving and decision-making guidelines for Bangkok metropolitan 
waterborne public transport executives at policy and operation level. 
 
Keywords: COVID-19 spread, Waterborne public transport, Passenger speed boat, Factors, Priorities 
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1. Introduction 
 The COVID-19  Pandemic in Thailand impacts countrywide management change in all sectors of our country. 
The public transport sector plays a crucial role in driving socio-economic growth as well as contributing to a large 
economic portion of the country, increased COVID-19  cases adversely affect private and public mass transport 
enterprises in Thailand. Bangkok Metropolitan is Thailand's largest urban area, and it is served by the country's 
largest public transportation network, which is interconnected by rail, road, and water. These means of public 
transport have been very popular, with high service capacity. Waterborne public transport in Bangkok 
metropolitan is interconnected with rail and road transport and also functions as a pivot with the other modes of 
transport. There are two water transit routes in Bangkok, comprising a total of 70  piers; 42  piers for the Chao 
Praya river speed boat route and 28 piers for the San Saeb canal route [1] managed by the Marine Department 
of Thailand. 
 Water transport passenger numbers have decreased by 4 0 %  during the COVID-1 9  spread compared to 
average passengers in 2019 . People change their behavior by preferring to stay at home and preferring to use 
private vehicles over mass transport. As a result, water transport suffers a big loss due to decreased income 
while maintaining fixed operating costs such as vessel maintenance costs and employee salaries. Some 
waterborne public transport contractors of the marine department have to temporarily stop their business until 
the situation gets better. The water public transport contractors who remain in service also suffer from lower 
income due to social-distancing measures, leading to fewer passengers per trip. Thus, the factors impacting on 
water public transport during COVID-19 need to be addressed and solved to alleviate the severity of the impact 
on the water public transport system in the long term [2].  The objective of this research is to identify and 
prioritize factors impacting water public transport in Bangkok Metropolitan during the COVID-19 spread. The factor 
prioritization is conducted by matrix analysis, which is adapted from the Analytic Hierarchy Process (AHP), which 
is presented in more detail in [3]. In brief, pairwise comparison of the priority is conducted among factors in the 
matrices. The pairwise comparison matrices are developed by having the respondent rate the priority between 
each pair of factors in the questionnaire. The result of the analysis can be used as guidance information for water 
public transport’s executive decisions. 
 
2. Factors impacting on waterborne public transport 
 Many factors arising out of COVID-19 spread have caused severe operational problems in running waterborne 
public transport services in many countries. In China, a 3 .08–11 .44%  decrease in income drastically impacted 
waterborne public transport services during COVID-1 9 . The questionnaire response of 1 0 0  waterborne public 
transport stakeholders in Poland demonstrated decreased income during COVID-19  spread, which was a major 
difficulty in water public transit operations [4]. Discontinuity in service and decreased passengers due to infection 
concerns, as well as controlling passengers per trip to comply with government regulations, were responsible for 
their loss. These operational problems also cause water public transport in Great Britain to discontinue and be 
inflexible in transit services both on the passenger side and operator side [5]. Personal distancing regulations in 
the United States of America influenced changes in water public transportation behaviors due to tightened 
management policies as well as the difficulty in passengers' behavioral adaptation to new government 
regulations [6]. In Nigeria, passengers are at risk of COVID-19 infection due to lax government regulation in COVID-
19 transmission control on water public transportation [7]. Likewise, waterborne public transport in Turkey also 
faced serious problems in controlling passengers’ behavior according to the regulations [4]. Two major problems 
in mass transport in Chili were passengers’ behavior control, i.e., personal distancing and mask wearing, and 
decreased income from decreased passengers. Both were affected by the government’s social distance and self-
quarantine regulation. In addition, people chose to travel by private vehicle as they were concerned about 
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COVID-19 infection risk when traveling by mass transport [8] [9] [10] [11] [12]. These factors adversely impact on 
public transit operations, especially waterborne public transport [13] [14] [15].   
 
3. Research methods 
 The research methodology is illustrated in Figure 1 . Firstly, we conducted a literature review to summarize 
suitable factors for this study. Then we organized an expert interview with 5 9  waterborne public transport 
experts, comprising of 14  private organization experts, 3 4  government organization experts, and 1 2  academic 
experts. The factors of impact suggested by experts were analyzed so that the repeated or mutually dependent 
items were singled out. From the experts’ opinion, suitable factors impacting on waterborne public transport 
during COVID-19 outbreak are identified and listed as follows; 
 Factor 1 (F1): Limited service space,  Factor 2 (F2): Indiscipline boarding queue, Factor 3 (F3): Sudden loss of 
boat operators’ income, Factor 4 (F4): Ongoing vessel maintenance cost, Factor 5 (F5): Decrease of space rental 
income, Factor 6 (F6): Temporary stop of boat service, Factor 7 (F7): Unemployment of boat operator, Factor 8 
(F8 ): Ongoing insurance fee payment, Factor 9  (F9 ): Decrease of boat trip frequency, Factor 10  (F10 ): Higher 
operating cost of boat service, Factor 11 (F11): Controlling number of passenger per trip to comply with social 
distancing regulation, Factor 12 (F12): Decrease of boat passenger, and Factor 13 (F13): People’s concern about 
infection risk in mass transit boat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Research procedures 
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 These factors are matched up against each other yielding totally 78 pairwise comparison question which then 
listed in the questionnaire. Each pairwise comparison is rated by 9-point rating scale on their priority. The point 1, 
3 , 5 , 7 , and 9 are equally important, moderately more important, significantly more important, and extremely 
more important. The point 2 , 4 , 6 , and 8  are the compromise scale between the abovementioned adjacent 
scales. The questionnaires were presented to 3 4  waterborne public transport controllers who are the same 
persons as the experts group originally identified the factors. The respondents responded to questionnaire by 
means of face to face interview with researchers. The responses were calculated statistically by means of matrix 
analysis. This method is adapted from the Analytic Hierarchy Process (AHP) which is multi-hierarchy method to 
only one hierarchy Geometrics mean value of pairwise scores is used in the first calculation. If the right pair 
factor is more significant than the left, the number of priority weights is a fraction. On the contrary, integers 
represent that the left pair factor is more significant than the right pair factor. The formula of geometrics means 
is in the equation (1), when n is all number of respondents.  
   

          (1) 
 

The less important factor in each factor pair is obtained from the reciprocal inversion of the more important one. 
The factor pair in each and every column is taken into calculation for the totals value and then divided by 
number of data in each column. The next step is eigenvector value computation where summation of factors in 
each row is divided by number of factors. The priority ranking is based on Eigenvector value. The factor that 
received the most Eigenvector value is ranked in descending order. Then, these priority weights ranking have to 
be checked for its consistency with the respondent's answers in that mode of transport. The Consistency Ratio 
(CR) must not be over 0.1. If it was over than 0.1 the researcher should re-start the review of the literature expert 
opinion until obtaining reasonable answers. The consistency ratio (CR) formula is in the equation (2) when the 
Consistency Index (CI) is in the equation (3) and the Random Index (RI) is 1.56 for N=13. The λmax represents the 
mean quotient of row total each factor divided by Eigenvector values, and N is number of factors=13.  
 
                                                                                                                     CR = CI/RI                       (2)  

 
CI = |((λmax-N))/((N-1))|   (3)  

 
The calculated CR must be less than or equal to 0.1 signifying reasonable priority rating in questionnaire. If CR is 
greater than 0.1, researcher has to review expert’s opinions again until the CR is less than or equal 0.1. 
 
4. Results and Discussion 
 Waterborne public transport in Bangkok Metropolitan comprises of 7 0  piers of mass transit boat which 4 2 
piers are in Chao Praya river route and 28 piers in San Saeb canal route. As in Table 1 , total annual passengers 
for Chao Praya route was 13 ,328 ,992  or 36 ,618 passenger per day in 2019 . In the same year, Total annual 
passenger in San Saeb canal route was 22,573 ,874 or 62 ,016 passengers per day. These data were collected at 
the time before the outbreak of COVID-1 9 . If we compare with the data in the year 20 2 0  which was during 
COVID-19 spread, the 40%  decrease of total passenger can be seen in comparison of that of the year 2019 . 
San Saeb canal route has higher passenger load than Chao Praya river route as the canal route runs through 
highly populated area and the boat route serve as only one choice of mass transport for people residing in 
some areas beside this canal. COVID-1 9  spread thus severely impacts San Saeb canal boat transport and the 
passengers in these areas. The data collection was carried out from the responses of 3 4  respondents. 
Prioritization of factors impacting on waterborne public transport in Bangkok Metropolitan was carried out by 
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means of matrix analysis of the responses. The demographic data of the respondent provide in the 
questionnaires is shown in Table 2 . According to the result of 1 3  factors prioritization using matrix analysis 
method, the first in the rank is Indiscipline boarding queue (F2 ) following with Sudden loss of boat operators’ 
income (F3 ) , Unemployment of boat operator (F7 ) , Temporary stop of boat service (F6 ) , Decrease of boat trip 
frequency(F9 ) ,  Decrease of boat passenger (F1 2 ) , Concern about infection risk in mass transit boat (F1 3 ) , 
Control number of passenger per trip to comply with social distancing regulation (F1 1 ) , Limited service space 
(F1 ) ,  Higher operating cost of boat service (F1 0 ) , Ongoing insurance fee payment (F8 ) , and Ongoing vessel 
maintenance cost (F4). The significant weights of all factors are shown in Table 3. 
 

Table 1 No. of passengers in 2019 [1]; Man 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Table 2 Respondents information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 According to consistency check of the responses, the calculated λmax is 13.00004615 or approximately 13. 
Substitute it into Consistency index (CI) formula CI = (13-13) / (13-1) = 0 where N is total numbers of factors = 13. 
Then substitute CI into Consistency ratio; CR formula CR =0/1 .56  =0 where RI = 1 .56  at N = 13 as shown in   
Table 4. As CR is less than 0.1, the responses are held reasonable and consistent. 
 
 

Route/Trip Daily Annual 

Chao Praya river route 

Downstream 19,517 7,104,038 

Upstream 17,101 6,224,954 

Total 36,618 13,328,992 

San Saeb canal route 

Downstream 32,875 11,966,586 

Upstream 29,141 10,607,288 

Total 62,016 22,573,874 

Details 
Water public transport 
Frequency (Persons) (%) 

Respondents Working Experience (years) 
8-12 2 5.88 
13-17 7 20.59 
18-22 11 32.35 
 22 14 41.18 
Total 34 100 
Respondents Age (years) 
38-42 4 11.76 
43-47 5 14.71 
48-52 10 29.41 
 52 15 44.12 
Total 34 100 
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Table 3 Priority ranking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Table 4 Reasonable data 
max 13 

Average Random Index (RI) 1.56 
Consistency Index (CI) 0 
Consistency Ratio (CR) 0 

CR; 0 < 0.1 is reasonable 
 
 The indiscipline boarding queue (F2) ranks 1st in priority list which many passengers does not obey the rule 
and regulation in boat boarding queue especially during peak hours before and after working hours. This 
potentially increases the risk of COVID-19 infection due to close contact crowd rushing to onboard the boat. This 
problem can lead to widely spread of infection [6] and need corrective action immediately. One measure that 
can contribute problem solving is to arrange staggered working hours by majority of organizations in Bangkok 
Metropolitan to avoid overcrowded passenger in peak hours. If the staggered working hours policy is 
implemented, it can promote mass transit boat trip frequency reduction which subsequently leading to 
decreased waterborne traffic congestion [7] and accident [4]. 
 
5. Conclusion 

Prioritization of factors by means of matrix analysis signifies the attitude of respondents toward the severity of 
the factors and its difficulty to solve. The top 5 factors in priority list are the factors of high impact and difficulty 
to solve. The severity of problem can be higher if the problem solving is carried out ineffectively. The factors 
indiscipline boarding queue (F2 ) , sudden loss of income of boat entrepreneurs and operators (F3 ) 
Unemployment of boat entrepreneurs and operators (F7 ) , temporary stop of boat service (F6 ) , and decrease 
boat trip frequency (F9) are top 5 factors in priority list with the priority weight 0.1392, 0.1235, 0.1015, 0.0938 , 
and 0.0807 , respectively. These factors, in addition to its difficulty to solve, are also a prime factors that could 
lead to the bigger problems and worsen the other factors. However, these factors have effect only during COVID-
19 spread and its impact may be less or disappear in normal situation. This research is one of the case studies on 
the impact on waterborne public transport in Bangkok Metropolitan due to COVID-19 outbreak. The result of this 
research can be applied to comparison study in the other research both domestically and internationally. It can 

Ranks Factors Significance weights 
1 F2 0.1392 
2 F3 0.1235 
3 F7 0.1015 
4 F6 0.0938 
5 F9 0.0807 
6 F12 0.0778 
7 F13 0.0754 
8 F11 0.0669 
9 F5 0.0631 
10 F1 0.0513 
11 F10 0.0455 
12 F8 0.0452 
13 F4 0.0355 
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also provide useful information to the executives in public and privates organization for their appropriate 
prioritization and decision making to solve these problems. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลบริบทชุมชน การถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารล้านนา และ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร และเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมอาหารล้านนาในการผลิตผลิตภัณฑ์    
ของฝากของผู้ประกอบการในตําบลห้วยไคร้ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้  
ในงานวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การบันทึกภาคสนาม แบบสั งเกต การสัมมนากลุ่ม กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ กลุ่มสตรี ผู้นําชุมชน นักพัฒนาชุมชน ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อาจารย์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จํานวน 40 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  

(1) คนในชุมชนได้รับวัฒนธรรมหลากหลายจากชนชาติ ทําให้ได้รับวัฒนธรรมอาหารที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าทางปัญญา     
ที่สะท้อนเห็นความซับซ้อนทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนา และมีการผสมผสานข้ามวัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการ
ปรุงอาหารจากรุ่นสู่รุ่นต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในการประกอบธุรกิจมีการรวมตัวกันเองจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรที่เป็น
บริษัท ซึ่งเป็นการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบภายในจังหวัดที่มีมากภายในชุมชน การบริหารจัดการและการดําเนินงาน     
มีความเข้าใจในศักยภาพของตนเอง เกิดความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของชุมชนและเหมาะสมกับทุนทางสังคม ความต้องการให้มี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากที่แสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น จากผลการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการฯ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสําคัญของผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน ที่ต้องการให้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของฝากท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชน  

(2) ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ฯ เริ่มจากการสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างวิธีการคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการ
ประกอบด้วย วิวัฒนาการของวัฒนธรรมอาหารล้านนาในการผลิตผลิตภัณฑ์ของฝากในชุมชน ปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ด้วยปรับมุมมอง
เก่าด้วยมุมมองใหม่หรือมองแบบนอกกรอบ และการผสมผสานหลากหลายแนวคิดเพื่อเป็นแนวความคิดใหม่ ขั้นตอนต่อมา พัฒนา
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ความรู้ความชํานาญไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ของชุมชน ประกอบด้วย ความสามารถ หรือ 
ความรู้ความชํานาญภายในชุมชน ทัศนคติของผู้ประกอบการ และกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์ของฝากข้าวซอยตัด รสสับปะรด 
 
ค าส าคญั: ความคิดสร้างสรรค,์ วัฒนธรรมอาหารล้านนา, ผลิตภณัฑ์ของฝาก 
 

Abstract 
 Objectives of this research are to study the basic information. Community context information Lanna 

food culture transmission and entrepreneurs of food products and for the development of cultural creativity of 
Lanna food in the production of souvenir products of entrepreneurs in Huai Krai Sub-district, Mae Sai District, 
Chiang Rai Province. This participatory action research utilized research instrument including in-depth interview 
Field recording, observation form, group seminar Activities to create learning together. The target group consisted 
of product entrepreneurs, women's groups, community leaders, community developers. Local Product 
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Development Specialist university professor and 40 staff involved in product development.  Qualitative data 
were analyzed by content analysis. The results showed that 

(1) People in the community receive a variety of cultures from peoples. resulting in a unique food 
culture and intellectual value that reflects the social complexity and Lanna culture. and cross-cultural 
integration. The transfer of knowledge and cooking methods from generation to generation from the past to the 
present. In doing business, they have gathered themselves to set up community enterprises, or an organization 
that is a company which is the production of goods or products using raw materials within the province that are 
abundant within the community Management and Operations have an understanding of their own potential to 
be suitable for the economic conditions of the community and suitable for social capital. The need for the 
development of souvenir products that reflect local identity From the results of the creative participatory 
meeting the operator Subdistrict Administrative Organization Executives and those involved Be aware of the 
importance of products within the community. who want to develop souvenir products that reflect local identity 
It also adds value to products from local wisdom within the community. 
 (2) Creativity development results start from motivating by creating creative ways for entrepreneurs, 
consisting of the evolution of Lanna food culture in producing souvenirs in the community. Take a new approach 
by adjusting the old perspective with a new perspective or looking out of the box. and blend a variety of 
concepts for a new concept The next step is to develop a creative process in applying knowledge and expertise 
to the benefit of the community, consisting of competence or expertise within the community. entrepreneurial 
attitude and production process of pineapple-flavored khao soi souvenir souvenirs. 
 
Keywords:  Creativity, Lanna food culture, Souvenir products 
 
บทน า 

 การขับเคลื่อนประเทศและองค์การในยุคเศรษฐกิจสังคมหลังสมัยใหม่ (post-modern era) เนื่องจากคําว่า “หลังสมัยใหม่” 
(post-modern) เป็นคําที่มีความหมายลึกซึ้ง มีแนวคิดเรื่องของความสร้างสรรค์ไว้อย่างหลากหลายความคิด  มากมาย มิติ มุมมอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาการด้านจิตวิทยาได้มีการศึกษาเรื่องของ “ความสร้างสรรค์ของคน” (individual creativity) ซึ่งการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) และเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เป็นเป้าหมายหลัก
ของนโยบายเพื่อให้ประเทศชาติ ประชาชนมีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยเน้นด้านการบริการด้วยการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม 
ความรู้ สําหรับนวัตกรรมที่สร้างขึ้นสําหรับใช้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมนั้น [1] จะต้องก่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนต่าง ๆ ที่มี
ความแตกต่างหลากหลายอย่างทั่วถึงและขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน และเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสมดุลจะต้องดําเนินการ   
3 เรื่องไปพร้อม ๆ กัน คือ การสร้างความรู้ การนําความรู้ไปเคลื่อนไหวสังคม และเช่ือมโยงความรู้และการเคลื่อนไหวสังคมกับการ
ดําเนินการทางการเมืองเพื่อเคลื่อนในเชิงระบบเชิงกติกาสังคม (กฎหมาย) หรือเชิงโครงสร้าง [2]  

 จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง การทําให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงเอกลักษณ์ความแตกต่างกัน
ของแต่พื้นที่เป็นเรื่องที่สําคัญ แม้ว่าพื้นที่เหล่านั้นจะมีลักษณะทรัพยากรการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน ทําอย่างไรให้
นักท่องเที่ยวสามารถตระหนักได้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้น โดยผ่านผลิตภัณฑ์ของฝากในชุมชน วิธีการนําเสนอที่จะทําให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัส และเกิดความประทับใจถึงคุณค่าเอกลักษณ์ดังกล่าว [3] จะทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจอยากซื้อซ้ําอีก 
เป็นการทําให้ชุมชนมีรายได้ มีความภูมิใจ เป็นการสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนให้ดีขึ้น เป็นชุมชนเข้มแข็ง ที่สามารถพิจารณาจาก
ตัวช้ีวัดที่ควรนํามาพิจารณาความสําเร็จของชุมชน ซึ่งวัดได้ด้วยดัชนีความสุขมวลรวม (Gross Happiness Index) ทั้งนี้บุคคล           
ที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้นําในการดําเนินงาน จะนําสิ่งที่ดีกลับคืนมาสู่สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างไร โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ 

 จากการลงพื้นที่ในตําบลห้วยไคร้ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีสถานท่ีท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคํา 
จุดถ่ายภาพทีมหมูป่าอะคาเดมี ท่าเรือ และสวนสวย ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง และวัดถ้ําเสาหินพญานาค [4] รวมถึงสถานท่ีต่าง ๆ 
เมื่อมีการประกาศให้เปิดสถานที่ท่องเที่ยวให้คนทั่วไปสามารถท่องเที่ยวได้ หลังสถานการณ์การระบาดของโควิท 2019 (Covid-19) 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญของผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน ที่ต้องการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์       
ของฝาก จึงได้มีการวิเคราะห์ร่วมกันพบปัญหาเรื่องขาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขาดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จึงนํามาวิเคราะห์และทําการ
วิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อนําไปสู่การวางแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ในการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์      
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ของฝากให้มีเอกลักษณ์ ความโดดเด่นในเรื่องรสชาติ และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ที่สามารถดึงดูดความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวท้ังในประเทศและต่างประเทศ ให้ซื้อผลิตภัณฑ์ของฝากท่ีสื่อถึงจังหวัดเชียงรายได้ เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น อีกทั้ง
ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลติภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการกระจายรายได้ให้แก่หลายภาคส่วนของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลบริบทชุมชน การถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารล้านนา และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
อาหารในตําบลห้วยไคร้ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 2) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมอาหารล้านนาในการผลิตผลิตภัณฑ์ของฝากของผู้ประกอบการในตําบล  
ห้วยไคร้ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
 
ประโยชน์ของการศึกษา     

1) ด้านวิชาการ รายงานสรุปผลการวิจัยทั้งหมด และนําสารสนเทศที่ค้นพบจากการศึกษาในครั้งนี้ไปเผยแพร่ในรูปแบบของ
คู่มือเรื่องการสร้างอาชีพ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝาก วัฒนธรรมอาหารล้านนาในการผลิตผลิตภัณฑ์ของฝากเพื่อให้ในพื้นที่อื่น ๆ 
สามารถนําไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ถ่ายทอดสู่ชุมชน ภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา  

2) ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  ผู้ประกอบการ กลุ่มสตรี และผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีผลิตภัณฑ์ของฝากท่ีทําจากผลิตภัณฑ์อาหาร
ล้านนา ที่สามารถนํามาพัฒนาและต่อยอดให้ รสชาตและการบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างจากเดิม โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ทําให้เกิดวงจร
การผลิตตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ส่งผลให้คนในชุมชนมีงานทํา และมีรายได้เป็นของตนเอง 

 3) ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์  
 มีผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการและกลุ่มสตรีในชุมชน เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากที่ทําจากผลิตภัณฑ์อาหารล้านนาและความ

พิเศษตรงที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมการกินจากหลายกลุ่มชน เช่น ไทใหญ่ จีนฮ่อ ไทลื้อ และคนพื้นเมืองอีกด้วย พัฒนาผลิตภัณฑ์
ของฝาก ให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและตลาดมากขึ้น มีบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของฝากเพื่อสร้างความแตกต่าง ความโดดเด่น และ
แสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของผลิตภัณฑ์ และสามารถจําหน่ายและทํากําไรให้กับกลุ่ม และตนเอง มีรายได้เพิ่มขึ้น 20 % 

 4) ด้านสังคม 
ผู้ประกอบการ กลุ่มสตรี และคนในชุมชนสามารถนําความรู้ มีความรู้ ความเข้าใจในและ มีส่วนร่วมในพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ

ฝาก  บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมอาหารล้านนา ทําให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ของฝากท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตําบลห้วยไคร้ อําเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงรายให้ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทําให้มีส่วนร่วมเกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคม  

 5) ด้านนโยบาย   
สร้างนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝาก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และมีความเข้าใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

ที่เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ประกอบด้วย          

4 ข้ันตอน คือ 1) ขั้นทําความเข้าใจบริบท เป็นขั้นเตรียมการในการหาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลบริบทชุมชน การถ่ายทอดวัฒนธรรม
อาหารล้านนา ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารในตําบลห้วยไคร้ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  จากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้    
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 2) ขั้นกําหนดเตรียมการจดักิจกรรม ในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยได้จัดเวทีสัมมนากลุ่มกับผู้ประกอบการ  กลุ่มสตรี  
ผู้นําชุมชน ชาวบ้าน นักพัฒนาชุมชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ประเด็นเฉพาะการคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมอาหารล้านนาใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ของฝากเพื่อนําปัญหาและความต้องการมาพิจารณาจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ด้วย
วิธีการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ (Appreciation-Influence-Control : AIC) ร่วมกันวางแผนการดําเนินการจัดกิจกรรม 
และประเมินผลการดําเนินงาน 3) ขั้นดําเนินการเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมอาหารล้านนาในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ของฝากของผู้ประกอบการ ในตําบลห้วยไคร้ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายและ 4) ขั้นติดตามการดําเนินงาน 
ประเมินผลการดําเนินงาน จัดสัมมนากลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน สรุปรายงานผลการดําเนินการและเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนา 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ กลุ่มสตรี  ผู้นําชุมชน นักพัฒนาชุมชน ผู้เช่ียวชาญด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อาจารย์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จํานวน 40 คน โดยคัดเลือก
ตัวอย่างที่ศึกษาจากความสมัครใจของผู้เข้าร่วมดําเนินโครงการ  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ แนวคําถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นคําถามปลายเปิด 
(Open-ended) สร้างขึ้นจากวัตถุประสงค์และแนวคิดที่การวิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลบริบทชุมชนโดย
คําถามสามารถยืดหยุ่นตามสถานการณ์ และมีรายละเอียดขั้นตอนดําเนินการที่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสนทนากลุ่ม (Focus group) และการสังเคราะห์ 

1) การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีประเด็นคําถามกําหนดขึ้นไว้ในการ
สนทนาอย่างกว้าง ๆ จากผู้ประกอบการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพียงประเด็นหลัก ๆ ส่วนประเด็นอื่น ๆ มักจะมีเพิ่มเติมขึ้นระหว่างการ
สนทนา โดยไม่มีการเรียงลําดับคําถามไว้แน่นอนตายตัว จะปิดการสัมภาษณ์เมื่อไหร่ก็ได้ ตามที่ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าข้อมูลที่สัมภาษณ์     
มีความอิ่มตัวและเป็นท่ีเพียงพอแล้ว ซึ่งประเด็นข้อคําถามต้องตอบวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ในการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มสตรี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้ที่เข้าร่วมโครงการ มีการบันทึกภาคสนามพร้อมทั้ง
การบันทึกการสังเกต 

ประเด็นท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลบริบทชุมชน การถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารล้านนา และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับอาหารในตําบลห้วยไคร้ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ประเด็นที่ 2 การพัฒนาและความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมอาหารล้านนา ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของฝากของ
ผู้ประกอบการในตําบลห้วยไคร้ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการร่วมระดมความคิดเห็น ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี ปรึกษาเน้น
การพูดคุย ช้ีแจงและแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิเคราะห์สถานการณ์จริงของ
คนในชุมชนที่มีความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ช้ีแจงเรื่องกิจกรรมที่ต้องทํา เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจตรงกันใน
บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการทํางานวิจัย และเพื่อรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาและความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมอาหาร
ล้านนา ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของฝากของผู้ประกอบการในตําบลห้วยไคร้ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ของผู้ประกอบการฯ และผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ  

3) การสังเคราะห์ ผู้วิจัยนําข้อสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มระดมความคิดเห็น อาจเลือกใช้เครื่องมือ
ต่อไปนี้ตามความเหมาะสม เช่น การจัดประชุมแบบมีส่วนร่วม (AIC) แผนที่ความคิด (Mind Map) และการวิเคราะห์สถานการณ์    
โดยชุมชน ในเวทีสาธารณะของชุมชนเอง ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เขียนในลักษณะ
เชิงบรรยาย ปรากฏการณ์ทั้งหมด และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จัดระบบข้อมูลและสังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้ดําเนินการนัดหมายผู้ให้ข้อมูลเพื่อดําเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม   
เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเต็มที่ครบถ้วนและเป็นจริงมากที่สุด มีการสนทนากลุ่ม เพื่อระด มความคิด     
เก็บข้อมูลทุกขั้นตอนที่ดําเนินการใช้วิธีการสัมภาษณ์ กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ กระบวนการกลุ่มย่อย สังเกต และการทําเวทีเสวนา 
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าเป็นการใช้กระบวนวิธีทั้งด้านข้อมูล และวิธีการรวบรวมข้อมูล แล้วนําข้อมูลนั้นมาสังเคราะห์ โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จัดระบบข้อมูลและสังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย    
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ผลการวิจัย   
    1.ข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด้วย บริบทชุมชน การถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารล้านนา และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
อาหารในชุมชนต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และความต้องการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากที่แสดงถึง    
อัตลักษณ์เฉพาะถิ่น 
     1.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลบริบทชุมชน การถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารล้านนา และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร
ในตําบลห้วยไคร้ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
          1.1.1 ข้อมูลบริบทชุมชน 
           พื้นที่ตําบลห้วยไคร้ อําเภอแม่สาย เป็นอําเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงรายที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนล้านนาอยู่ในเขต
ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นเขตเศรษฐกิจท่ีสําคัญ มีทรัพยากรที่สําคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยวท้ังธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่
นิยมของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งมีความโดดเด่นและสวยงาม รวมถึงวิถีชีวิต
ของผู้คนล้านนา ในอดีตช่วงที่อาณาจักรล้านนาเรืองอํานาจ ได้แผ่ขยายอาณาเขตเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว และมี
ผู้คนจากดินแดนต่าง ๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนแห่งนี้ จึงได้รับวัฒนธรรมหลากหลายจากชนชาติเข้ามาในชีวิตประจําวัน
รวมทั้งอาหารการกินด้วย วัฒนธรรมอาหารที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชาวล้านนาได้แก่ แกงฮังเลรับอิทธิพลจากพม่า ข้าวซอยรับ
อิทธิพลจากจีนฮ่อ และน้ําเง้ียวรับอิทธิพลจากไทใหญ่ นอกจากน้ี อําเภอแม่สายมีอาณาเขตติดต่อกับพม่าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ ร่วมวัฒนธรรม การทําศึกสงคราม รวมถึงการตกเป็นรัฐบรรณาการในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง และในปัจจุบันก็มีการ
ติดต่อซื้อขายสินค้าท้ังบริโภคและอุปโภคทําให้มีวัฒนธรรมอาหารไทใหญ่  จีนฮ่อ และพม่าเข้ามาเผยแพร่ในล้านนา ที่มีเอกลักษณ์และ
คุณค่าทางปัญญาที่สะท้อนเห็นความซับซ้อนทางสังคมและวัฒนธรรมของภูมิปัญญาที่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติจากวิถีการ
ใช้ชีวิตจริงระหว่างชนชาติกับวัฒนธรรมอาหาร 
     ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทําให้ล้านนามีศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
แตกต่างจากประชาชนอื่นๆ ของสยาม จนกระทั่ง พ.ศ. 2476 ผู้คนในท้องถิ่นก็ได้พยายามสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของตนขึ้นมาพร้อมกัน 
นั่นคือ ความเป็นคนเมือง ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 25  มีการปฏิรูปการปกครองในล้านนา ซึ่งได้รวบรวมล้านนาเข้ากับอาณาจักร
สยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทําให้ภูมิปัญญาของแนวคิดของพุทธศาสนาแบบลังกาวงค์จึงมีผลต่อ
วัฒนธรรมและประเพณีสืบเนื่องมาความเช่ือเรื่องของอานิสงค์และผลบุญ การดําเนินชีวิตจึงอยู่ภายใต้ของการทําดีเพื่อสั่งสมบุญบารมี 
เพื่อชีวิตที่ดีในภพหน้า การสร้างวัดหรือวิหารจะได้บุญอันยิ่งใหญ่ สถาบันกษัตริย์ หรือผู้นําชุมชนมักจะทะนุบํารุงและสร้างศาสนสถาน
อยู่เสมอในอิทธิพลของพุทธศาสนาลังกาวงศ์การสร้างวัดหรือวิหารจะได้บุญอันยิ่งใหญ่ จึงได้มีการทําบุญด้วยอาหารในพิธีการต่าง  ๆ 
ด้วย ต่อมาในปีพ.ศ. 2416 คําว่าคนเมืองเริ่มถูกใช้เพื่อเหตุทางการเมืองและทางวัฒนธรรมมากขึ้น ถือเป็นการสร้างอัตลักษณ์ใหม่      
ซึ่งเป็นสร้างอัตลักษณ์ใหม่ในฐานะคนไทยแล้ว ยังมีส่วนสําคัญในการบ่มเพาะความเป็น คนเมือง หรือคนล้านนา ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ร่วม
ของท้องถิ่นใหม่ท่ีกนิอาณาเขตกว้างกว่าเมืองหรือหมู่บ้านเช่นในอดีต [5] ทําให้ชาวล้านนามักจะเรียกตนเองว่า คนเมือง อาหารการกิน
ก็เป็นอาหารของคนเมือง  กํ๋ากินคนเมืองหรืออาหารล้านนา ด้วยเช่นเดียวกัน 
          1.1.2 การถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารล้านนาของคนในชุมชนตําบลห้วยไคร้ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   
          ชุมชนตําบลห้วยไคร้ มีการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารล้านนา เป็นผลมาจากการรับอิทธิพลวัฒนธรรมอาหารจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ยกตัวอย่างเช่น แกงฮังเล ข้าวซอย ขนมจีนน้ําเง้ียว เป็นต้น การประกอบอาหารสําหรับชีวิตประจําวันแล้ว          
ยังประกอบอาหารคาวหวานในพิธีกรรมโดยมีการสอดแทรกในระบบความเช่ือ เช่น ในพิธีกรรม เลี้ยงผี ปู่ย่า ประเพณีสงกรานต์       
วันเข้าพรรษา ออกพรรษาและเทศกาล ทําบุญข้าวใหม่  โดยมีครอบครัวและชุมชนทําหน้าที่ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมด้านอาหารและ
การสืบทอดด้านพิธีกรรม ซึ่งมีพ่อแม่หรือ พ่ออุ้ย แม่อุ้ยทําหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ การปฏิบัติตามความเช่ือและประเพณีและพิธีกรรม     
ทําให้คนในชุมชนมีพฤติกรรมการกินอาหารแบบดั้งเดิม  อาหารคาวไม่นิยมใส่น้ําตาล จะทําให้สุกและปรุงหลายวิธี เช่น แกง จอ ส่า   
ยํา เจียว ปิ้ง คั่วหรือผัด หลู่ ทําให้อาหารแต่ละประเภทมีเอกลักษณ์ในรสชาติ ซึ่งถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ในการ
สะสมถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการปรุงอาหารจากรุ่นสู่รุ่นต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  
          นอกจากน้ีในอดีตช่วงที่อาณาจักรล้านนาเรืองอํานาจ ได้แผ่ขยายอาณาเขตเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว 
และมีผู้คนจากดินแดนต่าง ๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนแห่งนี้ จึงได้รับวัฒนธรรมหลากหลายจากชนชาติเข้ามาใน
ชีวิตประจําวันรวมทั้งอาหารการกินด้วย วัฒนธรรมอาหารที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชาวล้านนาได้แก่ แกงฮังเลรับอิทธิพลจาก
พม่า ข้าวซอยรับอิทธิพลจากจีนฮ่อ และน้ําเงี้ยวรับอิทธิพลจากไทใหญ่จึงเป็นการรับวัฒนธรรมข้ามชาติ การถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหาร
ล้านนาแก่สมาชิกในครอบครัวของตนเอง 
          1.1.3 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารในชุมชนตําบลห้วยไคร้ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
           กลุ่มวิสาหกิจและผู้ประกอบการในชุมชนตําบลห้วยไคร้ มีรวมตัวกันเองจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรที่เป็นบริษัท 
ซึ่งเป็นทําการปผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบภายในจังหวัดที่มีมากภายในชุมชน การบริหารจัดการและการดําเนินงานได้รับ
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การช่วยเหลือจากหน่วยงานในท้องถิ่นไม่มากนัก มีความเข้าใจในศักยภาพของตนเอง เกิดความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของชุมชน
และเหมาะสมกับทุนทางสังคมที่มี  และรับการสนับสนุนเรื่องการอบรมให้ความรู้จากภาครัฐ  มีการบริหารจัดการที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการทําธุรกิจ มีการจัดทําบัญชี ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สําหรับผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร 
ได้แก่ (1)  บริษัท ทริปเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จํากัด ผลิตภัณฑ์ ผลไม้และผักกรอบ แปรรูปด้วยระบบทอดสุญญากาศ ยี่ห้อ 
ฟันสแนค (Fun Snack) (2)  ข้าวซอยตัด ตรายานอวกาศ ผลิตภัณฑ์ ข้าวซอยตัด รสน้ําผึ้ง (3)  วิสาหกิจชุมชนห้วยไคร้พัฒนาการ
เกษตร ผลิตภัณฑ์ ทาร์ตสับปะรด สับปะรดอบแห้ง และน้ําสับปะรด และ (4)  วิสาหกิจชุมชนบ้านสวน  สุขใจ ผลิตภัณฑ์ (1) แชมพู 
ครีมนวดผมอัญชัน (2) ผงอัญชัน (3) ลูกประคบ (4) สมุนไพรอบตัว (5) แคปซูลฟ้าทะลายโจร (6) แคปซูลขิง (7) ขิงแผ่นแช่ชง         
(8) หญ้าหวานอบแห้ง และ (9) กระเจี๊ยบแดงแช่อิ่ม 

  1.2 ความต้องการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากที่แสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น 
  ผลการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเน้นการพูดคุย ช้ีแจงและให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง         

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิเคราะห์สถานการณ์จริงและได้ทํากระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal : PRA) ทําให้ได้ข้อมูลว่า หน่วยงานของรัฐประกาศเปิดสถานที่ท่องเที่ยวให้คนทั่วไป
สามารถท่องเที่ยวได้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญของผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน ที่ต้องการให้มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากทีแ่สดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชน 
มีมติร่วมกันว่า จะทําผลิตภัณฑ์ข้าวซอยตัด เป็นขนมท่ีมีความนิยมเป็นอย่างมากในภาคเหนือของประเทศไทย มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ของฝากของชุมชน นอกจากนี้ คนในชุมชนยังมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการทําข้าวซอยตัด หลังจากนั้น จึงวางแผนการจัดกิจกรรม 
กําหนดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้มีส่วนในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์
ร่วมกัน  

2. ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมอาหารล้านนาในการผลิตผลิตภัณฑ์ของฝากของผู้ประกอบการ      
ในต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

จากการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทําให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมอาหารล้านนาในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ของฝาก มีกระบวนการดังนี้ 

   2.1 การสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างวิธีการคิดสร้างสรรคให้กับผู้ประกอบการ 
   การสร้างวิธีการคิดสร้างสรรค์ มีดังนี ้

(1) วิวัฒนาการ (Evolution) ของวัฒนธรรมอาหารล้านนาในการผลิตผลิตภัณฑ์ของฝากในชุมชน 
      การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ของฝาก ผู้ประกอบการในชุมชนได้เลือก ข้าวซอยตัด ที่เป็นขนมจีนดั้งเดิม  

ที่มีรสหวานและมีส่วนผสมของไข่ มีต้นกําเนิดมาจากชาวแมนจู  และเป็นหนึ่งในเครื่องเซ่นไหว้ในสมัยราชวงศ์ชิง ด้วยสีสันที่สวยงาม 
รสชาติดี และเนื้อขนมที่อ่อนนุ่ม ทําให้ข้าวซอยตัดเป็นขนมที่มีความนิยมในภาคเหนือ จนมีความเข้าใจว่าเป็นวัฒนธรรมอาหารล้านนา
ที่สามารถหาซื้อได้ตามแหล่งท่องเที่ยว และร้านขายของชําทั่วไปในภาคเหนือ มีอายุเก็บรักษาได้นานถึง 2 – 3 เดือน มีผู้เช่ียวชาญใน
ชุมชน คือ คุณวิชาญ ปิ่นทอง เจ้าของข้าวซอยตัด ยานอวกาศ รสน้ําผึ้ง ที่ได้รักษากระบวนการผลิตในสูตรดั้งเดิม มีความสามารถใน
การคิดและปรับปรุงกระบวนการผลิตร่วมกับผูป้ระกอบการในชุมชนให้เกิดความคิดใหม่ จากหลากหลายความคิด เพื่อพัฒนาผลติภณัฑ์  

(2) ปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ (Reapplication) ปรับมุมมองเก่าด้วยมุมมองใหม่หรือมองแบบนอกกรอบ 
      กระแสวัฒนธรรมจากภายนอกได้เข้ามามี บทบาทต่อวิถีชีวิตของชุมชนเป็นอย่างมาก ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมไป

ถึงปัญหาการละทิ้งรากเหง้าและภูมิปัญญาเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณของชุมชนส่งผลให้เกิดความห่างเหินจากการเป็นสังคมที่ยั่งยืน การ
พัฒนาอาหารล้านนาในมิติของเศรษฐกิจ อาหารล้านนาทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน รวมถึงขนมก็มีส่วนในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เน้นการปรับประยุกต์วัฒนธรรมภูมิปัญญาดั้งเดิม ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมการบริโภคสมัยใหม่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้าวซอยตัดที่เอกลักษณ์ให้เป็นรู้จัก จดจําและอยู่ในความนิยมของผู้บริโภค 

(3) การผสมผสาน (Synthesis) หลากหลายแนวคิดเพื่อเป็นแนวความคิดใหม่ 
      การสร้างแรงจูงใจภายในที่มีการนําวัตถุดิบภายในชุมชนที่มีอยู่ และราคาตกต่ํา ไม่แน่นอน เช่น สับปะรด มาใช้เป็น

วัตถุดิบในการผลิต และใช้แรงจูงใจภายนอก ว่าเป็นการนําวัฒนธรรมล้านนามาทําเป็นผลติภณัฑข์องฝาก สร้างรายได้เสริมให้กับตนเอง 
ครอบครัวและทําให้เศรษฐกิจภายในชุมชนดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เกิดความภูมิใจในตัวตน และความรู้สึก ก่อให้เกิดความ
เคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการคิดสร้างสรรค์ร่วมกันของคนในชุมชน 
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ภาพที่ 2  การให้ความรู้เรื่องสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างวิธีการคิดสร้างสรรคให้กับผู้ประกอบการ 

 
   2.2 ผลการพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) เป็นความสามารถในการประยุกต์ความรู้ความชํานาญ

ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ของชุมชนประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้  
(1) ความสามารถ (Ability) หรือ ความรู้ความชํานาญ (Expertise) ภายในชุมชน 

      ผู้ประกอบการที่มีความชํานาญในการทําข้าวซอยตัด และสามารถถ่ายทอดวิธีผลิตได้ คือคุณวิชาญ ปิ่นทอง บุคคลที่มี
ความรู้ มีทักษะความสามารถในการทําข้าวซอยตัด รสน้ําผึ้ง ตรายานอวกาศ และคุณมณีรัตน์ ที่เป็นผู้ถ่ายทอดการทําข้าวซอยตัด        
ที่มีความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมด้านอาหารท้องถิ่น/พื้นเมืองของเราเอง 

(2) ทัศนคติ (Attitude) ของผู้ประกอบการ 
      ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงสามารถเช่ือมโยงความคิดที่

หลากหลาย มีความคิดยืดหยุ่น ชอบแสวงหาทางเลือกใหม่อยู่เสมอ และพร้อมที่ปรับปรุงความสามารถด้วยการฝึกฝน ระดมสมอง 
ขยายขอบเขตความคิดให้กว้างและหลากหลายแง่มุม ช่วยระดมความคิดใหม่ไม่เคยมีมาก่อน (New Original) ใช้การได้ (Workable) 
และมีความเหมาะสม (Appropriate)  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่
สิ่งใหม่ท่ีดีกว่าด้วยการทําข้าวซอยตัด รสสับปะรด 

(3) ขั้นตอนกระบวนการ (Process) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากข้าวซอยตัด รสสับปะรด 
          (3.1) ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวซอยตัดที่จําหน่ายในท้องตลาด เพื่อสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับรสชาติที่มีการจําหน่าย
และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุจัดจําหน่าย จากการสํารวจข้อมูลพบว่ารสชาติที่จัดจําหน่ายส่วนใหญ่คือ รสน้ําผึ้ง รองลงมาคือรสอื่น 
ๆ เช่น รสใบเตย รสช็อกโกแลต รสวานิลลา และรสชีส เป็นต้น โดยบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นการห่อหุ้มด้วยพลาสติกใส สามารถ
มองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในได้ชัดเจน รองลงมาเป็นถุงฟอยด์ ซึ่งทําให้ไม่สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในได้  
          (3.2) ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย ท่ีสามารถนํามาประกอบการพิจารณาในการพัฒนารสชาติ
และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ข้าวซอยตัด จากการสํารวจพบว่าสับปะรดเป็นผลไม้ที่มีการเพาะปลูกในจังหวัดเชียงราย โดยมีการ
จําหน่ายแบบไม่แปรรูปและแบบแปรรูปเป็นจํานวนมาก สับปะรดที่เป็นพันธุ์ที่โดดเด่นและขึ้นช่ือของจังหวัดเชียงรายได้แก่ สับปะรด
พันธุ์นางแลและสับปะรดพันธุ์ภูแล ซึ่งทั้งสองพันธุ์จะมีความแตกต่างกันในเรื่องรสชาติและฤดูกาลการเก็บเกี่ยว อีกทั้งยังมีการนํา
สับปะรดมาแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์อีกหลากอย่าง เช่น สับปะรดอบแห้ง สับปะรดทอดสุญญากาศ สับปะรดกวน ไซรัปสับปะรด กระดาษ
จากใบสับปะรด เป็นต้น นอกจากน้ียังมีความสนใจในการนําผลิตภัณฑ์ผ้าปักลวดลายต่าง ๆ ท่ีสามารถนํามาเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย 
          (3.3) เมื่อได้ทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวซอยตัดและวัสดุที่นํามาทําบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นใน
จังหวัดเชียงรายจึงทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวซอยตัด 2 ด้าน ดังน้ี 
 (3.3.1) ด้านรสชาติ 
               การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวซอยตัดด้านรสชาติด้วยการปรับเปลี่ยนรสชาติเป็นรสสับปะรด ซึ่งยังไม่มีจําหน่ายใน
ท้องตลาด โดยการใช้ผลผลิตที่ได้จากการแปรรูปสับปะรด ผลิตภัณฑ์ที่เลือกคือ สับปะรดทอดกรอบสุญญากาศและไซรัปรสสับปะรด 
โดยไซรัปจะให้รสชาติหวานและกลิ่นของสับปะรด และสับปะรดทอดกรอบโดยใช้กระบวนการทอดแบบสุญญากาศจะทําให้ได้คุณค่า
ทางอาหารสูงกว่าการทอดแบบปกติ สับปะรดจะมีการดูดซึมน้ํามันลดลง มีสีและกลิ่นที่ดี มีอายุการเก็บรักษานานขึ้น และการสูญเสีย
วิตามินน้อยกว่าการทอดแบบปกติ 
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    ภาพที ่3  แสดงวิธีการผสมไซรัปรสสับปะรดกับสับปะรดอบแห้งแล้วนําไปคลุกกับข้าวซอยตัดที่ทอด 
 

(3.3.2) ด้านบรรจุภัณฑ์ 
               การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวซอยตัดด้านบรรจุภัณฑ์ ได้ปรับเปลี่ยนจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ฟอยด์
เป็นการใส่กล่องกระดาษที่มีรูปสับปะรดและมีที่สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในได้ มีฉลากที่บอกถึงส่วนผสมโดยประมาณของ
ผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีท่ีผลิต วันเดือนปี ท่ีหมดอายุ น้ําหนักโดยสุทธิ และราคาของผลิตภัณฑ์ 

 
 

ภาพที่ 4 ภาพแสดงบรรจภุัณฑ์ผลติภัณฑ์ข้าวซอยตดั รสสับปะรด  
 
               ในส่วนของผลิตภัณฑ์ข้าวซอยตัด รสสับปะรด ที่จําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากได้ใช้กระดาษที่แปรรูปจากใบ
สับปะรดนํามาพับเป็นถุงเพื่อใส่ผลิตภัณฑ์ เลือกการใช้ถุงแทนการห่อเป็นของขวัญ เนื่องจากต้องการให้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าหรือได้รับ
สินค้าไปสามารถนําถุงกระดาษกลับมาใช้ใหม่ได้ ภายในถุงประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

1) ข้าวซอยตัด รสสับปะรดจํานวน 2 กล่อง 
2) แผ่นพับท่ีบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและกรรมวิธีการผลิตข้าวซอยตัด รสสับปะรด ข้อมูลทั่วไป

ของจังหวัดเชียงราย สถานท่ีท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย และการไหว้พระ 9 วัดในจังหวัดเชียงราย  
3) สติ๊กเกอร์รูปสับปะรดจํานวน 10 ช้ิน ที่สามารถนําไปติดตกแต่งสิ่งของต่าง ๆ ได้  
4) ของที่ระลึกผ้าปักลายที่สามารถนําไปใช้เป็นที่คั่นหนังสือหรือผูกห้อยกับพวงกุญแจได้  

               ด้านนอกถุงมีป้ายรูปแผนที่ประเทศไทยโดยเน้นสีที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสื่อให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของฝากช้ินนี้มา
จากจังหวัดเชียงราย และแผ่นป้ายขนาดเล็กท่ีบอกรายละเอียดของสิ่งที่บรรจุอยู่ในถุง 
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ภาพที่ 5  แผ่นพับท้ัง 2 ด้าน 
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ภาพที่ 6  ภาพแสดงองค์ประกอบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ของฝากข้าวซอยตัด รสสับปะรด  
 

3.  การติดตามและประเมินผล  
ผู้ประกอบการ ผู้นําชุมชน และคณะผู้วิจัยได้ดําเนินติดตามประเมินผลโดยใช้วิธีสนทนากลุ่ม เพื่อประชุมแลกเปลี่ยน      

ความคิดเห็น เพื่อนํามาปรับใช้ในการทํางานและการวางแผนการดําเนินงานต่อไป พบว่าผู้ประกอบการเกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
การประยุกต์ความรู้ความชํานาญไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ดังน้ี   

   3.1 รายงานผลการดาํเนินงาน เพื่อนํามาปรับใช้ในการทํางานต่อไป 
(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการนําภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารล้านนา สร้างเอกลักษณ์ การออกแบบที่สร้างสรรค์  

อาจเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของฝากได้รับความนิยม และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไปได้ 
(2) การทําผลิตภัณฑ์ของฝาก ควรตรวจสอบคุณภาพของสินค้า  ปรับปรุง บรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ถูกใจผู้บริโภค และหา

ตลาดรองรับสินค้าท่ีผลิต 
(3) ควรให้การสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความสนใจที่ช่วยสานต่อความรู้ ด้านอาหารพื้นบ้านหรือของท้องถิ่น     

เพื่อไม่ให้อาหารเริ่มหายสาบสูญไปทีละเล็กทีละน้อย 
   3.2 การวางแผนการทํางานร่วมกัน ดังนี้ 

(1) ดําเนินการผ่านเครือข่าย ในการนําสินค้าไปฝากขายยังร้านค้าต่าง ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบันการ
เดินทางท่องเที่ยวไปยังภาคเหนือ  มีความสะดวกในการเลือกใช้ยานพาหนะได้หลากหลายรูปแบบ เช่น รถยนต์ส่วนตัว สายการบิน     
รถบัส รถตู้ และยังมีบริษัทนําเที่ยว  

(2) นําเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์ของฝากในชุมชนไปลงในเวปไซด์ของจังหวัด และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว      
เพื่อขยายช่องทางการจัดจําหน่าย   

(3) ดําเนินการทางการตลาดด้วยวิธีการบอกต่อโดยให้ มัคคุเทศก์ ช่วยดําเนินการสนับสนุนสินค้าสร้างความเข้าใจ       
ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ว่าทําวัตถุดิบภายในชุมชน และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา สินค้าของฝาก
จากชุมชน  

 
สรุปและอภิปรายผล  
  จากการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายผลไดด้ังนี้ 

1. ชุมชนตําบลห้วยไคร้ มีการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารล้านนา เป็นผลมาจากการรับอิทธิพลวัฒนธรรมอาหารจากประเทศ
เพื่อนบ้าน ยกตัวอย่างเช่น แกงฮังเล ข้าวซอย ขนมจีนน้ําเง้ียว เป็นต้น การประกอบอาหารสําหรับชีวิตประจําวันแล้ว ยังประกอบ
อาหารคาวหวานในพิธีกรรมโดยมีการสอดแทรกในระบบความเช่ือ โดยมีครอบครัวและชุมชนทําหน้าที่ในการถ่ายทอดวั ฒนธรรม    
ด้านอาหารและการสืบทอดด้านพิธีกรรม ซึ่งมีพ่อแม่หรือ พ่ออุ้ย แม่อุ้ยทําหน้าท่ีเป็นผู้ให้ความรู้ การปฏิบัติตามความเช่ือและประเพณี
และพิธีกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการปรุงอาหารจากรุ่นสู่รุ่นต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันสอดคล้องกับอิทธิพงษ์        
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ทองศรีเกตุ [6] ที่ได้กล่าวว่า กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหารล้านนา โดยการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมครัวเรือน โดยลักษณะ            
การถ่ายทอดสู่ บุตรหลาน ญาติ หรือคนใกล้ชิด ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ผู้ถ่ายทอดซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นบุคคลครอบครัว         
เป็นเครือญาติหรือเป็นบุคคลที่มีความคุ้นเคยสนิทสนมกัน โดยผู้ถ่ายทอดมีความยินดี ตั้งใจและต้องการถ่ายทอดความรู้ให้ 
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในลักษณะนี้จะมีลักษณะทั้งการปฏิบัติให้ดู การให้ช่วยเป็นลูกมือและการให้ลองปฏิบัติจริง 

2. กระบวนการสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างวิธีการคิดสร้างสรรคให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการศึกษาจากข้อมูลวิวัฒนาการ 
(Evolution) ของวัฒนธรรมอาหารล้านนาในการผลิตผลิตภัณฑ์ของฝากในชุมชนว่าเป็นขนมดั้งเดิมแล้วนําปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ 
(Reapplication) ปรับมุมมองเน้นการปรับประยุกต์วัฒนธรรมภูมิปัญญาดั้งเดิม ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมการบริโภคสมัยใหม่ และ
การผสมผสาน (Synthesis) เป็นการผสมผสานแนวความคิดใหม่การสร้างแรงจูงใจภายในที่มีการนําวัตถุดิบภายในชุมชนที่มีอยู่ สร้าง
รายได้เสริมให้กับตนเอง ครอบครัวและทําให้เศรษฐกิจภายในชุมชนดีขึ้น สอดคล้องกับ Pink Daniel [7] ที่ว่า ศตวรรษที่ 20 เข้าสู่ยุค
สมัยที่ความสร้างสรรค์มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ การใช้แรงจูงใจ”(Motivation) ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อว่า
แรงจูงใจในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมีคุณภาพ และให้ความสําคัญกับจิตใจและความตั้งใจจริง 

3. ความต้องการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากที่แสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น จากผลการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ ผู้ประกอบการฯ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสําคัญของผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน 
ที่ต้องการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากที่แสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภายในชุมชน มีมติร่วมกันว่า จะทําผลิตภัณฑ์ข้าวซอยตัด เป็นขนมที่มีความนิยมเป็นอย่างมากในภาคเหนือของประเทศไทย   
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของชุมชน นอกจากนี้ คนในชุมชนยังมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการทําข้าวซอยตัด ซึ่งสอดคล้องกับ 
เมธาวี จําเนียร [8] ที่กล่าวว่า ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะทุนทาง
วัฒนธรรม ที่ได้สั่งสมและสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนภูมิปัญญา ความเช่ือ และวิถีชีวิตของแต่ละ
ท้องถิ่น ซึ่งต่อมา ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สามารถนํามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อใช้เชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเหล่านี้ มีความคล้ายคลึงกันท้ังในเรื่องรูปแบบและการนําไปใช้ประโยชน์ การค้นหาอัตลักษณ์หรือสร้างอัตลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเหล่านั้น มีความสําคัญต่อการจําหน่ายในเชิงพาณิชย์เป็นอย่างมาก เพื่อต่อยอดไปสู่การสื่อสารอัตลักษณ์ และนําไปสู่
การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จะสามารถสร้างรายได้ ก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจแก่
ผู้ประกอบการได้ 

4. กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้นําแนวคิดต่าง ๆ มาปรับใช้ ประกอบด้วย ความสามารถหรือความรู้
ความชํานาญภายในชุมชน  ได้วิทยากรที่มีความรู้ มีทักษะความสามารถในการทําข้าวซอยตัด รสน้ําผึ้ง ตรายานอวกาศ เป็นผู้ถ่ายทอด
การทําข้าวซอยตัด สร้างทัศนคติของผู้ประกอบการให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสามารถเช่ือมโยงความคิดที่หลากหลาย และพร้อมที่
ปรับปรุงความสามารถด้วยการฝึกฝนด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าด้วยการทําข้าวซอย
ตัด รสสับปะรด และขั้นตอนกระบวนการในการพัฒนาผลติภณัฑข์องฝากข้าวซอยตัด รสสบัปะรด ตั้งแต่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ข้าวซอยตัดที่จําหน่ายในท้องตลาด วัตถุดิบในการพัฒนารสชาติและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ข้าวซอย สอดคล้องกับวัชราภรณ์         
หาสะศรี [9] ที่ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยความสามารถในการจินตนาการหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
ทัศนคติ คือ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ พร้อมที่จะเล่นกับความคิดที่หลากหลายและความเป็นไปได้ และกระบวนการ
สําหรับ ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์หาแนวทางแก้ปัญหาของตนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป       
หรือปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ขึ้นตามลําดับ  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้   
 (1) การสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างวิธีการคิดสร้างสรรคให้กับผู้ประกอบการ  ประกอบด้วยวิวัฒนาการ (Evolution)         
ของวัฒนธรรมอาหารล้านนาในการผลิตผลิตภัณฑ์ของฝากในชุมชน ปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ (Reapplication) ปรับมุมมองเก่าด้วย
มุมมองใหม่หรือมองแบบนอกกรอบ และการผสมผสาน (Synthesis) เป็นการผสมผสานหลากหลายแนวคิดเพื่อเป็นแนวความคิดใหม่ 
ดังนั้น ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา สามารถนําองค์ความรู้ ในการสร้างแรงจูงใจไปใช้ในการพัฒนา          
บนฐานความรู้ของชุมชนที่ เพราะเป็นการสร้าง องค์ความรู้ใหม่ที่จะก่อประโยชน์ต่องานว่าส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
 (2) กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) เป็นความคิดริเริ่มของผู้ประกอบการ และความสามารถในการประยุกต์
ความรู้ความชํานาญไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ของชุมชนประกอบด้วยความสามารถ (Ability) หรือ ความรู้ความชํานาญ (Expertise) 
ภายในชุมชน ทัศนคติ (Attitude) ของผู้ประกอบการ และขั้นตอนกระบวนการ (Process) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากข้าวซอยตัด 
รสสับปะรด ซึ่งกระบวนนี้มีความสําคัญที่จะทําให้องค์กรประสบผลสาํเร็จในการดําเนินงาน ดังนั้น ผู้ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมและตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นระบบ ต้องกําหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนจะทําให้ทิศทางการทํางาน และนโยบายมีความชัดแจ้ง การปฏิบัติราบรื่นและรวดเร็ว เป็นปัจจัยสําคัญในการ
พัฒนาการทํางานให้มีศักยภาพ และประสบผลสําเร็จ รวมถึง ความรู้สึกที่ดีในผลิตสินค้า ที่ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
พึงพอใจในการทํางาน สภาพการทํางาน ความสัมพันธ์ในชุมชน รวมถึงชีวิตส่วนตัว  ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่สําคัญใน
การทําธุรกิจ 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป  

ควรจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าของฝาก ด้านบรรจุภัณฑ์  และการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ การขยาย

ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีในการศึกษาวิจัย 
(2) ศึกษาวิธีการเก็บรักษาคุณภาพของสินค้าโดยไม่ใช้สารเคมีของผลิตภัณฑ์ของฝาก ปรับปรุง บรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ถูกใจ

ผู้บริโภค และหาตลาดรองรับสินค้าท่ีผลิต 
(3) ศึกษาส่งเสริมเยาวชนมีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านหรือท้องถิ่น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรที่ว่าการอ าเภอเมือง 
สงขลา เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การการสัมภาษณ์เชิงลึก ประเภทไม่เป็นทางการด้วยค าถาม 
ปลายเปิดที่ไม่มีโครงสร้าง วิธีด าเนินการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ 
เชิงลึกประเภทไม่เป็นทางการด้วยค าถามปลายเปิดที่ไม่มโีครงสร้าง การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยใช้การสุม่ 
ตัวอย่างแบบเจาะจง 14 ท่าน ขณะที่ผลการวิจัย ผู้วิจัยค้นพบ แนวทางการสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากร 
4 ประการ ดังนี้  ข้อค้นพบประการที่ 1) : ความมั่นคง ในการท างาน  ข้อค้นพบประการที่ 2) : สวัสดิการและ 
ค่าตอบแทน  ข้อค้นพบประการที่ 3) : การบริหารงาน แบบประชาธิปไตย 4) : การประเมินที่เป็นธรรม 
ค าส าคัญ: ขวัญ, ก าลังใจ, บุคลากร 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study ways to create morale and encouragement 

for personnel working at Muang Songkhla District Office. The instrument used for data collection 
was informal in-depth interviews with unstructured open-ended questions. The research 
employed a qualitative research technique in which data were collected via the informal in-depth 
interviews with unstructured open-ended questions. The sample were selected by using purposive 
sampling technique and 14 samples were obtained. There were 4 findings as follows. Finding 
1: Career stability. Finding 2: Welfare benefit and compensation. Finding 3: Democratic administration. 
Finding 4: Fare evaluation. 
Key words:  Morale, encouragement, personnel 
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1. บทน า  
 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 จะมุ่งเน้นการสร้าง 
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตด้านการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ส่วนราชการต่าง ๆ จะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายได้ [1]  ทั้งนี้ ด าเนินภารกิจ 
หน้าทีใ่ห้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์จ าเป็นต้องมีขวัญและก าลังใจอันถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ 
ท างานของบุคลากร โดยการเสริมสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมิให้ตกต่ าลง 
รวมถึง การรักษาระดับขวัญก าลังใจ [2] เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ให้มากที่สุด  
 ดังนั้นขวัญและก าลังใจจึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง  เพราะขวัญและก าลังใจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
อย่างมากในการปฏิบัติงาน พนักงานต้องการผู้บังคับบัญชาที่ไม่เพียงแต่ต้องการให้งานเสร็จ แต่ต้องการผู้บังคับบัญชา 
ที่มวีิธีการที่จะปฏิบัติให้งานแล้วเสร็จในลักษณะที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีความพึงพอใจหรือมีความสุขใจ จากการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารจึงต้องพยายามท าให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดี อันจะท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีความสุขและ 
สมานฉันท์กลมเกลียวในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ หากบุคลากรในองค์การ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานทีด่ี 
ย่อมส่งผลในองค์การเกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป ในทางกลับกันหากบุคลากรไม่มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
องค์การก็จะไม่มีการพัฒนาเช่นกัน [3] 
 ที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลาได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอ าเภอ ประกอบด้วย การอ านวยความ  
เป็นธรรมทุกด้านภายใต้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนยุทธศาสตร์ ขณะทีน่โยบาย 
ของที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลา คือการปฏิบัติงานตามเป้าหลักให้บรรลุผล ด้วยการขับเคลื่อนงานนโยบายของ 
รัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย และการดูแลด้านบริการประชาชนมิให้เกิดความเดือดร้อน รวมถึงอ านวยความเป็นธรรม 
ทุกด้าน ในฐานะที่อ าเภอเมืองสงขลาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยที่ต้องให้บริการประชาชน 
ในจังหวัดสงขลา และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่มุ่งเน้น  
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรเป็นกลไกลที่ส าคัญเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมาย ด้วยเหตุนี้ การตระหนัก 
ถึงแนวทางการสร้างขวัญ และก าลังใจของบุคลากรที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลาบนพื้นฐานการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
น่าเช่ือถือ จึงเป็นสิ่งที่สามารถรองรับความเสี่ยง ความไม่แน่นอนที่สอดคล้องกับ บริบทการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบวินัย การบูรณาการการเฝ้าระวังและติดตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมที่สอดคลอ้งกับปัจจัยแห่ง ความส าเร็จที่มีกลไกการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้จัดท าโครงการวิจัยฉบับนี้ข้ึนเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
และน าข้อค้นพบในงานวิจัยฉบับนี้ จะเป็นแนวทางการสร้างขวัญและก าลังใจ ของบุคลากรที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลา 
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
     เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรที่ว่าการอ าเภอเมือง สงขลา 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยกระบวนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative data) เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
 

(ก) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและ 
การการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In - Depth Interview) ประเภทไม่เป็นทางการด้วยค าถามปลายเปิดที่ไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured) ไม่มีแบบฟอร์มจะใช้การสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ให้สัมภาษณ์มีอิสระ 
ในการตอบค าถาม แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ [4] การสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
ไม่มี การเรียงล าดับค าถามไว้แน่นอนตายตัว จะใช้การสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติตามสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น [5] 
ขณะที่ค าถามหลักได้ก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นแนวสัมภาษณ์  ได้แก่  แนวทาง 
การสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลาควรเป็นเช่นไร โดยใช้เป็นค าถามหลักในการ 
สร้างบทสนทนาหากได้รับค าตอบในประเด็นต่าง ๆ ครบถ้วนก็จะไม่มีการใช้ค าถามเพิ่มเติมหากในการสัมภาษณ์ 
ไม่สามารถได้ค าตอบ ะมีค าถามเจาะลึกของแต่ละประเด็นด้วยการสัมภาษณ์ซ้ า [6] 
  

(ข)  ผู้ให้ข้อมูลหลัก  
 ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง [7]  ได้แก่ บุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานภายในที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลา 
ประกอบด้วย  นายอ าเภอเมืองสงขลา 1 ท่าน  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 1 ท่าน  ปลัดอ าเภอ 2 ท่าน  
หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอสงขลา 1 ท่าน  สรรพากรพื้นที่ 1 ท่าน  สัสดีอ าเภอ 1 ท่าน  เกษตรอ าเภอ 1 ท่าน  
พัฒนาอ าเภอ 1 ท่าน  ประมงอ าเภอ 1 ท่าน  ปศุสัตว์อ าเภอ 1 ท่าน  ท้องถิ่น 1 ท่าน หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง 1 ท่าน 
และหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร 1 ท่าน  รวมทั้งสิ้น 14 ท่าน  
 

(ค) การตรวจสอบข้อมูล 
 ผู้วิจัยมุ่งให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อการตรวจสอบ ความเที่ยงตรงของข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้ 
วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) [8] กล่าวคือ 
แหล่งเวลา ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่  ผู้วิจัยทดสอบ สัมภาษณ์เชิงลึกต่างเวลาที่เคยนัดหมาย 
พบว่า ข้อมูลที่ได้รับ ไม่แตกต่างกัน แหล่งสถานที่ ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ผู้วิจัยทดสอบ สัมภาษณ์ 
เชิงลึกต่างสถานที่ซึ่งเคยนัดหมาย พบว่า ข้อมูลที่ได้รับไม่แตกต่างกัน และแหล่งบุคคลถ้าเปลี่ยนผู้สัมภาษณ์เชิงลึก 
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ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ ผู้วิจัยทดสอบเปลี่ยนผู้สัมภาษณ์เชิงลึกโดยให้ผู้ช่วยโครงการวิจัยสัมภาษณ์เชิงลึก  
ข้อมูลที่ได้รับ พบว่า ไม่แตกต่างกัน หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลไปจัดท าข้อสรุปพร้อมทั้งน าเสนอแนวคิดใหม่ต่อไป 

 
4. ผลการวิจัย 
 การตอบวัตถุประสงค์การวิจัย แนวทางการสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลา 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกประเภทไม่เป็นทางการด้วยค าถามปลายเปิดที่ไม่มี  
โครงสร้าง จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพบข้อค้นพบ 4 ประการดังนี ้

 
 ข้อค้นพบประการที่ 1 : ความมั่นคงในการท างาน 
 บุคลากรที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลาควรมีความมั่นคงในการท างานผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ 
บุคลากรด้ศึกษาต่อที่สูงขึ้น และบุคลากรควรได้รับความก้าวหน้าที่เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพอย่างยุติธรรม โดย 
ผู้บังคับบัญชา จะต้องหาวิธีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับผิดชอบงานที่ท้าทาย และน าไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมี 
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนการให้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานที่เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพ 
 
 ข้อค้นพบประการที ่2 : สวัสดิการและค่าตอบแทน 
 การก าหนดเงินเดือนบุคลากรของที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลาให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
ผู้บังคับบัญชาควรก าหนดเงินเดือนให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ของงานและความสามารถของเจ้าหน้าที่ รวมถึง 
ควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยการเพิ่มสวัสดิการ การให้โบนัส โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่สามารถจุนเจือ 
ครอบครัวได้เพียงพอต่อการด ารงชีพและมีเงินเพียงพอที่จะมีเหลือเก็บไว้ในยามฉุกเฉิน ตลอดจนการขยายกรอบ 
ต าแหน่งงานให้มีโอกาสได้รับความก้าวหน้ามากขึ้น 
 
 ข้อค้นพบประการที่ 3 : การบริหารงานแบบประชาธิปไตย 
 ที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลาควรมีนโยบายการบริหารงานแบบประชาธิปไตยทีชั่ดเจน มีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ได้ 
รับรู้ในนโยบายและมีส่วนร่วมน าไปถือปฏิบัติโดยผู้บังคับบัญชาควรให้ความส าคัญกับปัญหาที่กระทบต่อการท างาน 
ให้ค าปรึกษา แนะน า และช้ีแจงแกป้ัญหาในการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง ควรมีการบริหารงานแบบ 
ประชาธิปไตยทีม่ีความยุติธรรม ให้ความเท่าเทียมเสมอภาคในการบังคับบัญชา อีกทั้งผู้บริหารควรมีการจัดกิจกรรม 
หรือโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธใ์นหน่วยงานเป็นประจ า 
 
 ข้อค้นพบประการที่ 4 : การประเมินที่เป็นธรรม 
 ผู้บังคับบัญชาควรมีระบบการประเมินการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมมีการพิจารณาความดีความชอบให้เป็น 
ไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมมีความเป็นกลางด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม ยึดหลักเหตุผล ขณะที่เจ้าหน้าท่ีควรได้รับ 
การยกย่อง ชมเชย การแสดงความยินดี การให้ก าลังใจ การได้รับความไว้ใจ การแสดงออกอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็น 
ถึงความเช่ือถือ การยอมรับในความสามารถเมื่อท างานอย่างใดอย่างหน่ึงบรรลุผลส าเร็จ 
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5. อภิปรายผล  
     5.1 บุคลากรที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลาควรมีความมั่นคงในการท างาน ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริม สนับสนุน 
ให้พนักงานได้ศึกษาต่อที่สูงขึ้น และพนักงานความได้รับความก้าวหน้าที่เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพอย่างยุติธรรม 
โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องหาวิธีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับผิดชอบงานที่ท้าทาย และน าไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ 
โดยมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนการให้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานที่เอื้อต่อการพัฒนา  
อาชีพ สอดคล้องกับ บุญมา  อัครแสง และคณะ [9] พบว่า ระดับ การเลื่อนขั้น ระดับเงินเดือน และสวัสดิการต่าง ๆ 
มีผลต่อความก้าวหน้ามั่นคงและขวัญก าลังใจของพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อก าหนดด้วยความยุติธรรม และ 
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ดังการสะท้อนของ Locke, Edwin, A. [10] ที่อธิบายว่า โอกาสที่จะได้รับความมั่นคง 
ในการท างานด้วยการเลื่อนขั้นหรือต าแหน่งปัจจัยพื้นฐานอีกประการหนึ่งที่จะเป็นขวัญและก าลังใจของพนักงาน 
เพราะในการท างานทุกคนต่างตั้งความหวังไว้ว่าจะได้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 
ผู้วิจัยเห็นว่าความมั่นคงในการท างานโดยการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งของบุคลากรที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลานั้น 
จะต้องมีเกณฑ์การพิจารณาที่ยุติธรรม และเป็นเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับได้  ซึ่งเป็นไปท านองเดียวกันกับ อภิรักษ์  
ประศาสตร์ศิลป์ และธีรวัฒน์ ทองบุญชู [11] ที่กล่าวว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโอกาสความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ย 
สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ส่วนด้านความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ 
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 5.2  ที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลาควรก าหนดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
ผู้บังคับบัญชาควรก าหนดเงินเดือนให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ของงานและความสามารถของเจ้าหน้าที่ รวมถึง  
ควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยการเพิ่มสวัสดิการ การให้โบนัส โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่สามารถจุนเจือ  
ครอบครัวได้เพียงพอต่อการด ารงชีพและมีเงินเพียงพอที่จะมีเหลือเก็บไว้ในยามฉุกเฉิน  ตลอดจนการขยายกรอบ 
ต าแหน่งงานให้มีโอกาสได้รับความก้าวหน้ามากขึ้น สอดคล้องกับ นรินทร์ จันทน์หอม และสิทธิชัย ตันศรีสกุล 
[12]  พบว่า ผู้บังคับบัญชาควรมีการปรับเงินเดือนสวัสดิการ และค่าตอบแทนให้สูงขึ้นและจัดให้มีการสอบ  
เลื่อนขั้นและส่งพนักงานไปฝึกอบรมเพิ่มเติมในสายอาชีพ เพื่อพนักงานสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ  
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังการสะท้อนของ วิมลรัตน์  ไชยศรี และราเชนทร์  นพณัฐวงศกร [13] 
เสนอว่า ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ได้แก่  ด้านผลการ 
ปฏิบัติงานโดยรวม  รองลงมาคือ ด้านความมั่นคงในการท างาน  ด้านลักษณะของงาน และด้านค่าตอบแทน 
และสวัสดิการ ค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งเพราะค่าจ้างอาจเป็นเงิน หรือเป็นอย่างอื่น 
ที่บุคคลจะสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบ าบัดความต้องการของตนได้   ผู้วิจัยเห็นว่า นอกจากนี ้การจ่าย 
ค่าแรงงานบุคลากรที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลาต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันในบรรดาผู้ปฏิบัติงานประเภท 
เดียวกันที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน วิธีการจ่ายค่าแรงยังมีส่วนอย่างมากที่จะท าให้ ผู้ปฏิบัติงานพอใจหรือไม่พอใจ 
เช่น การจ่ายเงินเป็นรายเดือน จ่ายเป็นรายปักษ์รายวัน หรือ เหมาจ่ายเป็นราย ๆ หรือจ่ายตามจ านวนผลผลิต 
เป็นต้น ซึ่งเป็นไปท านองเดียวกันกับ พัลลภ แสนยศ, วิจิตรา ศรีสอน และสัณฐาน ชยนนท ์[14] เสนอว่า ระดับขวัญ 
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และก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ  ด้านสภาพการท างาน 
สวัสดิการของหน่วยงานและด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ส่งผลขวัญและก าลังใจมากท่ีสุด 
     5.3  ที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลาควรมีนโยบายการบริหารงานแบบประชาธิปไตยที่ชัดเจน มีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ 
ได้รับรู้ในนโยบาย และมีส่วนร่วมน าไปถือปฏิบัติ โดยผู้บังคับบัญชาควรให้ความส าคัญกับปัญหาที่กระทบต่อ 
การท างานให้ค าปรึกษา แนะน า และช้ีแจงแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึงควรมีการบริหารงาน 
แบบประชาธิปไตยที่มีความยุติธรรม ให้ความเท่าเทียมเสมอภาคในการบังคับบัญชา อีกทั้งผู้บริหารควรมีการ  
จัดกิจกรรม หรือโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงานเป็นประจ าสอดคล้องกับ ธิติพันธ์  ศรีภมร และ 
ราเชนทร์  นพณัฐวงศกร [15] พบว่า แนวทางในการปรับปรุงและส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
ของบคุลากร ส านักวิชาการและ แผนงาน  ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ การก าหนดนโยบาย 
บริหารงานแบบประชาธิปไตย มีความเท่าเทียมกันต่อความพอเพียงของรายได้ การก าหนดสวัสดิการของหน่วยงาน 
ควรลดความเหลื่อมล้ าของค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานจากต าแหน่งงานที่แตกต่าง  ควรส่งเสริมระบบคุณธรรม 
ในการบริหารงานให้ความเท่าเทียมกันในทุกสายงาน รวมถึง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังการสะท้อนของ ประสพชัย  พสุนนท์ 
และช่ืนกมล  วัฒนาวงศ์ [16] พบอีกว่า การบริการงานที่ให้ความเท่าเทียมเสมอภาคกันทุกภาคส่วนหรือการจัดการ 
ด้านธรรมาภิบาล 8  ปัจจัย ได้แก่ ภาระรับผิดชอบ ความเสมอภาค/เที่ยงธรรม การมีส่วนร่วม/ฉันทามติ การตอบสนอง 
ความโปร่งใส นิติธรรม วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ และประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้ส่งผลอย่างมากต่อขวัญ 
และก าลังใจของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม  ผู้วิจัยเห็นว่า 
การบริหารงานแบบประชาธิปไตยที่มีความยุติธรรม จะช่วยให้เกิดประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดต่อองค์การ 
เนื่องจากบุคลากรที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลา สามารถมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นมีสิทธิและเสรีภาพ 
โดยเท่าเทียมกัน จากผู้บังคับบัญชาที่มีหลักคุณธรรม ทางสายกลางเป็นกรอบในการท างาน ซึ่งเป็นไปท านองเดียวกัน 
กับ Douglas McGregor [17] ที่กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชา ที่มีความเอาใจใส่และรับฟังความคิดเห็น มีความเข้าใจและ 
เข้าถึงความต้องการของพนักงานจะน ามาซึ่งความเคารพนับถือที่พนักงานควรมีต่อผู้บังคับบัญชาที่มีการบริหาร 
อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงท าให้พนักงาน มีความรู้สึกมั่นใจและมีความสบายใจในการปฏิบัติงาน 
อันจะส่งผลให้ มีขวัญและก าลังใจในการท างานเพิ่มมากขึ้น  
 5.4  ผู้บังคับบัญชาควรมีระบบการประเมินที่เป็นธรรม มีการพิจารณาความดีความชอบให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
และยุติธรรมมีความเป็นกลางด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม ยึดหลักเหตุผล ขณะที่เจ้าหน้าที่ควรได้รับการยกย่อง ชมเชย 
การแสดงความยินดี การให้ก าลังใจ การได้รับความไว้ใจ การแสดงออกอื่น  ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือ 
การยอมรับในความสามารถเมื่อท างานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุผลส าเร็จ สอดคล้องกับ จันทร์พิมร์ บัวทอง [18]  
พบว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่  การรับมอบหมายงานตรงตามความรู้ความสามารถ การได้รับผิดชอบ 
งานที่ส าคัญ ๆ มีระบบการประเมินที่เป็นธรรม มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ การให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ 
การงานโดยตลอด และสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน จากการพจิารณา 
ความดีความชอบของผู้บังคับบัญชาอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ดังการสะท้อนของ มนัสวิน  ศิริเวช และศิริวัฒน์  
เปลี่ยนบางยาง [19] พบว่า ลักษณะที่โดดเด่นของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เรือนจ าพิเศษ 
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ธนบุรีในปัจจุบัน ประกอบด้วย ด้านความส าเร็จของงานท่ีได้รับโดยการยอมรับนับถือ หัวหน้างานมอบหมายงาน 
ที่วางไว้ และให้อิสระในการตัดสินใจ รวมถึง การวางต าแหน่งบุคลากรให้ตรงกับงานตามความรู้ความสามารถ 
ต้องท าความเข้าใจกับบุคลากรเรื่องเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นหรือเลื่อนต าแหน่งด้วยความยุติธรรม ดังการสะท้อน 
ของ วุทธิพงศ์  อรรค า และเศรษฐวัฒน์  โชควรกุล [20] พบว่า ข้าราชการทหารทั้ง 3 ช้ันยศ ของข้าราชการทหาร 
กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 21 กองทัพภาคที่ 2 มีระดับขวัญก าลังใจด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน  
ด้านโอกาสที่จะก้าวหน้า/เลื่อนขั้น  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีการประเมินที่เป็นธรรม และความพึงพอใจ 
ในงาน โดยเจ้าหน้าที่ควรได้รับการยกย่องชมเชยตามผลของงาน  ผู้วิจัยเห็นว่าที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลาจะสามารถ 
บรรลุเป้าหมายได้จะต้องอาศัยบุคลากรในองค์การเป็นผู้ขับเคลื่อน องค์การที่มีการบริหารหรือมีธรรมาภิบาล 
จะช่วยให้พนักงาน มีขวัญและก าลังใจในการท างานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปท านองเดียวกันกับ Langlands [21] 
ที่กล่าวว่า การประเมินที่เป็นธรรมจะท าให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพราะเป็นการตั้งมั่น อยู่บนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม มีส่วนร่าม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจริยธรรม 
ในการท างาน และยังเป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการบริหารงานและการท างานในองค์การ ซึ่งส่งผลในการสร้าง 
ขวัญและก าลังใจท่ีดีให้กับพนักงานอีกด้วย 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาการสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลา เท่านั้น 
จึงจ าเป็นต้องพิจารณาทั้งข้อสนับสนุนและข้อจ ากัดต่อการน าไปใช้ให้เหมาะสม นอกจากนั้นแล้ว การน าเอาผล 
การวิจัยมาสร้างมาเป็นข้อสรุปทั่วไปเพื่อเป็นแนวทางในการน ามาเช่ือมโยงทฤษฎีในศาสตร์เชิงประจักษ์นี้เป็นเพียง 
การบุกเบิก หรือการน าร่องในเชิงวิชาการ เพื่อให้วิชารัฐประศาสนศาสตร์มีความเป็นศาสตร์ที่จะช่วยพรรณนา  
อธิบายและท านายได้มากข้ึนเท่านั้น มิได้หมายความว่าทุก ๆ กรณีต้องเป็นดังข้อสรุปนี้เสมอไป 
 

(ก) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 รัฐบาลควรปรับฐานเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากรภาครัฐให้เพียงพอกับสภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน 
และให้เหมาะสมกับปริมาณงานและความสามารถ และควรจัดการเกี่ยวกับสวัสดิการในด้านต่าง ๆ 
ให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม 

 
(ข) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 1.  ผู้บริหารควรสร้างความมั่นคงในต าแหน่งงาน โดยการส่งเสริมให้พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีได้รบั  
การเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นและควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้รับทุนสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ให้มากข้ึน 
 2. ผู้บริหารควรจัดบทบาทภารกิจและโครงสร้าง เพื่อการกระจายภาระงานให้เหมาะสม และเป็นธรรม และ 
เพื่อให้บุคลากรสนใจในงานและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
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(ค) ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
1.  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกเป็นหลัก 

ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรใช้วิธีศึกษาเชิงปริมาณร่วมด้วยเพื่อขยายผลการศึกษาให้ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น 
2. ควรมีการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตทีดีของบุคลากรที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลาและ 

จังหวัดในชายแดนใต้ใหมคีวามสุขในการท างานมากยิ่งข้ึน 
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ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางก าหนดกรอบวัฒนธรรมองค์การด้านการท างานเป็นที

มของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต  วิธีด าเนินการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกประเภทไม่เป็นทางการด้วยค าถามปลายเปิดที่ไม่มีโครงสร้าง 
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  9 ท่าน ขณะที่ผลการวิจัย ผู้วิจัยค้นพบ 
แนวทางการก าหนดกรอบวัฒนธรรมองค์การด้านการท างานเป็นทีม 4 ประการ ดังนี้  ข้อค้นพบประการที่ 1 : 
การแสดงความคิดเห็นของพนักงาน  ข้อค้นพบประการที่ 2 : การติดต่อสื่อการกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน 
ข้อค้นพบประการที่ 3 : การลดช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และข้อค้นพบประการที่ 4 : 
ความเชื่อมั่น ไว้วางใจซึ่งกันและกันในองค์กร
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมองค์การ, การท างาน, ทีม 

Abstract 
This research aimed at studying ways to construct organizational culture frame on team 

working of Phuket Provincial Office for Local Administration. The research followed the 
qualitative research method. Data were collected via informal in-depth interviews with 
unstructured open-ended questions. The sample group was selected by using purposive 
sampling technique and 9 samples were obtained. The research results revealed that there 
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were 4 ways to construct organizational culture frame on team working as follows. Finding 1: 
Officers’ opinion expressing. Finding 2: Communication between administrator and officers. 
Finding 3: Narrowing relationship gaps between administrator and officers, and Finding 4: Mutual 
trust in the organization. 
Key words: Organizational culture, working, team 

1. บทน า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดเรื่องการกระจายอ านาจไว้ หมวดที่ 5 ว่าด้วยแนว

นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่ก าหนดกรอบ
แนวคิด เป้าหมาย และแนวทางการกระจายอ านาจให้เป็นไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติก าหนด  
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
โดยเป้าหมายใหป้ระชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม [1] 
โดยมุ่งการมีส่วนร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์ท้องถิ่น สอดรับกับการก าหนดนโยบายจริยธรรมและการป้องกัน 
การทุจริต โดยรัฐบาลได้มอบให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ประสานการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน 
ในทุกภาคส่วนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งน าไปสู่การก าหนดนโยบายการบริหารประเทศ เพื่อเสริมสร้าง  
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมองค์การในภาครัฐ [2] 
 การสร้างวัฒนธรรมองค์การในภาครัฐปัจจุบันพบว่า ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง 
ปรับตัวให้สามารถแข่งขันในโลกยุคปัจจุบันที่มีประชาชาชนเป็นศูนย์กลาง สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การสามารถ 
แข่งขันได้ คือ การสร้างระบบวัฒนธรรมองค์การในทีงงานที่มีประสิทธิภาพ [3]  การสร้างวัฒนธรรมองค์การจ าเป็น 
ต้องมีทีมงานบุคลากรใหก้ารมีส่วนร่วมอันถือเป็นทรัพยากรส าคัญทีส่ร้างความได้เปรียบโดยเชื่อมโยงทีมบุคลากร
เข้ากับองค์การด้วยการสร้างกรอบวัฒนธรรมภายใต้วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ โครงสร้าง ระบบบริหารจัดการ 
การสร้างบรรยากาศการท างานที่ดี การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 
ที่องค์การได้ตั้งไว้ เกิดผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังไว้ [4]  ซึ่งส่งผลให้องค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็พยายาม 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์การให้มีรูปแบบวิธีการท างานเป็นทีมมากขึ้น แทนที่จะมุ่งที่บุคคลเพียงคนเดียว 
เพราะการท างานเป็นกลุ่ม ช่วยสร้างความร่วมมือร่วมใจและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการปรับปรุงฟื้นฟู 
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  อีกทั้งยังสามารถพัฒนาสมาชิกท่ีมีคุณภาพมีความสามารถในการท างานมีความ 
รับผิดชอบในหน้าท่ีมีผู้น าทีมที่มีประสิทธิภาพ [5] 
 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ตได้ก าหนดวิสัยทัศน์องค์การ ว่า “สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง 
เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ” โดยมีเป้าหมายหลัก ได้แก่ “ตรวจสอบ 
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และมีความยุติธรรม โดยมีบุคลากรที่มี  
ความสามารถและด าเนินงานอย่างมืออาชีพ” ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในฐานะ 
ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่ 
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การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการทีมงานบุคลากรบน 
พื้นฐาน การบริหารที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของประชาชน อีกทั้งยังต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอ 
ที่จะรองรับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสอดคล้องกับ บริบทการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ 
กรอบวินัยการบูรณาการการเฝ้าระวังและติดตามเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถ 
บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มกีลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ด้วยเหตุนี้ แนวทางก าหนดกรอบวัฒนธรรมองค์การด้านการท างานเป็นทีมของส านักงานส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะน าไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์การ รวมถึงเป็นกลไกลหนึ่งต่อการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้จัดท าโครงกรวิจัยฉบับนี้ข้ึนเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์รกับการท างานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางก าหนดกรอบวัฒนธรรมองค์การด้านการท างานเป็นทีมของส านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 

3. วิธีด าเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยกระบวนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

(Qualitative data) เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
(ก) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 

และการการสัมภาษณแ์บบเจาะลึก (In - Depth Interview) ประเภทไม่เป็นทางการด้วยค าถามปลายเปิดที่ไม่มี 
โครงสร้าง (Unstructured) ไม่มีแบบฟอร์ม จะใช้การสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ให้ 
สัมภาษณ์มีอิสระในการตอบค าถามแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ [6]  การสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์สามารถเปลี่ยนแปลง 
ได้ตามสถานการณ์ ไม่มีการเรียงล าดับค าถามไว้แน่นอนตายตัว จะใช้การสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติตามสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้น [7] ขณะที่ค าถามหลักได้ก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นแนวสัมภาษณ์ 
ได้แก่ แนวทางก าหนดกรอบวัฒนธรรมองค์การด้านการท างานเป็นทีมของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จังหวัดภูเก็ตควรเป็นเช่นไร โดยใช้เป็นค าถามหลักในการสร้างบทสนทนา หากได้รับค าตอบในประเด็นต่าง ๆ 
ครบถ้วนก็จะไม่มีการใช้ค าถามเพิ่มเติม หากในการสัมภาษณ์ไม่สามารถได้ค าตอบ จะมีค าถามเจาะลึกของแต่ละ 
ประเด็นด้วยการสัมภาษณ์ซ้ า [8]  

(ข) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง [9]  เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นบุคลากรผู้มีส่วนในการในการก าหนด 
แผนการพัฒนาในส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในส านักงาน 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 1 ท่าน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
1 ท่าน  หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้อง 1 ท่าน ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา 
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ท้องถิ่น 1 ท่าน  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ 1 ท่าน  หัวหน้ากลุ่มงานกฎระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ 
1 ท่าน  ผู้อ านวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ 1 ท่าน  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 1 ท่าน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ท่าน  รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งสิ้น 9 ท่าน   

(ค) การตรวจสอบข้อมูล 
 ผู้วิจัยจะมุ่งให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้
วิธีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) [10] กล่าวคือ 
แหล่งเวลา ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ ผู้วิจัยทดสอบสัมภาษณ์เชิงลึกต่างเวลาที่เคยนัดหมาย พบว่า 
ข้อมูลที่ได้รับไม่แตกต่างกัน  แหล่งสถานที่ ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ผู้วิจัยทดสอบสัมภาษณ์ 
เชิงลึก ต่างสถานที่ซึ่งเคยนัดหมาย พบว่า ข้อมูลที่ได้รับไม่แตกต่างกันและแหล่งบุคคลถ้าเปลี่ยนผู้สัมภาษณ์เชิงลึก 
ข้อมูลจะเหมือนเดิม  หรือไม่ผู้วิจัยทดสอบเปลี่ยนผู้สัมภาษณ์เชิงลึกโดยให้ผู้ช่วยโครงการวิจัยสัมภาษณ์เชิงลึก 
ข้อมูลที่ได้รับพบว่าไม่แตกต่างกัน หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลไปจัดท าข้อสรุปพร้อมทั้งน าเสนอแนวคิดใหม่ต่อไป 

4. ผลการวิจัย
การตอบวัตถุประสงค์การวิจัยแนวทางก าหนดกรอบวัฒนธรรมองค์การด้านการท างานเป็นทีมของส านักงาน

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ประเภทไม่เปน็ 
ทางการด้วยค าถามปลายเปิดที่ไม่มีโครงสร้าง จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพบข้อค้นพบ 4 ประการ 
ดังนี ้

ข้อค้นพบประการที่ 1 : การแสดงความคิดเห็นของพนักงาน 
 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตควรมีการสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน 
ในองค์กรให้สามารถโต้แย้งหรือแสดงความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาได้ถ้าเห็นว่าค าสั่งหรือนโยบายนั้นไม่เหมาะสมกับ
องค์กร รวมถึงการรักษาความลับขององค์กรอย่างเคร่งครัด  

ข้อค้นพบประการที่ 2 : การติดต่อสื่อการกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน 
การติดต่อสื่อการกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงานต้องสามารถสื่อสารกันได้โดยสะดวก ผู้บริหารมีความเป็นกันเอง 

เข้าถึงได้ง่าย อันจะส่งผลให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เกิดความรัก ความหวงแหนองค์กร 
และก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีในส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต 

ข้อค้นพบประการที่ 3 : การลดช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
การลดช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน มีจัดการประชุมที่เปิดเผยให้การยอมรับความ 

คิดเห็นในประสบการณ์ของพนักงาน และให้การยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของกลุ่มในองค์กรเสมอ เพื่อส่งเสริม 
การท างานด้วยใจเปิดกว้าง มุ่งบรรยากาศที่ดใีนการท างานอันจะส่งผลต่อการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อค้นพบประการที่ 4 : ความเชื่อมั่นไว้วางใจซ่ึงกันและกนัในองค์กร 
ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้พนักงานมีความเชื่อมั่นไว้วางใจซึ่งกันและกันในองค์กร เคารพในการตัดสินใจของ 

เพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจ ควรน าปัญหาต่าง ๆ มาพูดคุยอย่างเปิดเผยในกลุ่ม เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
ร่วมกันผู้บริหาร ซึ่งตัวผู้บริหารจะต้องเป็นกลางควรด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม ยึดหลักเหตุผล และใช้ความเข้าใจ 
เปิดใจในการตัดสินปัญหา 

5. อภิปรายผล
5.1  การแสดงความคิดเห็นของพนักงาน : ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต  ควรมีการ

สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นของพนักงานในองค์กรให้สามารถโต้แย้งหรือแสดงความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
ได้ถ้าเห็นว่าค าสั่งหรือนโยบายนั้นไม่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการรักษาความลับขององค์กรอย่างเคร่งครัด  
สอดคล้องกับ สยาม  เกิดจรัส และจรัญญา  ปานเจริญ [11]  อธิบายว่า การประปานครนครหลวงมีนโยบาย 
ส่งเสริมการท างานเป็นทีมผ่านกิจกรรม CSR และมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พูดคุยกันในทุกเรื่องสนับสนุน 
ให้กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเสรี โดยการประชุมหารือกัน ท าให้บุคลากรมีความใกล้ชิดพบปะพูดคุยกัน 
ได้ง่าย รวมถึงการจูงใจหัวหน้างาน มีความเข้าใจและใส่ใจสมาชิกเพื่อการท างานร่วมกันเปรียบเสมือนเป็นเพื่อน 
เป็นพี่น้องกัน ดังการสะท้อนของ Salas, Diana & Driskell [12]  ที่อธิบายว่าความมุ่งมั่นในการท างานร่วมกันที่ 
เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นต่างต่อผู้ผู้บริหารได้ จะเป็นการตรวจสอบการด าเนินงาน และ 
เป็นข้อเสนอแนะและเป็นข้อมูลย้อนกลับในทางบวกต่อทีมงาน  ผู้วิจัยเห็นว่า ควรด าเนินการปรับทัศนคติพนักงาน 
ในส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต กระทั่งเป็นการรับรู้และยอมรับถึงวัฒนธรรมองค์กร 
ในทีมงานว่า ในการปฏิบัติงานพนักงานต้องมี ทัศนคติที่เช่ือว่าพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นต่างและโตแ้ยง้ 
ผู้บังคับบัญชาได้ ซึ่งเป็นไปท านองเดียวกันกับ พรรษรัตน ์ แก้วก่า และอัจฉริยะ  อุปการกุล [13] ค้นพบว่า จุดร่วม 
ที่ส าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน คือ พนักงานต้องกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเสรี 
เกิดความมั่นใจในสื่อสารร่วมกับทีมมากขึ้น เรียนรู้การเช่ือใจและไว้วางใจกันในทีม และรู้สึกได้รับโอกาสในการ  
ท างาน โดยที่ McShane and Glinow [14] ยังเสนอต่อไปว่า การรับรู้ถึงวัฒนธรรมองค์กรลักษณะนี้ จะส่งผลให้ 
บุคลากรกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น พร้อมทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การ 
และบุคลากรประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย 
 5.2  การติดต่อสื่อการกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน : การติดต่อสื่อการกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน 
ต้องสามารถสื่อสารกันได้โดยสะดวก ผู้บริหารต้องมีความเป็นกันเอง เข้าถึงได้ง่าย อันจะส่งผลให้พนักงานรู้สึกว่า 
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เกิดความรัก ความหวงแหนองค์กร และก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร  
สอดคล้องกับ เดือนนภา  อู่ทอง และคณะ[15] พบว่า การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงานและความไว้วางใจ 
ซึ่งกันและกัน มีผลต่อการท างานเป็นทีมให้บรรลุเป้าหมายของพนักงานรัฐวิสาหกิจในกรุงเทพมหานคร  ดังการ 
สะท้อนของ Ngamwuttiwong [16] ที่อธิบายว่า การบริหารงานทีมงานให้ประสบผลส าเร็จต้องมีการติดต่อสื่อสาร 
ความสัมพันธ์กับผู้น า เพื่อนร่วมงานได้อย่างสะดวกทั่วถึงและเป็นกันเอง รวมถึง ผู้บริหารมีความสามารถใช้ศิลปะ 
ในการบริหารใหส้มาชิกขององค์กรน าความสามารถออกมาใช้อย่างเต็มที่  ผู้วิจัยเห็นว่า ควรส่งเสริมความสัมพนัธ์ 
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ของบุคลากรและผู้บริหาร อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานที่มีขวัญและก าลังใจของพนักงานและทีมงาน 
ซึ่งอาจเป็นในรูปของความตั้งใจในการท างาน การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ 
และเป็นไปท านองเดียวกันกับ พรรณภา อนันตะคู, จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย และ พิชญาภา ยืนยาว [17] พบว่า 
การพัฒนาทีมงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภาคกลาง คือ การมีเป้าหมายให้สมาชิกมีการยอมรับซึ่งกันและกัน  
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน และการสื่อสารกันได้โดยสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ขณะที่ Foster [18]  ยังเห็นอีกว่า 
การสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างผู้บรหิารกับพนักงานภายใต้การสือ่สารที่สามารถเข้าถึงระหว่างกันจะสง่ผลให้
สมาชิกทุกคนในทีมงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายร่วมกัน 
 5.3  การลดช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน : การลดช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้บริหารและพนักงาน โดยมีจัดการประชุมที่เปิดเผยให้การยอมรับความคิดเห็นในประสบการณ์ของพนักงาน 
และให้การ ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของกลุ่มในส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดภเูก็ตเสมอ 
เพื่อส่งเสริมการท างานด้วยใจ เปิดกว้าง มุ่งบรรยากาศที่ดีในการท างาน อันจะส่งผลต่อการท างานเป็นทีมอย่างมี 
ประสิทธิภาพต่อไป สอดคล้องกบั พนมพร  วงษ์เหมือน และเนตร์พัณณา  ยาวิราช [19] พบว่า การท างานเป็นทีม 
สิ่งส าคัญ คือ แรงจูงใจในการท างานที่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบไปดว้ย 
ความต้องการทางด้านความสัมพันธ์ ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา จะท าให้ 
พนักงานมีขวัญและก าลังใจในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังการสะท้อนของ Jantar [20] ที่อธิบายว่า 
การสร้างวัฒนธรรมองค์การด้านการท างานเป็นทีม สมาชิกแต่ละคนต้องเข้าใจเรียนรู้เข้าใจในบทบาทของผู้อื่น 
ในทีมด้วย การประนีประนอม สร้างบรรยากาศของการท างาน มีความเป็นกันเอง อบอุ่น อย่างจริงจังและจริงใจ 
ไม่มีร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงความเบื่อหน่าย  ผู้วิจัยเห็นว่า ผู้บริหารส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จังหวัดภูเก็ต ควรให้ความส าคัญกับความรู้สึกของพนักงาน โดยเฉพาะการยอมรับ ความคิดเห็นที่แตกต่าง ส่งเสริม 
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่องค์การ  มีการจูงใจให้พนักงานกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างต่อเนื่องและเป็นไป 
ท านองเดียวกันกับ บุผา  พลแก้ว [21]  พบว่า แนวทางการท างานเป็นทีมของพนักงาน สายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง 
บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) พนักงานมีพฤติกรรมการท างานเป็นทีมในภาพรวม  ได้แก่  การมีเป้าหมาย 
ร่วมกัน  การร่วมมือและการท างานร่วมกันในทีมงานด้วยการลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและพนักงานให้มากขึ้น 
มีการติดต่อสื่อสารในทีมงานด้วยการยอมรับความคิดเห็น สมาชิกในกลุ่ม รวมถึง การจัดการความขัดแย้งในทีมงาน 
เพื่อให้เกิดความไว้วางใจในทีมงาน ตลอดจนมีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 
กับความเห็นของ Robbins and Coulter [22]  ที่เสนออีกว่า เพื่อให้การพัฒนาทีมมีประสิทธิผลมากขึ้น จนกระทั่ง 
สั่งสมเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการท างานเป็นทีม ของบุคลากร องค์กรจะต้องมีความชัดเจน โดยสมาชิกทุกคน 
ควรสามารถรับรู้และเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติระหว่างผู้บริหารและพนักงานอย่างถูกต้องตรงกัน 
 5.4 ความเช่ือมั่นไว้วางใจซึ่งกันและกันในองค์กร : ผู้บริหารส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต 
ต้องสนับสนุนให้พนักงานมีความเช่ือมั่นไว้วางใจซึ่งกันและกันในองค์กร  เคารพในการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงาน 
ด้วยความจริงใจ  ควรน าปัญหาต่าง ๆ มาพูดคุยอย่างเปิดเผยในกลุ่มเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันกับ 
ผู้บริหาร ซึ่งตัวผู้บริหารจะต้องเป็นกลางควรด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม ยึดหลักเหตุผล และใช้ความเข้าใจ เปิดใจ 
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ในการตัดสินปัญหาสอดคล้องกับ โชฒกามาศ  พลศรี และคณะ [23] ที่อธิบายว่า องค์ประกอบที่จ าเป็นของรูปแบบ 
การพัฒนาการท างานเป็นทีมส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์อันดีในทีม การให้ความ 
เช่ือมั่นในทีมงาน ขณะที่การสื่อสารต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันกับผู้บริหาร ดังการสะท้อนของ 
Wood cock [24] ที่อธิบายว่าการท างานของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ คุณลักษณะที่ดี คือ การเปิดเผยข้อมูลและ 
การเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหา รวมถึงการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน  ผู้วิจัยเห็นว่าควรให้ความส าคัญกับ 
ไว้วางใจซึ่งกันและกันในองค์กร และสนับสนุนการท างานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะในการท างานให้บรรลุ 
เป้าหมายนั้น ทีมงานจะต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย การแก้ปัญหาร่วมกันกับผู้บริหาร ผู้บริหารเอง 
ต้องให้อ านาจสมาชิกของทีมงาน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ และเป็นไปท านองเดียวกันกับ อธิป 
จันทร์สุริย์ และวิโรจน ์ เจษฎาลักษณ์ [25] พบว่า อิทธิพลของความไว้วางใจต่อประสิทธิผลของการท างานเป็นทีม 
ในธุรกิจบริการขึ้นอยู่กับความไว้วางใจทางภาวะอารมณ์และความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่เป็นสมาชิกในทีมงาน 
ควรมีการก าหนดนโยบาย เพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของการท าางานเป็นทีม ควรมีการสร้างความไว้วางใจทางภาวะ 
อารมณ์ และความรู้ความเข้าใจของสมาชิกในทีมงาน เช่นเดียวกันกับแนวคิดของ Lewis [26] ที่กล่าวต่อไปอีกว่า 
หากสมาชิกของทีมงานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันจะสามารถเลือกหนทางในการแก้ปัญหาไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้ 
กระทั่งเป็นการพัฒนาศักยภาพทางความคิดเพื่อไให้เกิดความกล้าคิดกล้าตัดสินใจภายใต้ป้าหมายขององค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6. ข้อเสนอแนะ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแนวทางก าหนดกรอบวัฒนธรรมองค์การด้านการท างานเป็นทีมของส านักงานส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น จึงจ าเป็นต้องพิจารณาทั้งข้อสนับสนุนและข้อจ ากัดต่อการน าไปใช้  
ให้เหมาะสม นอกจากนั้นแล้ว  การน าเอาผลการวิจัยมาสร้างมาเป็นข้อสรุปทั่วไปเพื่อเป็นแนวทางในการน ามา 
เช่ือมโยงทฤษฎีในศาสตร์เชิงประจักษ์น้ีเป็นเพียงการบุกเบิก หรือการน าร่องในเชิงวิชาการ เพื่อให้วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มีความเป็นศาสตร์ที่จะช่วยพรรณนา อธิบายและท านายได้มากข้ึนเท่านั้น มิได้หมายความว่าทุก ๆ กรณีต้องเป็น 
ดังข้อสรุปนี้เสมอไป 

(ก)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุงพัฒนา สร้างนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น 
พัฒนาบุคลากรรองรับพันธกิจอนาคตขององค์กร ภายใต้พหุวัฒนธรรมเขตพื้นที่ชายแดนใต้ชายแดน 

(ข)  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. องค์กรควรมีการสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นของพนักงานในองค์กรให้สามารถโต้แย้งหรือแสดง

ความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาได้ เพื่อให้พนักงานในองค์กรรู้สึกว่าผู้บริหารมีควาเป็นกันเอง สามารถติดต่อสื่อสาร 
เข้าถึงได้ง่าย  
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2. องค์กรควรมีความพยายามในการลดช่องว่างของความสมัพันธ์ระหว่างหัวหน้าและลกูน้อง เพื่อส่งเสริมบรรยากาศ
ในการท างานในการอยู่ร่วมกับในองค์กร และให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 

3. องค์กรควรสนับสนุนให้พนักงานให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า
หรือลูกน้องด้วยความจริงใจรวมถึงรักษากฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรอย่างเคร่งครัด 

(ค)  ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เปน็หลัก

ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อขยายผลการศึกษา 
ใหลุ้่มลึกมากยิ่งข้ึน 

2. ควรศึกษาปัจจัยอื่น เช่น การมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม ปัญหาความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหาที่ส่งผล
ต่อการท างานเป็นทีม เพื่อครอบคลุมเนื้อหาในการศึกษา และเป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานเป็นทีมของ 
พนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการคุณภาพวัตถุดิบ ของต ารับอาหารท้องถิ่นไทลื้อเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชนบ้านหาดบ้าย บ้านหาดทรายทอง และบ้านดอนที่ ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้รู้และปราชญ์ท้องถิ่น 15 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป รายการอาหาร วัตถุดิบและส่วนผสม วิธีการปรุง แหล่งที่มาวัตถุดิบตามภูมิปัญญาของท้องถิ่น และการ
จัดการคุณภาพวัตถุดิบทางกายภาพร่วมกับการสังเกตและบันทึกข้อมูลลักษณะต่างๆ ของผลผลิตในพื้นที่ปลูกและผลผลิตในครัวเรือน 
โดยถอดบทสัมภาษณ์แบบค าต่อค า น ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และใช้วิธีเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นปฐมภูมิจาก
ทฤษฎีและข้อมูลค้นคว้า ผลการศึกษาพบว่า มีต ารับอาหาร 111 รายการ แบ่งตามลักษณะของอาหารได้ 29 ประเภท และที่มาของ
ต ารับอาหารถูกสอดแทรกอย่างมีนัยเกี่ยวกับการด ารงชีพและวิถีชีวิตของคนไทลื้อในอดีตตั้งแต่แรกเริ่มตั้งบ้านเรือนมาอาศัยอยู่ในพื้นที่
จนถึงปัจจุบัน วัตถุดิบและส่วนผสมได้มาจากท้องถิ่น ประกอบด้วยพืชและผักชนิดต่างๆ 71 ชนิด เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ 16 ชนิด ขั้นตอน
การประกอบอาหารและวิธีการปรุงจ านวน 20 รายการ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า ต ารับอาหารไทลื้อมีช่ือเรียกเฉพาะ ได้แก่ ไส้
ล่องพริก แอ็บขะหล าหมา ต ารับอาหารหารับประทานยาก ได้แก่ แก๋งอ่อมแลน ห่อนึ่งแลน จิ้นซ่ าพริก และแก๋งต๋าว ต ารับอาหารใช้
ระยะเวลานานในการประกอบอาหาร ได้แก่ ขนมปอดม้า หน่อห้อย และข้าวควบน้ าอ้อย และองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการคุณภาพทางกายภาพของวัตถุดิบ ที่ถูกถ่ายทอดสืบต่อกัน ได้แก่ ต ารับอาหารน้ าผัก ต้องใช้ผักกาดเขียวส่วนดอกและใบค่อนข้าง
แก่เป็นวัตถุดิบเพื่อให้น้ าของผักมีกลิ่นหอมและรสชาติดี และต ารับอาหารวุ้นอีหมอ ต้องใช้ใบแก่จากเครือหมาน้อยตัวเมียเป็นวัตถุดิบ 
จะได้วุ้นท่ีมีลักษณะนิ่มเกาะตัวเป็นก้อน อาหารไทลื้อบางรายการเป็นต ารับอาหารที่มีรับประทานในบางฤดูกาลเท่าน้ัน 
 
ค าส าคัญ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การจัดการคุณภาพวัตถุดิบอาหาร, ต ารับอาหารท้องถิ่น, ไทลื้อ, การท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชน 
 

Abstract 
   This research aimed to study the local wisdom in managing the quality of food raw materials of 
local ‘Tai Lue’ recipes for Gastronomic Tourism, in the village of Ban Had-bai, Ban Had Saithong and Ban Dontee 
of Rim-Khong Sub-district, Chiang Khong District Chiang Rai. Method-this qualitative research uses the structural 
interview form as a research tool for face-to-face interviews which included general data, menu, cooking 
methods, source of raw materials and its ingredients and conjunction with observation of physical raw material 
quality management in various characteristics in the planting area and household products transcripted word-by-
word with 15 local food expertises using purposive sampling. Data were analyzed using content analysis 
approach, data comparative with secondary data and food theory. Results show that there are 111 menus of 
food and 29 types. The source and trail of ‘Tai Lue’ recipes are shown significantly with the way of life since 
immigrating of them until today. Raw material and its ingredients are from local area with various types of 71 
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vegetables, 16 of meat and with 20 ways of cooking methods. In addition, the study revealed that ‘Tai Lue’ 
recipes have its special own name; Sailongprig and Ab-khalammha, some are difficult to have it nowadays; Kang-
om Laen, Hor-neung Laen, Jinsumprig and Kang-tow and some are taking time for cooking; Kanom podma, Nhaw-
hoi and Khaokurp-nam-oy. Furthermore, the local wisdom was important key for keeping quality of raw material; 
Nampak (pickles vegetable juice) must take only old leaves and flower path of green lettuce for good aroma and 
taste. E-moh (vegetable jelly) must take old leaves of Krueo Ma Noy (Cissampelos pareira L.) to setting jell. And 
some of ‘Tai Lue’ recipes are good served in some season only. 
 
Keywords: Local Wisdom, Food Raw material Quality Management, Local Recipes, Dai Lue, Community-Based 
Culinary Tourism 
 
บทน า (Introduction)  
 หมู่บ้านหาดบ้าย และหมู่บ้านหาดทรายทอง  เป็นชุมชนในต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีประชากรกลุ่ม
ชาติพันธ์ุไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา มลฑลยูนนาน ประเทศจีน ตามเส้นทางอพยพมาตามริมน้ าโขง ถึงอ าเภอแม่สายและ
ขยายพื้นที่มาถึงหมู่บ้านหาดบ้ายในปัจจุบัน และได้รับการรับรองให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (บ้านหาดบ้าย) จากกรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในขณะที่ประชากรไทลื้อในหมู่บ้านดอนที่ อพยพมาอยู่ที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว 
ก่อนข้ามมาอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านดอนที่ในปัจจุบัน เมื่ออพยพมาต่างถิ่น ต่างก็น าความรู้ด้านช่างต่างๆ มาด้วย เช่น ช่างทอผ้ า ช่าง
เกษตรกรรม เป็นต้น ดังนั้นใน 3 หมู่บ้านนี้จึงมีอาณาเขตติดต่อกัน และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของความเป็นไทลื้อท้องถิ่น 
โดยหมู่บ้านหาดบ้าย บ้านหาดทรายทอง เป็นหมู่บ้านของช่างทอผ้าจนมีชื่อเสียงในเรื่องผ้าทอจกไทลื้อ จนมีค าขวัญเฉพาะถิ่นคือ “หาด
สวรรค์ที่หาดบ้าย” ไหว้สาพระธาตุศรีจอมหมอก บอกกันมาแอ่วหาดบ้ายโขงสวรรค์ สัมพันธ์กลุ่มศีล กินข้าวแรมฟืน พื้นดินชุ่มฉ่ า ชู
วัฒนธรรมท้องถิ่น ผ้าซิ่นไทลื้อ เลื่องลือสาวงาม ในขณะที่หมู่บ้านดอนที่จะมีช่ือเสียงในเรื่องการหาปลา ดังค าพูดติดปากของท้องถิ่น 
คือ “กินปลาริมโขง ต้องมาที่บ้านดอนที”่ ด้วยเพราะเป็นชุมชนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางนิเวศน์วัฒนธรรม คือ การคงไว้
ซึ่งวิถีชีวิตความเป็นชาติพันธ์ุไทลื้อ การมีช่ือเสียง อาหารท้องถิ่นไทลื้อ ประเพณีและวัฒนธรรมแบบไทลื้อ โดยเฉพาะอาหารพื้นบ้านไท
ลื้อ เป็นอาหารที่มีการใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบประเภทผักหรอืพืชพรรณธรรมชาต ิหรืออาหารที่หาไดง่้าย ส าหรับ
อาหารของชาวไทลื้อในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี น้ัน เป็นอาหารพื้นถิ่นเฉพาะ อาหารบางชนิดมีเฉพาะในพื้นที่เพราะใช้วัตถุดิบ
ท้องถิ่นและเทคนิคการประกอบอาหารแบบชาวไทลื้อ ในขณะที่อาหารบางชนิดเป็นอาหารไทลื้อเช่นเดียวกัน แต่สามารถหา
รับประทานได้ในท้องถิ่นที่มีชาวไทลื้ออาศัยอยู่ ได้แก่ น้ าพริกน้ าผัก น้ าหนัง ข้าวแรมฟืน เป็นต้น [1], [2] 
 จากการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีของอาหารไทลื้อ คุณภาพของวัตถุดิบอาหาร และต ารับอาหารไทลื้อของชุมชนท่องเที่ยวเชิง
อาหารยังมีประเด็นท่ีควรมีการส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพตั้งแตร่ะดบัต้นน้ า (วัตถุดิบ) ระดับกลางน้ า (กระบวนการผลิตปรุงประกอบ
อาหาร) และระดับปลายน้ า (การบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของชุมชน) ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ท าการเก็บรวบรวมองค์
ความรู้ทางภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น อันเป็นแนวทางการส่งเสริมคุณภาพอาหารทางกายภาพ คุณภาพความปลอดภัยของอาหารให้
ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจด้านอาหารของชุมชน ตลอดจนการเป็นรวบรวมต ารับอาหารไทลื้อส าหรับกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอาหารของชุมชน 
 วัตถุประสงค์การศึกษา 
  เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในต ารับอาหารไทลื้อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชนเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
วัตถุดิบอาหารท้องถิ่น ในพื้นที่หมู่บ้านหาดบ้าย หมู่บ้านหาดทรายทอง และหมู่บ้านดอนที่ ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย 
 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ธรรมเนียมและประเพณี พฤติกรรมของคนในสังคมที่ยึดถือปฏิบัติกันมาในเรื่อง
เกี่ยวกับอาหารทุกขั้นตอน และเป็นแบบอย่างการด าเนินชีวิตทางอาหารซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ความเช่ือ ค่านิยมที่เกี่ยวกับอาหาร 
วิธีการกิน การปรุง ฤดูกาล ของการกินอาหารแต่ละชนิดแต่ละอย่าง ตลอดจนวิธีการต่างๆ ที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นสร้างหรือท า
ขึ้น ซึ่งบุคคลได้เรียนรู้และรับถ่ายทอดต่อๆ กันจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง จนกลายเป็นวัฒนธรรมอาหารเฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆ [12] 
  การจัดการคุณภาพวัตถุดิบอาหาร เป็นกระบวนการหนึ่งของการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ซึ่งคุณภาพ (Quality) 
คือ ระดับของผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละระดับผู้บริโภค รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์ [15] ความเช่ือมั่นในเรื่องความปลอดภัย ความดึงดูดใจ และการยอมรับในคุณลักษณะของ
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อาหาร [17] ซึ่งคุณภาพจะมีลักษณะรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่สามารถสังเกตได้ หรือสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการทางกายภาพ 
ทางเคมีและชีวภาพ ดังนั้น หัวใจของคุณภาพอาหารที่น ามาบริโภค คือ ความสะอาดและปลอดภัย การจัดการคุณภาพวัตถุดิบอาหาร
เป็นวิธีการตรวจสอบเบื้องต้น โดยมีวิธีการประกอบด้วย [8] การตรวจทางกายภาพ เช่น ขนาด รูปร่าง ต าหนิ ปริมาตร น้ าหนักสุทธิ 
การตรวจทางประสาทสัมผัส เป็นคุณภาพสามารถรับรู้ได้ด้วยมนุษย์ โดยใช้การประเมินทางประสาทสัมผัส ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับใน
ตัวสินค้าของผู้บริโภค เช่น ลักษณะปรากฏที่ประเมินด้วยตา เช่น สี ขนาด และ รูปทรง เป็นต้น กลิ่นรส ได้แก่ รสเปรี้ยว รสหวาน รส
เค็ม และ กลิ่นหอม เป็นต้น และเนื้อสัมผัส เช่น ความแข็ง ความกรอบ ความเหนียว และ ความนุ่ม เป็นต้น  และการตรวจความ
ปลอดภัยต่อการบริโภค โดยการวิเคราะห์ สังเกต ลักษณะที่ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อการบริโภคทางกายภาพ คือ ต้องไม่มี
วัตถุหรือวัสดุที่ไม่ใช่ส่วนของอาหารปนเปื้อนในอาหาร 
   วัตถุดิบและส่วนผสมในอาหาร หมายถึง การน าวัตถุดิบต่างๆ มาเป็นส่วนผสมในการประกอบอาหาร ซึ่งวัตถุดิบ
และส่วนผสมในอาหารนั้น มีความหลากหลาย ช่วยสร้างสรรค์รายการอาหารต่างๆ การแบ่งประเภทของวัตถุดิบและส่วนผสมในอาหาร 
ประกอบด้วย ประเภทผัก ได้แก่ ผักทานใบ ผล ดอก ต้น หัวใต้ดิน ผักสมุนไพร ผักเครื่องเทศ เป็นต้น ซึ่งผักแต่ละชนิด มีการได้มาที่
หลากหลาย เช่น ผักริมรั้ว ผักริมน้ า ผักในป่า ผักในน้ า ผักสวนครัว เป็นต้น ประเภทผลไม้ ได้แก่ ผลไม้ชนิดบ่มสุก และชนิดไม่บ่ม เป็น
ต้น ผลไม้แต่ละชนิดมีการได้มาจากการเพาะปลูก และการเกิดขึ้นตามธรรมชาติในป่า และผลไม้ท้องถิ่น เป็นต้น ประเภทเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า สัตว์ป่า นม ไข่ เป็นต้น ประเภทแป้งและน้ าตาล ได้แก่ ข้าวชนิดต่างๆ ธัญพืช ถั่วชนิดต่างๆ 
พืชเมล็ด เป็นต้น และประเภทไขมัน ได้แก่ ไขมันจากพืช เช่น น้ ามัน กะทิ เป็นต้น และไขมันจากสัตว์ เช่น น้ ามัน เนย เป็นต้น 
   ต ารับอาหารท้องถิ่น  อาหารท้องถิ่นเป็นอาหารที่คนในท้องถิ่นนิยมรับประทานสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน 
ลักษณะอาหารประกอบด้วยวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ทั้งจ าพวกพืชและสัตว์นามาประกอบอาหารด้วยกรรมวิธีต่างๆ อาหาร
ท้องถิ่นในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ เหตุเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต
ชนิดหนึ่งต้องอาศัยอยู่กับธรรมชาติ มนุษย์ต้องคิดหาวิธีด ารงชีวิตด้วยการน าเอาวัตถุพืชและสัตว์ต่างๆ มาทานเป็นอาหาร โดยการลอง
ผิดลองถูกและท าซ้ าๆ ในสิ่งที่พึงพอใจ แล้วถ่ายทอดสู่ลูกหลานสืบต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรม หรือเอกลักษณ์เฉพาะของคนใน
ท้องถิ่นนั้นด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมและลักษณะภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน จึงท าให้วัตถุดิบอาหารของมนุษย์มีความแตกต่างกันด้วย เช่น 
ภาคกลางมีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ อาหารจ าพวกเนื้อสัตว์ที่หาได้ง่าย จึงเป็น กุ้ง หอย ปู ปลาน้ าจืด เป็นต้น หรือ พืชน้ าต่างๆ เช่น 
สายบัว รากบัว ผักแว่นน้ า เป็นต้น ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ค่อนข้างแห้งแล้ว อาหารจ าพวกสัตว์ที่หาได้ง่ายจึงเป็นสัตว์ที่อาศัย
อยู่ในท่ีแห้งแล้งได้ เช่น ตุ่น แย้ ไข่มดแดง แมลงต่างๆ เป็นต้น ส่วนพืชเป็นพวกใบแต้ว ผักแขยง แต่อย่างไรก็ตามทั้งพืชและสัตว์น้ า เช่น
ในภาคกลางหรือภาคอื่นๆ ก็ยังหาได้ แต่การเจริญเติบโตหรือความสมบูรณ์อาจน้อยกว่า เพราะขาดน้ า ในภาคเหนือเป็นภาคที่มีอากาศ
หนาวเย็นมากกว่าภาคอื่นๆ ในฤดูหนาว อาหารของคนภาคเหนือส่วนใหญ่จึงมีไขมันมากกว่าอาหารในภาคอีสาน สารอาหารไขมันช่วย
ให้ร่างกายอบอุ่น สภาพอาณาเขตที่ติดต่อกันก็มีอิทธิพลต่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ [13] 
   ไทลื้อ หรือ ไตลื้อ หรือ คนลื้อ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย มีประวัติแต่
เดิมคือ เป็นชาวไทกลุ่มหนึ่ง ท่ีมีถิ่นฐานเดิมอยู่ในเมืองลื้อหลวง หรือสิบสองปันนา ในดินแดนของประเทศจีนปัจจุบัน จีนเรียกว่า “ลือ
แจง” ต่อมาได้เคลื่อนย้ายลงมาอยู่บริเวณเมืองหนองแส หรือเมืองคุนหมิง แล้วย้ายลงมาสู่ลุ่มน้ าน้ าโขง แล้วอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ าโขง 
คือ ด้านตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ า มีเมืองต่างๆ ตามภาษาไทลื้อ คือ ห้าเมิงตะวันตก หกเมิงตะวันออก รวมเจงฮุ่ง (เชียงรุ่ง) 
เป็น 12 ปันนา มีการขยายอาณาเขต และการอพยพไปถึงเมืองแถน เชียงตุง เชียงแสน และล้านช้าง สร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น 
บางส่วนไปตั้งบ้านเรือนปกครองหัวเมืองประเทศราชเหล่านั้น ท าให้เกิดการกระจายตัวของชาวไทลื้อ ในเขตลุ่มน้ าโขงตอนกลาง ได้แก่ 
รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ ในปัจจุบัน และเรียกช่ือตามเมืองที่อยู่อาศัย เช่น ลื้อเชียงตุง ลื้อเมืองยอง รวมไปถึงหลวงพระบาง คือ ลื้อ
เมืองพง เป็นต้น [4] ส่วนในประเทศไทยมีการอพยพชาวไทลื้อสู่ล้านนาจากเมืองสิบสองปันนา เมืองเชียงตุง และเมืองยอง ในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 24 หรือยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง เพื่อช่วยฟ้ืนฟูบ้านเมืองในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ท าให้ปัจจุบันมีกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทลื้อกระจายตัวอยู่ในเขตจังหวัดแพร่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ล าปาง พะเยา และล าพูน ภาคเหนือของประเทศลาว และรัฐฉาน
บางส่วน [11] จากการย้ายถิ่นฐานใหม่ เกิดการรวมกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมโดดเด่นด้านการใช้ภาษาไทลื้อ สอดคล้อง
กับการด าเนินวิถีชีวิตด้านการแต่งกาย การบริโภคอาหาร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการประกอบอาชีพ ในด้านการบริโภคอาหาร 
ชาวไทลื้อเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีหนึ่งที่มีการสืบทอดและผสมผสานจากกลุ่มชนท่ีอยู่ภายนอกต่างเผ่าพันธุ์และสิ่งแวดล้อม ที่สามารถน ามา
เป็นอาหารและปรุงแต่งรสให้เหมาะกับรสของตน จนเกิดความเคยชิน รวมทั้งการเลือกผลผลิตที่จะน ามาทานและสามารถท่ีจัดการและ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เหมาะสมพอเพียงและมีคุณภาพส าหรับครอบครัว ชาวไทลื้อทานข้าวเหนียวเป็นหลัก คู่กับอาหารที่
มักจะเป็นแกงผัก ประกอบจากผักหรือพืชพรรณธรรมชาติ หรืออาหารที่หาได้ง่าย เช่น เห็ด หน่อไม้ ไข่มดแดง สาหร่ายน้ าจืด ส่วน
พืชผักสวนครัวทั่วไปมักจะปลูกตามข่วงบ้าน ใช้พริกแกงเป็นเครื่องปรุงหลักประกอบด้วย พริก ตะไคร้ หอม กระเทียม ปลาร้า หากเป็น
อาหารประเภทหน่อไม้จะใส่น้ าปูลลงไปด้วย เช่น ย าหน่อไม้ แกงหน่อไม้ เป็นต้น อาหารของชาวไทลื้อจะไม่ค่อยมีส่วนผสมของไขมัน [4] 
อาหารของชาวไทลื้อมีช่ือเรียกเฉพาะ ได้แก่ น้ าหมี่ (น้ าพริก) ปู , น้ าหน่อ, น้ าผัก, มะเขือส้ม, ถั่วเน่า, ปลา, แม้ (รถด่วน), จิ้น, จิ้นส้า 
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(ลาบ) แกงอ่อม, ปลาปิ้งอบ, จิ้นไก่อุบ, ข้าวเหลืองเนื้อไก่, จิ้นซ าพริก, ซีจิ้น (แกงส้มจิ้น), แกงหน่อไม้, ไกน้ าของ (ตะใคร่น้ าแม่โขง), ส้ม
หนัง, น้ าหนัง, ส้มผักกุ่ม, ส้มผักกาด, จิ้นไก่หมี่ (ต้มย าจิ้นไก่), ตุ่งด้าง (แกงกระด้าง), แกงหน่อไม้, หลามบอน, เป๊อะหว่าง (เลือด
กระด้าง), ข้าวโคบ, ข้าวแคบ, ข้าวแล่งฟืน, ข้าวต่อ, ข้าวแต๋น, ข้าวเม็ดก่าย, ข้าวลอดซอง (ลอดช่อง), น้ าอ้อยก้อน, ข้าวส่วย, ข้าวฟืน
น้ าอ้อย, ข้าวเหลืองน้ าอ้อย, ข้าวจี่งา, ข้าวจี่หมวก เป็นต้น [14] ส่วนข้าวเจ้า จะไว้รับแขกที่มาเยือน และข้าวอานแข็ง (ข้าวเจ้าเก่า) จะ
น ามาท าข้าวซอย ข้าวหนม (ขนมจีน) ข้าวแรมฟืน โดยผลผลิตที่น ามาใช้เป็นอาหารมีหลายประเภทตลอดทั้งปี บางประเภทต่างๆ หาใน
บริเวณป่า หรือป่าแพะ รวมเรียกว่า พืชพื้นบ้าน ซึ่งมักจะขึ้นตามฤดูกาลที่แตกต่างกันไป บางชนิดเกิดในน้ า เช่น ไก เป็นต้น บางชนิด
เป็นไม้พุ่ม ไม้เลื้อย หรือยืนต้น พืชผักพื้นบ้านที่เก็บมาทาน จะมีทั้งใบ ยอด หรือดอก แต่ละแห่งก็มีชนิดชองพืชผักแตกต่างกันไป 
อาหารในชีวิตประจ าวันมักใช้พืชผักพื้นบ้าน เช่น ไก หน่อไม้ และพืชผักต่างๆ ได้แก่ ถั่วพู มะเขือ แตง ฟัก ยอดฟักทอง ยอดถั่วน้อย 
(ถ่ัวลันเตา) ผักกูด ชะอม บวบ หัวบุก เห็ดป่า หอมป้อมม่าน (ผักชีลาว) ท่ีหาได้จากธรรมชาติตามความสามารถในการเสาะแสวงหาของ
แต่ละบุคคล เช่น กุ้งหน้อย ปู ปลา ตามหนองบึง รวมทั้งเป็ด ไก่ หมูป่า เก้ง เม่น นก ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยง ส่วนสัตว์ใหญ่ เช่น หมู วัว ควาย 
บางท้องถิ่นจะได้กินก็ต่อเมื่อมีพิธีกรรมและเสร็จจากพิธีกรรมนั้น เช่น พิธีกรรมไหว้ผี พิธีกรรมไหว้เจ้าที่ เป็นต้น [3] 
  ยรรยง จิระนคร และรัตนาพร เศรษฐกุล ได้กล่าวถึงอาหารไทลื้อ มีค าเรียกว่า “ช่องต่อยทางกิน”คือ กับข้าวไทลื้อ 
หรือส ารับอาหารไทลื้อ ที่ประกอบด้วย แกง น้ าพริก อาหารดอง อาหารย่าง และผัด โดยประเภทแกงไทลื้อ เรียกว่า “แค” เช่น แคโฮะ 
(แกงเลียง) แคหน่อส้ม (หน่อไม้ดองต้มใส่ไก่) ฯลฯ ประเภทน้ าพริก เรียกว่า “น้ าหมี่” เช่น น้ าหมี่บ่าเขือส้ม (น้ าพริกมะเขือเทศ) น้ าหมี่
ปู (น้ าพริกมันปู) น้ าหมี่น้ าหน่อ (น้ าพริกหน่อไม้ดอง) ฯลฯ ประเภทลาบ เรียกว่า “ส้า” เช่น ส้าจิ้น ส้าเปอหวาง (ลาบเลือดหมู) ฯลฯ 
ประเภทหมักดอง เรียกว่า “ส้ม” เช่น ส้มปลา ส้มหนัง ส้มผัก ฯลฯ ประเภททอดและย่าง เช่น จิ้นส้มปลาทอด ปลาปิ้ง ไก่ปิ้ง แคบหมู 
หนังพอง ส่วนประเภทผัด เรียกว่า “คั่ว” เช่น คั่วผักกูด ฯลฯ อาหารไทลื้อเดิมจะไม่ใช้กะปิ น้ าปลา กะทิ เป็นเครื่องปรุง แต่ จะมี
เครื่องปรุงหลักที่ใช้คือ ถั่วเน่า และน้ าเจี่ยง (ซีอิ้วเค็ม) ในการปรุงอาหาร ส าหรับอาหารว่างและขนมไทลื้อท าจากข้าวเหนียว เช่น ข้าว
หนมดอกส้อ ซึ่งจะท าเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ ข้าวต้มผัด ข้าวเหลือง (ข้าวนึ่งใส่น้ าอ้อย) ข้าวแคบ ข้าวปิ้ง ข้าวต้ม เป็นต้น ปัจจุบัน
ปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างถิ่น ได้เข้า
มาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมอาหารไทลื้อ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นไทลื้อ ในส่วน
ของการประกอบอาหารและการจัดจ าหน่ายอาหาร เช่น เดิมมีการประกอบอาหารทานภายในครอบครัว สู่การประกอบอาหารเพื่อ
จ าหน่ายเพิ่มขึ้น การได้มาของวัตถุดิบ มีการซื้อขายมากขึ้น จากการหาวัตถุดิบในท้องถิ่น เป็นต้น [9] 
   การท่องเท่ียวเชิงอาหารโดยชุมชน เป็นอีกรูปแบบของการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
คือ “การท่องเที่ยวท่ีค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน 
และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน” โดยการท่องเที่ยวต้องท างานครอบคลุม 5 
ด้าน พร้อมกัน ท้ังการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการ [10] ซึ่งการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy tourism) คือ การเดินทางเพื่อให้ได้สัมผัสถึงประสบการณ์ทางด้านอาหารในแต่ละพื้นที่ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือ ความบันเทิงและสันทนาการ ในการรับประทานอาหารท้องถิ่น รวมถึงการเยี่ยมชมสถานที่ท าอาหาร เทศกาล
อาหาร ตลาด งานแสดงและสาธิตการท าอาหาร หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่สัมพันธ์กับอาหาร [6], [7] โดยการขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารนั้น ยังต้องอาศัย 4 เสาหลักของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ประกอบด้วย [5] การเดินทางเริ่มต้นจากแหล่งก าเนิด
อาหาร เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของอาหารต่อสุขภาพและการกินดีมีสุข คุณค่าของเรื่องราวเบื้องหลังที่ท าให้คุณค่าของ
อาหารแต่ละจานโดดเด่นและเป็นท่ีจดจ า การใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นทุนมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับอาหาร และการผลักดันการพัฒนา
อย่างยั่งยืนบนฐานของการท่องเที่ยว อนุรักษ์ ส่งเสริมเรื่องราวท้องถิ่น ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น  
 
ขอบเขตการวิจัย วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย (Materials and Methods)  
 ขอบเขตของการวิจัย เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ในประเด็นการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นรายการอาหารไทลื้อ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการคุณภาพวัตถุดิบอาหารของชุมชน ประกอบไปด้วย กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือ
การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อน ามาเป็นหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการพัฒนา และกระบวนการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Non-participation Observation) การจัดการคุณภาพ
วัตถุดิบทางกายภาพร่วมกับและบันทึกข้อมูลลักษณะต่างๆ ของผลผลิตในพ้ืนท่ีปลูกและผลผลิตในครัวเรือน  
   ขอบเขตด้านประชากร และพ้ืนที่วิจัย คือ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย (Key Informants) จ านวน 15 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง แบบมีจุดมุ่งหมาย (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์การเลือกจากปราชญ์ท้องถิ่นชาวไทลื้อที่อาศัยในหมู่บ้าน 
หาดบ้าย บ้านหาดทรายทอง และบ้านดอนท่ี ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารและการ
ผลิตอาหารไทลื้อของชุมชน มากกว่า 10 ปี เป็นตัวแทนและให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

 
 เคร่ืองมือวิจัย ประกอบด้วย แบบบันทึกการสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสังเกต โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยและ
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังนี้ 
  1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยคุณภาพอาหาร วัตถุดิบอาหาร ต ารับอาหารท้องถิ่น และ
ข้อมูลชาติพันธ์ุไทลื้อ มาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบเครื่องมือวิจัย 
  2. นักวิจัยสร้างแบบบันทึกการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ให้สอดคล้องกับกรอบเครื่องมือการวิจัย และน าแบบบันทึก
การสัมภาษณ์เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษางานวิจัย จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเนื้อหา 
จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า และน าเครื่องมือวิจัยดังกล่าว เสนอต่ อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และได้รับการรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย (Exemption Protocol)  
  3. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ (In-depth Interview) มีลักษณะเป็นแบบมีโครงสร้าง (Interview Guide) แบ่งเป็น 
2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ช่ือ-นามสกุล อายุ หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ระดับการศึกษา อาชีพ และส่วนที่ 2 
เจาะลึกเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารไทลื้อ ประกอบด้วย รายการอาหาร วัตถุดิบอาหารและส่วนผสมที่ใช้ ขั้นตอนวิธีการปรุง
ประกอบอาหารรวมไปถึงเทคนคิพิเศษในการปรุงอาหาร แหล่งที่ได้มาของวัตถุดิบแต่ละชนิด ความเช่ือ หรือข้อจ ากัดในการท าอาหาร 
ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดยการเตรยีมแนวค าถามการสมัภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เพราะสามารถยืดหยุ่น และกระท าได้
โดยง่าย และมีความต่อเนื่องของค าถาม สามารถเจาะลึก การตั้งแนวค าถามหลักไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นแบบกว้างๆ เพื่อให้มีจุดยืนและ
ประเด็นท่ีต้องสัมภาษณ์ ใช้ลักษณะค าถามแบบปลายเปิด ไม่มีการก าหนดหรือเรียงล าดับหัวข้อค าถาม แต่เป็นการพูดคุยกันธรรมดา 
การสนทนาแบบธรรมชาติ และไม่สร้างความอึดอัดแก่ผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้เขายอมรับและให้ความไว้วางใจ และน าไปสู่ข้อมูลที่ต้องการ 
  4. ในระหว่างการสัมภาษณ์ นักวิจัยใช้การจดบันทึก และการบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยผู้วิจัยจะท าการ
ขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียง เมื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญไม่ขัดข้อง ผู้วิจัยจะได้บันทึกเสียงไว้ ท าให้สามารถเก็บรายละเอียดของข้อมูลได้
มากขึ้น โดยไม่ต้องพะวงกับการจดบันทึกภายหลัง ท าให้การสนทนาเป็นไปอย่างธรรมชาติ และสามารถที่จะสังเกตดูอากัปกิริยาของ
ผู้ให้ข้อมูล และสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์นั้นๆ ได้อย่างเต็มที่  
  5. การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Non-participation Observation) โดยนักวิจัยเข้าไปอาศัยอยู่ในชุมชนและใช้ชีวิต
ร่วมกับชุมชนเป็นเวลานานตั้งแต่ก่อนการด าเนินการวิจัย มีการท ากิจกรรมร่วมกัน และปรับตัวให้เข้ากับชุมชน จนคนในชุมชนรู้สึกว่า
เป็นเรื่องธรรมดาที่มีนักวิจัยมาอาศัยอยู่ การบันทึกข้อมูลที่ได้ใช้เครื่องมือ การบันทึกภาคสนาม (field note) จากการเข้าไปสังเกต
วิธีการและขั้นตอนการประกอบอาหาร ตั้งแต่การน าวัตถุดิบ ส่วนผสมต่างๆ ว่ามีคุณภาพทางกายภาพอย่างไรดว้ยวิธีทางประสาทสัมผสั 
วิธีการปรุงอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นอย่างไร รสชาติและลักษณะอาหารเป็นอย่างไร โดยจะอาศัยการสัมภาษณ์ในขณะที่ท าการ
สังเกตด้วย เพ่ือให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
 การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล ส าหรับกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ( in-depth 
interview) นั้น คณะผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกแบบค าต่อค า มาใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis)  และประมวลผลข้อมูลโดยด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (documentary research) 
ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารไทลื้อ ประกอบด้วย รายการอาหาร วัตถุดิบอาหารและ
ส่วนผสมทีใ่ช้ ขั้นตอนวิธีการปรุงประกอบอาหารรวมไปถึงเทคนิคพิเศษในการปรงุอาหาร แหล่งที่ได้มาของวัตถุดิบแต่ละชนิด ความเชื่อ 
หรือข้อจ ากัดในการท าอาหาร น าข้อมูลที่ได้มาน าเสนอโดยการพรรณนาข้อมูลตามปรากฏการณ์รว่มด้วยเพื่อแสวงหาหรือให้ได้มาซึ่งข้อ
ค้นพบ และท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลด้วยหลักการตรวจสอบสามเส้า อันเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพอาหาร
ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของชุมชนไทลื้อต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ส าหรับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนบุคคลจากผู้ให้ข้อมูล และประเภทของรายการอาหารไทลื้อ ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย เพื่ออธิบาย
ปัจจัยทางสังคมและประชากร ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ปัจจัยระดับบุคคล และลักษณะของรายการอาหารไทลื้อ 
 
ผลการวิจัย (Results) 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
 

ข้อมูลประชากร/ข้อมูลเชิงสถิติ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 

หญิง 
3 
12 

20.00 
80.00 
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ข้อมูลประชากร/ข้อมูลเชิงสถิติ จ านวน ร้อยละ 
2. อายุ ต่ ากวา่ 40 ป ี

41 – 49 ปี 
50 – 59 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

2 
1 
5 
7 

13.33 
6.66 
33.34 
46.67 

3. อาชีพ ค้าขาย 
เกษตรกร 
แม่บ้าน 
ทอผ้า 

10 
5 
1 
2 

66.70 
33.35 
6.66 
13.34 

4. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
ปริญญาตร ี
ไม่ได้เรียน 

4 
4 
1 
6 

26.64 
26.64 
6.66 
40.06 

5. หมู่บ้าน  หาดบ้าย 
หาดทรายทอง 
ดอนท่ี  

6 
6 
3 

40.00 
40.00 
20.00 

6. ต าแหน่งหน้าที่ใน
ชุมชน  

ไมมตี าแหน่ง 
มีต าแหน่งหน้าท่ีในชุมชน 

5 
10 

33.35 
66.65 

รวม 15 100 
 
 จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ท้องถิ่น และผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญอาหารท้องถิ่นไทลื้อ ทั้ง 15 ท่านในหมู่บ้านหาดบ้าย บ้าน
หาดทรายทอง และบ้านดอนท่ี เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ท้ังนี้เนื่องมาจากการประกอบอาหารส่วนใหญ่ภายในบ้าน จะเป็นหน้าที่
ของผู้หญิง ในขณะที่ผู้ชาย จะมีหน้าท่ีออกไปท าเกษตรและหาของป่า  ข้อมูลด้านอายุของผู้ให้ข้อมูล ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป มีการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและเรื่องราวต่างๆ ท่ีสอดแทรกวิถีชีวิตของคนไทลื้อในอดีตตั้งแต่การอพยพมาอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีปัจจุบัน ในขณะ
ที่ผู้ให้ข้อมูลที่อายุน้อยกว่า 50 ปี นั้น ส่วนใหญ่มีความเช่ียวชาญในการประกอบอาหารไทลื้อเพื่อจ าหน่ายในท้องถิ่นและนอกพื้นที่ 
ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ ผู้ให้ข้อมูลจะมีอาชีพเกษตรกรรม และค้าขายเป็นหลัก และมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากการท าการเกษตร 
ข้อมูลด้านระดับการศึกษาของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนของท้องถิ่น และมัธยมศึกษาจากศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน ในขณะที่บางส่วนไม่ได้เรยีนในโรงเรยีน ทั้งนี้เนื่องจาก สถานะของครอบครัวในสมัยก่อน มีรายได้ไม่เพียงพอ ประกอบกับ
เป็นกลุ่มบุคคลชายขอบที่ยังไม่ได้มีบัตรประชาชน และข้อมูลด้านต าแหน่งหน้าที่ในชุมชน ทั้ง 10 คน นั้น มีต าแหน่งที่แตกต่างกันไป
ตามความสามารถของบุคคล ประกอบด้วยต าแหน่งกรรมการกลุ่มแม่บ้านหาดบ้าย, ประธานกลุ่มผ้าทอไทลื้อ, อดีต นายก อบต.,
ประธานกลุ่มโฮมเสตย์, อดีตรองประธานกลุ่มแม่บ้านหาดบ้าย, ประธานประธานกลุ่มร้านค้าหัตถกรรมบ้านหาดบ้าย, ประธานกลุ่ม
ถนนคนเดินบ้านหาดบ้าย, ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารท้องถิ่นไทลื้อบ้านหาดบ้าย, ผู้ใหญ่บ้าน, กรรมการหมู่บ้านวัฒนธรรม,
ประธานกลุ่มทอผ้ากลุ่มย่อย และ รองนายก อบต.ริมโขง เห็นได้ว่า กิจกรรมต่างๆที่มีต าแหน่งนั้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มต าแหน่ง
ทางราชการ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน และ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น และกลุ่มต าแหน่งของชุมชน ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนอาหารท้องถิ่น กลุ่มโฮมเสตย์ กลุ่มผ้าทอไทลื้อ กลุ่มถนนคนเดิน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มหัตกรรม กลุ่มวัฒนธรรมหมู่บ้าน เป็นต้น 
 2. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในต ารับอาหารไทลื้อเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชน ผลการศึกษาประกอบด้วย 
ธรรมเนียมและประเพณี พฤติกรรมของคนในสังคมที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นแบบอย่างการด าเนินชีวิตทางอาหารในเรื่องเกี่ยวกับอาหาร
ทุกขั้นตอน ซึ่งได้แก่ ความรู้ ความเช่ือ ค่านิยม วิธีการกิน การปรุง ฤดูกาล ของการกินอาหารแต่ละชนิด อันเป็นแนวทางไปสู่การ
พัฒนาต ารับอาหารไทลื้อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของชุมชน ดังแสดงในตารางที่ 2   
ตารางที ่2  รายการอาหารไทลื้อ แยกตามประเภทของอาหาร 
 

ประเภท
อาหาร 

จ านวนทั้งหมด 
(รายการ) 

ชื่ออาหาร 

น้ าพริก 10 น้ าพริกน้ าผัก,  น้ าพริกน้ าปูล,  น้ าพริกโอดโล้ด,  น้ าพริกมะกอก,  น้ าพริกปลาจี่,   
น้ าพริกเขียดสด, น้ าพริกถั่วเน่า,  น้ าพริกน้ าหน่อ,  น้ าพริกจิ้นโอ่,  จิน้ซ่ าพริก 
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ประเภท
อาหาร 

จ านวนทั้งหมด 
(รายการ) 

ชื่ออาหาร 

แกง 13 แกงแคไก่บ้าน,  แกงหน่อไม้สด,  แกงปลีหางหวาย,  แกงผักกาด,  แกงต๋าว, แกงด้าง,  แกงผักฮี้, 
แกงผักปั๋งแมงว้าง, แกงผักกูด,  แกงหอยจูบ,  แกงอ่อมแลน,  ต้มขาหมูลื้อ} แกงฟักหม่นไก่บ้าน 

จอ 3 จอโอง,  จอผักหนาม,  จอผักกาด  
นึ่ง 5 ห่อน่ึง,  แคนกน้อย,  ปาล์มนึ่ง,  ห่อน่ึงไก,่  ห่อน่ึงแลน 
อบ 2 อบปลา,  อบหน่อไม ้
แอ็บ 4 แอ็บปลา  แอ็บขะหล าหมา (แอ็บห าหมา),  แอ๊บเขียด,  แอ๊บอิฮวก 

อ่อมออม 1 อ่อมออมปลา 
เอ้าะ 3 เอ๊าะข้าวโค่,  เอ๊าะปลาแดก,  เอ๊าะปลาใสผ่ักสม้ 
จ่อม 1 ปลาจ่อม 
หลาม 2 หลามขี้ปลา,  หลามบอน 
หมก 2 หมกฮวก,  หมกเขยีด 
มอก 4 มอกปูล,  มอกหน่อ,  มอกหนัง (วัว ควาย),  มอกเห็ด (เห็ดตะมอด) 
หมี ่ 1 หมี่หน่อ 

ย า/สา้ 6 ย าจิ้นไก่,  ย าผักเฮิด,  ย าดอกแค (ดอกแคป่า),  ส้าหัวปล,ี  ส้ามะเขือ,  ย าผักเก็ดหอย 
ต า 1 ต าหางหวาย 
ลาบ 4 ลาบปลา (ดุก สร้อย),  ลาบไก่,  ลาบนก,  ลาบปลาน้ าโขง 
คั้น 1 อิหมอ (หมอน้อย, เครือหมาน้อย) 
คั่ว 6 คั่วยอดมะไห่,  คั่วผักหมุ,  คั่วถ่ัวเน่าใส่ไข่,  คั่วผักดีเหยีย่น,  คั่วดอกแคป่า,  คั่วแห้มไก ่

เจียว 1 เจียวไกสด 
เคี่ยว 1 น้ าปูล   
ป้ิง 3 ไสล้่องพริก,  ปิ้งหมู,  ปิ้งปลา 

เครื่องแนม 4 พริกป่นมะแขว่น,  ผักปู่ย่า,  ผักอิเยาะอิแยะ,  หน่อไม้ต้ม  
หมัก 2 ถั่วเน่า (คั่ว),  ถั่วเน่า (ต้ม)  
ดอง 3 หน่อโอ,่  น้ าผัก,  ผักสม้ (ผักกาดมาขย าดองข้ามคืน) 

ท าแห้ง 6 น้ าหน่อแห้ง,  น้ าผักแห้ง,  หน่อตาก,  ถั่วเน่าแผ่น,  หน่อเหี่ยว,  ย่างแข่ว (รมควัน) 
เครื่องปรุง 6 น้ าคั่ว,  น้ าส้ม,  น้ าซู่ (สัปปะรดหมัก กล้วย),  ถั่วเน่าเม๊อะ/เป๊อะ,  ปลาร้าลื้อ, น้ าพริกข้าวฟืน 
อาหารว่าง 7 ข้าวบ่ายโฟ่,  ไกยี,  ข้าวฟนื,  ข้าวซอยน้อย,  ข้าวซอยน้ าคั่ว,  ข้าวซอยลาว,  ข้าวควบ 

อาหารหวาน 7 ข้าวต้มดอกซ้อ,  ข้าวปุกงา,  ข้าวต้มมัด,  ข้าวปาดน้ าอ้อย,  ขนมแอ้บข้าวสาลี, ขนมปอดม้า,  
ข้าวจื๋น 

ถนอมอาหาร 2 หน่อห้อย,  ถั่วเน่าลื้อสิบสองปันนา 
รวม 111   

 
 จากตารางที่ 2 รายการอาหารไทลื้อ ตามประเภทของอาหารที่ผู้ให้ข้อมูลมีทั้งหมด 111 รายการ แบ่งเป็น 29 ประเภทตาม
ลักษณะของอาหาร โดยข้อมูลอาหารไทลื้อของหมู่บ้านหาดบ้าย (83 รายการ ร้อยละ 74.77) มีจ านวนรายการมากกว่าหมู่บ้านหาด
ทรายทองและบ้านดอนที่ (66 รายการ ร้อยละ 59.45% และ 30 รายการ ร้อยละ 27.23) ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะพื้นที่
อาศัยอยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นรายการอาหารไทลื้อในท้องถิ่นจึงมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ชาวไทลื้อส่วนใหญ่ นิยมรับประทานอาหาร
ประเภทน้ าพริกกับผักอิเยาะอีแยะเป็นประจ า รองลงมาจะเป็นประเภทแกง จอ นึ่ง แอ็บ ย า/ส้า และคั่วตามล าดับ รายการอาหาร 
ไทลื้อบางชนิด เป็นอาหารที่หาทานได้ยากในปัจจุบัน โดยจะรับประทานได้ในช่วงเทศกาลส าคัญ ได้แก่ แกงอ่อมแลน ห่อนึ่งแลน แกง
ต๋าว และจิ้นซ าพริก อาหารไทลื้อหลายรายการ จะรับประทานได้ในช่วงฤดูกาลของวัตถุดิบท้องถิ่น ในขณะที่รายการอาหารบางชนิด  
ใช้ระยะเวลาในการผลิตนาน ได้แก่ ขนมปอดม้า หน่อห้อย ข้าวควบ ถั่วเน่า ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า รายการอาหารส่วนใหญ่ใช้
ภาษาท้องถิ่นมีชื่อเรียกเฉพาะของอาหารแต่ละชนิด ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที ่3 รายการอาหารไทลื้อมีค าเรียกช่ือด้วยภาษาไทลื้อ  
 

ค าศัพท์ ค าแปล ค าศัพท์ ค าแปล 
ฟักหม่น ฟักเขียว (ฟักหอม,ฟักป้อม) เจียวไกสด สาหร่ายไกทอด 
ผักดีเหยี่ยน ผักบุ้งร่วม/ผักกุ่มป่า น้ าหน่อ น้ าคั้นหน่อไมด้อง 
ผักอิเยาะอิแยะ ผักต้มลวกหลายชนิด น้ าพริกโอดโล้ด น้ าพริกปลาตม้ 
อิหมอ หมอน้อย, เครือหมาน้อย แคนกน้อย ดอกแคป่ายัดไส้นึ่ง 
แมงว้าง จักจั่น ไสห้ลอ้งพริก ไส้อั่ว/ไส้กรอก 
คั่วยอดมะไห ่ ผัดยอดมะระขี้นก ย าผักเกด็หอย ย าหญ้าเกล็ดหอย 
คั่วผักหุม ผัดผักโขม หมกฮวก หมกลูกอ๊อด 
จอโอง แกงผักรสเปรี้ยวไม่ใสเ่นื้อสัตว ์ แอ็บขะหล าหมา แอ็บยอดฟักหอม 
จิ้นซ่ าพริก เนื้อต าพริก ย่างแข่ว การรมควัน 
จิ้นโอ ่ เนื้อหมักจนมีกลิ่นเหม็นเปรีย้ว ข้าวบ่ายโฟ ่ ข้าวปั้นม้วนเป่าควันถ่าย 
หมี่หน่อ ย าหน่อไม ้ น้ าซู ่ น้ าปรุงรสเปรี้ยว 

 
  จากรายการอาหารไทลื้อทั้ง 111 รายการ ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้รู้และผู้เช่ียวชาญ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบต่างๆ ที่น ามา
ประกอบอาหาร ส่วนใหญ่เป็นพืชผักชนิดต่างๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นมีวัตถุดิบและส่วนผสมบางชนิดที่น าเข้ามาจากต่างท้องถิ่น เช่น 
เนื้อสัตว์ บางชนิดสามารถหาได้ตลอดทั้งปี บางชนิดหาได้ในช่วงฤดูกาลเฉพาะ ดังแสดงในตารางที่ 4  นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลได้เล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับเทคนิคการปรุงอาหารไทลื้อซึ่งมีความแตกต่างจากอาหารล้านนาในบางรายการ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาสรุปเป็นนิยามของ
เทคนิคการปรุงประกอบอาหาร ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 4 รายการวัตถุดิบและสว่นผสมที่น ามาใช้ในการประกอบอาหาร 
 

หมวดวัตถุดิบ ชื่อวัตถุดิบ ฤดูกาล 
1. ผักสวนครัว ผักกาดเมือง/ผักกาดจ้อน (กวางตุ้ง), ผกักาดเขียว, ผักกาดขาวเมือง, ผักแค, มะเขือยาว,  

มะเขือเปราะ, ยอดฟักเขียว, มะไห่, ผักหุม, ผักเฮดิ, ผักฮี้, ผักปั๋ง, ผกัอิเยาะอิแยะ (ผักริม
รั้ว), หัวปลี, ยอดถั่วน้อย, ฟักหม่น, บวบ, ชะอม, หยวกกล้วย, มะเขอืแจ,้ ใบขนุน 

ตลอดป ี

2. ผักสมุนไพรและ
เครื่องเทศ  

กอมก้อ, สะระแหน่, มะแขว่น, เครืออิหมอ, คาวตอง, ผักเกด็หอย, ผักกระสัง, แอ่งแถะ, ใบ
ข่า, ส้มป่อย, ใบขมิ้น, ใบฝรั่ง, ใบตะไคร้, ใบหอมบั่ว, ใบกระเจี๊ยบ, จักค่าน, ย่านาง, ดอกข่า 

ตลอดป ี

3. ผักพ้ืนบ้าน,  
ผักป่า, ผักกลางนา,  
ผักหนองน้ า,  
เห็ด,  
พืชน้ า,  
พืชเมล็ด  

หางหวาย, ปาล์ม, ต๋าว, ผักกดู, ผกัหนาม   
ผักปู่ย่า, หน่อไม้, อ่อนหล่อน, บ่ะกู,้ หัวอิหยอ, บอน, ผักดีเหยีย่น, ผักอิฮิ้น, ผักจุ๋มปลา 
มะกอก, ดอกแคป่า, มะกิ้ง  
เห็ดนางฟ้า เห็ดตะมอด (เห็ดแก้น) เห็ดลม 
สาหร่ายไก 
งาขาว งาด า งาขี้ม่อน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง 

ฤดูร้อน 
ฤดูฝน 

ฤดูหนาว 
ฤดูฝน 

ฤดูหนาว 
ฤดูหนาว 

4. ข้าว ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว ข้าวสาลี (ข้าวโพด)  ตลอดป ี
5. ดอกไม ้ ดอกซ้อ กระเจีย๊บแดง ฤดูหนาว 
6. ผลไม ้ สับปะรด มะพร้าว กล้วย  ตลอดป ี
7. สัตว์ปีก, ไก่ นก  ฤดูหนาว 
เนื้อสัตว์, 
สัตว์ป่า, 

หมู วัว ควาย  
แลน ฟาน  

ตลอดป ี
ฤดูหนาว 

สัตว์น้ า, ปลา เขียด กบ อิฮวก หอย ปู เหยีย่น กุ้ง  ตลอดป ี
แมลง, จิ๊หลอบ (ขี้ควาย) ฤดูหนาว 
ผลิตภณัฑ์จากสัตว์, ไข่ไก ่ ตลอดป ี
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ตารางที่ 5 นิยามความหมายของการปรุงอาหาร 
 

เทคนิคการปรุงอาหาร ค าอธิบาย 
น้ าพริก การน าวัตถุดิบหลักและเครื่องปรุงมาต ารวมกัน เป็นอาหารแห้ง หรือมีน้ าขลุกขลิก 
แกง การน าเอาส่วนผสมทั้งผักและเนื้อสัตว์มาต้มกับเครื่องแกงให้สุก 
อบ น าอาหารใสล่งในหม้อหรือกระทะ ใช้ไฟกลาง ปิดฝาเพื่อให้ความร้อนระอุท าให้อาหารสุก  
แอ็บ น าอาหารห่อลงในใบตอง (ตองกลว้ย ใบขมิ้น ใบตองตึง) เกลี่ยอาหารให้แบนราบกับใบตอง ห่อพับ 

ใช้ไม้กลัด น าไปปิ้งบนตะแกรงถ่าน ใช้ไฟอ่อนถึงกลาง 
เอาะ น าเครื่องแกงมาคลุกกับเนื้อสัตว์ เติมน้ าให้ขลุกขลิก ใส่ในกระทะทีร่อ้นมาก ปดิฝา ไม่คน ตั้งไฟอ่อน

ไม่นาน ลักษณะคล้ายแกง แต่มีน้ าน้อยกว่า รสชาติเขม้ข้น 
อุ๊ก การหมักบ่มใหสุ้ก (กล้วย) หรือบม่ให้มีลักษณะและรสชาติเฉพาะ (เนื้อสัตว์ หน่อไม้ ถั่วเหลือง) 
จ่อม การปรุงดิบจากอาหารหมักดองจากปลาเล็กปลาน้อย คลุกเคล้ากับเครื่องปรุงที่ดับกลิ่นคาว มีน้ า

ขลุกขลิก รสชาติเผ็ดร้อน มผีักสดเป็นเครื่องแนม  
จอ อาหารประเภทแกง แตไ่ม่ปรุงรสดว้ยเครื่องแกง มีส่วนผสมจากผักและเนื้อสัตว์  

ถ้าไม่ใสเ่นื้อสัตว์ เรียกว่า “จอโอง” มรีสชาติจดืออกเปรี้ยว ทานคู่กบัพริกจี่ (เผา) 
หลาม การท าให้อาหารสุกในกระบอกไมไ้ผ่ ด้วยการย่างไฟ ลักษณะอาหารที่ได้มีน้ าขลุกขลิก  

ปัจจุบันมีการเปลีย่นมาใช้หม้อแกงในการท าหลาม และลักษณะอาหารมีน้ ามากกว่า 
หมก น าอาหารห่อใบตองแบบมัดกระจกุ วางในถ่านไฟอ่อนผสมขี้เถ้า ใช้ความร้อนจากขี้เถ้าให้อาหารสุก 
มอก ใช้วัตถุดิบปูเป็นหลัก โดยน ามันปมูาต าให้ละเอียด ใส่ไข ่เครื่องแกง ตั้งไฟให้เดือดจนมีลักษณะข้น 
ลาบ การน าวัตถุดิบเนื้อสัตวม์าสับใหล้ะเอียด  
ย า การน าเครื่องปรุงท่ีหั่นซอยไว้มาคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว มรีสชาติออกไปทางเปรีย้วและเผด็ 
ส้า ลักษณะคล้ายย า แตส่่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบผักเป็นส่วนผสมหลัก 
หมี ่ ลักษณะคล้ายย า แตส่่วนใหญ่ใช้กับหน่อไม้ท าให้เป็นเส้นแล้วน ามาย า 

เคี่ยว การน าเอาส่วนผสมที่เป็นน้ ามาท าให้เข้มข้น ด้วยไฟอ่อน 
ป้ิง การน าวัตถุดิบไปวางบนเตาไฟ หรอืเตาถ่านท่ียังมีควันไฟใหสุ้ก 
จี ่ การน าวัตถุดิบไปวางบนเตาถ่านที่ใกล้มอดแล้ว แต่ยังมีความร้อนอยู ่ซึ่งเป็นไฟอ่อน 
ยี การท าให้ส่วนผสมละเอียดเป็นผง โดยใช้มือถูประสานกับวัตถุดิบ 

เจียว หรือ โซ ่ การผัดด้วยน้ ามันเล็กน้อย ไฟกลาง ให้หอม  
จื๋น การท าให้สุกด้วยการทอดในน้ ามันเยอะ ไฟกลาง ใช้กับขนมที่ท าจากแป้ง 

 
  3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพวัตถุดิบอาหารท้องถิ่น ในต ารับอาหารไทลื้อเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
อาหารโดยชุมชน จากรายการอาหารทั้ง 111 รายการ มีการใช้วัตถุดิบที่มีความหลากหลาย รายการอาหารหลายชนิดต้องอาศัยทักษะ
และประสบการณ์ในการปรุงประกอบอาหาร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ร่วมกับการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการน า
วัตถุดิบต่างๆ มาใช้การปรุงประกอบอาหาร เพื่ออธิบายคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ตามองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น มีดังน้ี 
 
ตารางที่ 6 ตัวอย่างการจัดการคณุภาพวัตถดุิบอาหารด้วยภมูิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อ 
 

วัตถุดิบ การจัดการคุณภาพ 
ข้าว ส าหรับอาหารใช้แป้งเป็นส่วนผสม ใช้ข้าวเจ้าเม็ดชนิดหัก ไม่มีมอด แมลง ไมม่ีกลิ่นสาบ 

ส าหรับอาหารมื้อหลัก ใช้ข้าวเหนยีวท่ีปลูกในท้องถิ่น ไม่จ ากัดพันธ์ุที่ใช้ ลักษณะเม็ดสั้นผสมกับเมด็ยาว  
ผักกาดเมือง/
ผักกาดจ้อน   

ส าหรับน้ าผัก จะใช้ต้นที่มดีอกเหลอืงเต็มที่ และใบแก่ท่ียังไม่เหลือง 
ส าหรับแกง จะใช้ต้นมดีอกเล็กน้อย และใบอ่อนสีเขียวอมเหลือง  

ยอดฟักเขียว   ส าหรับปรุงแอ็บ ใช้ใบหนา มีขนเล็กน้อย สมบรูณ์ ใบอ่อนหรือแก่เกินไปจะแตกง่ายเวลาห่อ 
เครืออิหมอ   ใช้ส่วนท่ีเป็นใบมาจากเครือ ไม่ใช่จากต้น ต้องเป็นใบตัวเมีย ไม่ใช่ตวัผู้ เก็บตอนเช้าแล้วรีบท าภายในครึ่งวัน 
หางหวาย   ใช้หวายป่าขมที่ยังไม่แก่มาก ตัดเปลือกส่วนนอกออก ใช้แต่เนื้อส่วนในหรือหน่อหวาย ซึ่งมีสีขาวอมน้ าตาล 
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วัตถุดิบ การจัดการคุณภาพ 
ดอกแคป่า   เก็บดอกแคป่าสเีหลืองที่ร่วงบนพ้ืนใหม่ๆ ในช่วงเช้าๆ จะมีความสด ไม่มีรอยช้ า เลือกดอกใหญ่ 
เห็ดตะมอด   จุดสังเกตคือ ควรมรีูปร่างคล้ายพดั ขึ้นตามตอไม้หรือกิ่งไมผุ้ๆ  ตอนอ่อนจะมีสีขาวนวล เมื่อแก่ตัวจะเปลี่ยนเป็นสี

น้ าตาล  มลีักษณะแข็งและเหนียว 
ดอกซ้อ เก็บดอกซ้อท่ีบานเตม็ที่ ร่วงบนพื้นใหม่ๆ ในช่วงเช้าๆ จะมีความสด ไม่มีรอยช้ า ดอกสีเหลืองกลีบสีน้ าตาลแดง 

มีกลิ่นหอมเย็นๆ รสมัน 
หน่อไม ้ ใช้หน่อหวาน หน่อบง หน่อซาง หน่อตอง หน่อไร่ ที่แทงยอดขึ้นเหนอืพ้ืนดินประมาณ 1 ฟุต  
เนื้อสัตว ์ ขึ้นอยู่กับชนิดอาหารที่จะท าในแตล่ะมื้อ ส่วนใหญ่เป็นเนื้อไก่พ้ืนเมือง เนื้อปลา อาหารบางชนิดในช่วงเทศกาล

ส าคัญ จะมีส่วนผสมของเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อสัตว์ป่า 
 
วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion)  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการคุณภาพวัตถุดิบอาหาร ของต ารับอาหารท้องถิ่นไทลื้อ ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชน เป็นส่วนหน่ึงของการวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบคุณภาพอาหารพื้นบ้านไท
ลื้อ ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของชุมชน น าผลการศึกษามาอภิปรายผลการวิจัย
เชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี ดังนี ้
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ปราชญ์ท้องถิ่น และผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญอาหารท้องถิ่นไทลื้อ 15 ท่าน นอกเหนือจากที่ให้ข้อมูล
ทั่วไปแล้ว ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความเป็นมาของกลุ่มไทลื้อในหมู่บ้าน ทั้ง 3  หมู่บ้าน คือ กลุ่มชาติพันธ์ุไทลื้อที่อาศัยในหมู่บ้าน
หาดบ้ายและหมู่บ้านหาดทรายทอง เป็นกลุ่มไทลื้อท่ีมีการอพยพมาจากเมืองสิบสองปันนาเข้ามาในประเทศไทยตามเส้นทางอ าเภอแม่
สาย เชียงแสน และเชียงของในพื้นที่ปัจจุบัน ดังมีค าเรียกของชุมชนหมู่บ้านหาดบ้ายและหาดทรายทองไว้ว่า “มาแอ่วหาดบ้าย เหมือน
ได้มาแอ่วเมืองสิบสองปันนา” ในขณะที่หมู่บ้านดอนที่ เป็นกลุ่มไทลื้อที่มีการอพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา ตามเส้นทางบ้านน้ าเกิ่ง 
เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะมีเอกลักษณ์ความเป็นไทลื้อผสมลาว ทั้ง 3 หมู่บ้านต่างมี
ความเป็นเอกลักษณ์ไทลื้อเฉพาะ ซึ่งน าเอาวิถีชีวิตความเป็นไทลื้อมาปรับใช้ในวัฒนธรรมต่างท้องถิ่น  ตามแนวคิดของศูนย์เรียนรู้ชาติ
พันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [11] ที่ได้กล่าวถึงเรื่องการอพยพผู้คนและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งแต่
ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 หรือยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง เพื่อช่วยฟื้นฟูบ้านเมืองในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ภายหลังได้มี
การเคลื่อนย้ายผู้คนตามมา เพื่อท าการค้าขาย ติดตามญาติพี่น้อง หาแหล่งที่ท ากินใหม่ ท าให้ปัจจุบันมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อกระจายตัว
อยู่ในเขตจังหวัดแพร่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ล าปาง พะเยา และล าพูน ภาคเหนือของประเทศลาว และรัฐฉานบางส่วน  จากการย้าย
ถิ่นฐานใหม่ สิ่งที่ชาวไทลื้อได้น าเอาความเป็นเอกลักษณ์มาด้วย คือ การเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีโดดเด่นด้านการใช้ภาษาไทลื้อ และ
วัฒนธรรมประเพณีที่สอดคล้องกับการด าเนินวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ได้แก่ การแต่งกาย การประกอบและการรับประทาน
อาหาร เป็นต้น 
 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในต ารับอาหารไทลื้อเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชนเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพวัตถุดิบ
อาหารท้องถิ่น ในพื้นที่หมู่บ้านหาดบ้าย หมู่บ้านหาดทรายทอง และหมู่บ้านดอนที่ ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
จากข้อมูลรายการอาหารไทลือ้ท้ังหมด 111 รายการ แบ่งเป็น 29 ประเภทตามลักษณะวิธีการปรุงอาหารของไทลื้อที่มีเฉพาะในท้องถิ่น 
รสชาติอาหารส่วนใหญ่ มีรสเค็มน า เผ็ดตาม ในสมัยที่มีการอพยพมาอยู่ใหม่ การใช้เครื่องปรุงจะมีเพียงเกลือ ถั่วเน่า และใช้รสชาติของ
วัตถุดิบออกมาเป็นรสหลัก ดังข้อมูลของ เสาวภา ศักยพันธ์ [14]  อ้างใน จินตนา มัธยมบุรุษ และวารัชต์ มัธยมบุรุษ. [3] ที่ได้กล่าวถึง 
ความแตกต่างของอาหารไทลื้อและอาหารล้านนาไว้ว่า ความแตกต่างของอาหารไทลื้อและล้านนา เนื่องมาจากการอพยพและปรับตัว
ในถิ่นใหม่ ที่ต้องอาศัยวิธีการต่างๆ เช่น การด ารงอยู่ซึ่งอัตลักษณ์ของอาหารการกินแบบดั้งเดิมและการดัดแปลงโดยคงลักษณะบาง
ประการของอาหารดั้งเดิมไว้ แต่น าวิธีการของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ เข้ามาผสมผสาน เกิดเป็นอาหารชนิดใหม่ ดังนั้นความแตกต่างของ
อาหารไทลื้อดั้งเดิมในสิบสองปันนา อาหารไทลื้อในล้านนา และอาหารล้านนา จึงมีความแตกต่างกันทั้งในด้านวิธีการปรุงอาหาร ด้าน
การใช้พืชผักเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ด้านการใช้เครื่องเทศและสมุนไพร ด้านรสชาติของอาหาร ด้านวิธีการรับประทานอาหาร 
ด้านการใช้อุปกรณ์ และด้านการเรียกช่ือ เป็นต้น ทั้งนี้เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากการเรียนรู้ การ
สังเกต และการทดลองท าอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นรายการอาหารไทลื้อในท้องถิ่นจึงมี
ลักษณะที่ใกล้เคียงกัน 
  คุณภาพวัตถุดิบ วัตถุดิบที่น ามาเป็นส่วนประกอบของอาหารไทลื้อ ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตาม
ฤดูกาลของวัตถุดิบ มีวัตถุดิบและส่วนผสมบางชนิดที่น าเข้ามาจากต่างท้องถิ่น บางชนิดสามารถหาได้ตลอดทั้งปี บางชนิดหาได้ในช่วง
ฤดูกาลเฉพาะ รายการอาหารส่วนใหญ่ ใช้วัตถุดิบเน้นพืชผัก และสมุนไพร ไม่เน้นเนื้อสัตว์มาก เครื่องแกงที่ใช้มีวัตถุดิบหลัก คือ พริก

413
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

สดหรือพริกแห้ง หอมแดง และกระเทียม ในการเตรียมวัตถุดิบประเภทผักต่างๆ เพื่อการประกอบอาหาร บางชนิดเก็บมาปรุงอาหาร
โดยตรง แต่ส่วนใหญ่จะมีการล้างท าความสะอาดแบบแช่น้ าแล้วล้างด้วยน้ าไหล หอมแดง กระเทียม ถ้าน ามาปิ้ง จะปิ้งทั้งเปลือกแล้ว
น าไปปรุงอาหาร แต่ถ้าน ามาปรุงอาหารโดยตรง จะปอกเปลือก จะไม่ล้างน้ าถ้าปอกเปลือกสะอาด ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการพบเช้ือรา
ปนเปื้อนได้ ส าหรับวัตถุดิบเนื้อสัตว์ จะน ามาท าความสะอาดก่อนน าไปปรุงอาหาร จะเห็นได้ว่า การน าวัตถุดิบมาประกอบอาหาร จะมี
การเตรียมตามชนิดอาหารที่จะปรุง และการใช้เครื่องปรุง ยังพบว่ามีการใช้ผงชูรสในการปรุงอาหาร บางชนิดใช้ในปริมาณน้อยหรือไม่
ได้ใช้ อาหารบางชนิดใช้ในปริมาณมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงหรือโรคไตได้  
  การท่องเที่ยวเชิงอาหารของชุมชน โดยใช้อาหารท้องถิ่นเป็นตัวก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนเป็นเจ้าของ
และมีส่วนในการจัดการ [10] ภายหลังที่ชุมชนหาดบ้ายทรายทอง มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านโอท็อปนวัตวิถี การพัฒนาที่ส าคัญอีกด้าน 
คือ การน าวัฒนธรรมอาหารมาน าเสนอ จากเดิมเป็นเพียงการก าหนดรายการอาหารตามวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ประกอบกับความสนใจ
จากนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นตาม 4 เสาหลักของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ประกอบด้วย [5] การ
เดินทางเริ่มต้นจากแหล่งก าเนิดอาหาร เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของอาหารต่อสุขภาพและการกินดีมีสุข คุณค่าของ
เรื่องราวเบื้องหลังที่ท าให้คุณค่าของอาหารแต่ละจานโดดเด่นและเป็นที่จดจ า การใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นทุนมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับอาหาร และการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานของการท่องเที่ยว อนุรักษ์ ส่งเสริมเรื่องราวท้องถิ่น ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบ
ท้องถิ่น เป็นผลให้รายการอาหารไทลื้อทั้ง 111 รายการ มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่อาหารตามวัตถุดิบในท้องถิ่น ทั้งนี้จากผลการศึกษา
ข้อมูลรายการอาหารของนักวิจัย ร่วมกับชุมชน ได้มีการพัฒนารูปแบบของการน าเสนออาหารท้องถิ่นเป็นปฏิทินอาหารไทลื้อ เพื่อเป็น
แนวทางส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของชุมชน 
   การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการคุณภาพวัตถุดิบอาหาร ของต ารับอาหารท้องถิ่นไทลื้อ  ต าบลริมโขง 
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชน ก าหนดประเด็นในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นต ารับอาหารไทลื้อ 
คุณภาพวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นไทลื้อ และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นอีกความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่มีการพัฒนาท้องถิ่นให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกัน ยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของฉวีวรรณ สุวรรณาภา และคณะ [17] ที่
กล่าวถึงความสัมพันธ์และผลกระทบของอาหารพื้นบ้านเป็นองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ดั้งเดิม มีความสัมพันธ์กันระหว่างความเช่ือดั้งเดิมและความเช่ือใหม่ ในด้านการประกอบอาชีพ การอยูร่่วมกันในชุมชน การปฏิบัติตาม
ศาสนา พิธีกรรมและประเพณี โดยมีผู้น าในชุมชน พระสงฆ์ ผู้อาวุโส เป็นแกนน า ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหาร ท าให้คนในชุมชนได้
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งอาหารแต่ละอย่างประกอบด้วยพืช ผักที่มี
ตามฤดูกาล โดยมีน้ าพริกเป็นอาหารหลัก 
 
บทสรุป (Conclusion)  
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการคุณภาพวัตถุดิบอาหาร ของต ารับอาหารท้องถิ่นไทลื้อต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชน จากรายการอาหารทั้งหมด 111 รายการ แบ่งเป็น 29 ประเภท ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
ตามฤดูกาลที่หาได้จากในป่า พื้นที่การเกษตร แหล่งน้ า และในที่อยู่อาศัย คุณภาพวัตถุดิบอาหาร ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของการมีอยู่
ของวัตถุดิบ ลักษณะของวัตถุดิบที่จะน ามาปรุงอาหาร ใช้ลักษณะการสังเกตทางกายภาพเป็นหลัก ซึ่งต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ ที่
เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นไทลื้อ ส าหรับการปรุงประกอบอาหาร ใช้เทคนิค ขั้นตอนไม่ซับซ้อน รายการอาหารไทลื้อแต่ละชนิดจะมีช่ือ
เรียกเฉพาะ รายการอาหารบางชนิดหารับประทานได้ในท้องถิ่น รายการอาหารบางชนิดมีวิธีการปรุงที่คล้ายกับอาหารล้านนา ซึ่งความ
แตกต่างในแต่ละรายการอาหารเป็นเสน่ห์ทางด้านอาหารที่มีแนวทางการก าหนดเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวเชิงอาหารของชุมชน 
  ข้อเสนอแนะสิ่งที่ต้องพัฒนาจากผลวิจัยที่ได้ครั้งนี้  ควรมีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพอาหารทางกายภาพ ควบคู่ไปกับ
คุณภาพทางเคมี คุณค่าทางโภชนาการ และความปลอดภัยของวัตถุดิบและรายการอาหารไทลื้อ  
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในส ารับอาหารไทลื้อท้องถิ่นเปรียบเทียบกับ
ชุมชนไทลื้อในพ้ืนท่ีเขตภาคเหนือตอนบน 
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อาหารไทลื้อท้ัง 15 ท่าน ดังต่อไปนี้ 1. หมู่บ้านหาดบ้าย (นางบัวสาย ธรรมวงค์, นางสุขาวดี ติยะธะ, นายอินทร  ธรรมวงค์, นางธิดา  
ธรรมวงค์, นางสนอง จันต๊ะคาด, นางสุนีย์  ธรรมวงค์) 2. หมู่บ้านหาดทรายทอง (นางมาลา เมืองวงค์, นายอุ่น ธรรมวงค์, นายแสน 
ธรรมวงค์, นางศรีวรรณ ขันธิกูล, นางพุด ธรรมวงค์, นางก๋อง ธรรมวงค์) 3. หมู่บ้านดอนที่ (นางแสงวัน ศิริเทพ, นางเสียน วังค า และ
นางเย่อ่อน อินทวงค์) 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันและความต้องการของชุมชน 2) เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้า
ชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าชุมชน และ 4) เพื่อส่งเสริมการก่อตั้ง
วิสาหกิจชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในพื้นที่ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 9 ข้ันตอน มีการจัดกิจกรรมอบรมให้กลุ่มเป้าหมายจำนวน 120 คน ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง การ
เก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ คือ 1) โดยใช้แบบสำรวจ และ 2) โดยการสัมภาษณ์และ Focus group ในการระดมความคิด วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และวิธีการเชิงวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) จากการสำรวจ 
296 ครัวเรือนพบสภาพปัญหาปัจจุบันด้านการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ทำไร่ทำสวน ด้านรายได้และรายจ่ายครัวเรือน ร้อยละ 71 มี
รายได้และรายจ่ายในระดับที่เท่าๆ กัน ด้านหนี้สินครัวเรือน ร้อยละ 21 มีหนี้สินต่อเดือนเฉลี่ย 5,772 บาท ด้านปัญหาในการดำรงชีวิต 
ร้อยละ 39.80 มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครัวเรือน 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชนและส่งเสริมการตลาดออนไลน์
พบว่ามีการให้ความรู้ 17 ผลิตภัณฑ์และผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเสริมทำให้มีการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบใน
ชุมชนและเพิ่มรายให้กับครัวเรือนต่อเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท 3) การแลกเปลี่ยน ขยายความรู้ทำให้ผู้เข้าอบรมตำบลเขาน้อยมีความ
เข้มแข็งทางเครือข่ายกับชุมชนใกล้เคียงและ 4) มีแรงผลักดันสู่การสร้างวิสาหกิจใหม่ของชุมชนเขาน้อยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในชุมชนและเพิ่มรายได้ในประชาชนเขาน้อย 
 
คำสำคัญ: เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ระยอง 
 
 

Abstract 
 The research aims 1) to study problems and needs of the community, 2) to develop community 

products under the creative economy concept, 3) to exchange knowledge on community product development, 
and 4) to promote the establishment of community enterprise in the area of Khao Noi sub-district, Khao Chamao 
District, Rayong. A 9-step participatory action research process was used. Training activities were organized for 120 
targets by using a purposive sampling technique. Two methods of data collection included were 1) survey and, 
2) interview and focus group brainstorming. Both a statistical data analysis (frequency, percentage and mean) and 
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a content analysis method were applied. The findings from the surveys of 296 households are 1) the current 
occupation is mostly agriculture. The household income and expenditures, 71% of households had their income 
at the same level as their expenditures. 21% of households have a debt average of 5,772 baht monthly. 39.8% 
of them had insufficient income compared to their expenses. 2) The product development from the 
community’s raw materials and promoting online marketing dimension, 17 products were trained to the 
participants. They used this knowledge to further their careers. This increased the value of the community’s raw 
materials. So, the participants’ income had raised approximately 10,000 baht per month. 3) In The knowledge-
sharing dimension, there is an exchange of knowledge between Khao Noi’s participants and their neighbor’s 
villages. 4) The new community enterprise creation dimension, this project is as support to the creation of a new 
community enterprise in the Khao Noi sub-district. This will enable this community to get added value products 
from their raw materials and increase their income. 

 
Keywords: Creative economy, Community Enterprise, University to Tambol, Rayong 
 
 
1. ที่มาและความสำคัญ 
 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้ว
ให้ประเทศ หรือ University to Tambon : U2T) เป็นการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) (COVID-19) เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อันทำ
ให้ประชาชนเกิดปัญหาการว่างงาน บัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ นักศึกษาได้รับผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน เกิดการ
ย้ายถิ่นฐานทำมาหากินสู่ถิ่นฐานเดิมจำนวนมากจากภาวะว่างงาน ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของระดับฐาน
รากและระดับประเทศ  [1] โครงการ U2T ดำเนินการตามนโยบายการฟื้นฟูและสังคมของประเทศในระดับชุมชน เพื่อการสร้างงาน 
พัฒนาอาชีพในชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่านมหาวิทยาลัยในพื้นที่รับผิดชอบนำ
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ชุมชน อาทิเช่น หน่วยงานของจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลที่จะสามารถ
นำไปสู่เป้าหมายของการลดความยากจน วัตถุประสงค์ของโครงการ U2T ประกอบไปด้วย 1) การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ 
(การยกระดับสินค้าโอทอปและอาชีพอื่น ๆ) 2) การสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (การยกระดับการท่องเที่ยว) 3) การนำองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (การดูแลด้านสุขภาพและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) และ 4) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (การเพิ่มรายได้ให้หมุนเวียนในชุมชน) อันมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยจ้างงานในการดำเนินโครงการในพื้นที่ตำบลที่
ได้รับการคัดเลือก  [2]  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี จำนวน 15 ตำบล ผลผลิต
ของโครงการ U2T ได้ก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ท่ีมีความครอบคลมุในประเดน็ข้างต้นตามปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในตำบลที่ได้รับคัดเลือกในพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินงานตาม
โครงการ U2T ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการจ้างผู้รับจ้างงานจำนวน 13 รายในเดือนกุมภาพันธ์และมีจำนวนผู้
รับจ้างงานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็น 25 รายในเดือนธันวาคม โดยประกอบไปด้วย ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา 
ในที่นี้จะเรียกผู้รับจ้างงานว่าเป็นทีมงาน U2T ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน โดยมีจำนวน
ประชากรในปี พ.ศ.2562 จำนวน 2,696 คน คิดเป็น 1,280 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยเฉพาะ สวน
ยางพาราและสวนผลไม้ (เงาะ ทุเรียน สับปะรด) บางส่วนทำไร่ ทำนา ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป แต่เนื่องด้วยปัญหาสภาวะทาง
เศรษฐกิจท่ีมาจากราคายางพาราตกตำ่อย่างต่อเนื่อง เช่นในช่วงของการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนายางพารา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 มาถึง
ปัจจุบัน  [3] ปัญหาการได้รับผลกระทบจากการบุกเข้าทำลายพื้นท่ีทำกินและผลผลิตทางการเกษตรโดยช้างป่า และปัญหาราคาผลไม้
ตกต่ำในช่วงฤดูกาลออกผลของผลผลิตทางการเกษตรพร้อมกัน อันเป็นผลมาจากปริมาณการให้ผลผลิตจำนวนมากของผลไม้ใน
ช่วงเวลาเดียวกันในหลายพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเกินความต้องการของประชาชนภายในประเทศ ทำให้ประชาชนชาวเขาน้อยประสบ
ปัญหารายได้ลดลง แต่ด้วยภาวะเงินเฟ้ออันทำให้สินค้าในตลาดมีราคาที่สูงข้ึนทำให้รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เกิดการเป็นหนี้ยืมสิน
และการมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย และสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้การประกอบอาชีพหลายอาชีพประสบ
กับปัญหา เช่น อาชีพค้าขาย เป็นต้น  
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 การส่งเสริมรายได้ประชากรในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมด้วยการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถช่วยสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนเพื่อเป็นการยกระดับ และพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนตำบลที่จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศต่อไป 
โดยเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน [4] โดยการนำกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
มาใช้ในการจัดการและสนับสนุนการใช้วัตถุในท้องถิ่นของตัวเองเป็นวิธีการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งความเข้มแข็งใน
ชุมชนจะนำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความร่วมมือร่วมใจและแรงสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มในระยะยาว  [5] อีกทั้งงาน
วิชาการได้แสดงถึงความเชื่อมโยงกันของการดึงดูดความร่วมมือของสมาชิกของชุมชนใกล้เคียงเพื่อมีส่วนร่วมในวิสาหกิจชุมชน ทำให้
วิสาหกิจชุมชนมีเครือข่ายสู่องค์กรภายนอกและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เกิดเนื่องมาจากความสัมพันธ์ท่ีก่อให้เกิดความไว้วางใจและ
ความปรารถนาดีต่อกันที่เกิดขึ้นระหว่างการมีความร่วมมือกันของชุมชน เมื่อความสัมพันธ์ลักษณะนี้ใช้เวลาในการดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องสักระยะหนึง่จะเป็นผลไปสูก่ารเสรมิสร้างความเข้มแข็งสู่การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนใหม่ [6] จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาในครั้งนี้อัน
ประกอบไปด้วยการศึกษาสภาพปัจจุบันของปัญหาในชุมชนตำบลเขาน้อย การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพัฒนา
และส่งเสริมการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีการลงทุนต่ำ 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันและความต้องการของชุมชน ในพ้ืนท่ีตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าชุมชนของประชาชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในพื้นที่ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะ
เมา จังหวัดระยอง 

 2.3 เพื่อขยายขอบเขตองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชนของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง กับพ้ืนท่ีใกล้เคียง  
 2.4 เพื่อส่งเสริมการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในพ้ืนท่ีตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
 
3. ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 
 
4.กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ U2T ในตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 
จำนวน 120 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและทีมงาน U2T ตำบลเขาน้อย จำนวน 30 คน โดยเก็บจาก 5 
หมู่บ้านของตำบลเขาน้อย สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชผักบ้านเขาน้อยและวิส าหกิจชุมชนผักพื้นบ้าน บ้านคลองยาง 
จำนวน 10 คน เป็นตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
จำนวน 60 คน จาก 5 หมู่บ้านๆ ละ 15 คน และประชาชนในเครือข่ายโครงการ U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ตำบลใกล้เคียง 3 ตำบล คือ ตำบลห้วยยาง ตำบลวังหว้า และตำบลกองดิน จำนวน 20  คน มาจากผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
โครงการ U2T ของตำบลนั้น ๆ มาก่อนแล้ว ตำบลละ 6-7 คน 
 
5. การดำเนินโครงการ 
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นทั้ง 4 ประการ จึงได้มีการออกแบบการดำเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พื้นที่
ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ คือ การใช้แบบสำรวจและการสัมภาษณ์และ Focus 
group ในการระดมความคิด ประกอบด้วยกระบวนการ 9 ข้ันตอน ดังนี ้
ขั้นที่ 1 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาน้อย ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสขุประจำหมู่บ้าน (อสม.) หน่วยงานสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล)  พัฒนาชุมชนเขาน้อย   
ขั้นที่ 2 การประชุมระดมความคดิกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในขั้นตอนท่ี 1 และการเตรียมความพร้อมทีมงาน U2T และทีมงานวิจัย ให้มี
ความเข้าใจและมีเป้าหมายของโครงการร่วมกัน ด้วยวิธีการ Focus group จำนวน 20 คน 
ขั้นที่ 3 การออกแบบและสร้างแบบสำรวจครัวเรือนจากข้อมูลการระดมความคิดในขั้นตอนที่ 2 โดยการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับ
เก็บข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนดังภาพ  1 เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของสภาพปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้น และความต้องการของ
พื้นที ่
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ภาพ  1 : แอพพลิเคชันสำหรับการสำรวจข้อมูลครัวเรือนพัฒนาโดยคณาจารย์ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

 
ขั้นที่ 4 การดำเนินการสำรวจข้อมูลครัวเรือนของทีมงาน U2T เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นเวลา 1 เดือน  
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลจากการสำรวจข้อมูลครัวเรือน โดยการวิเคราะห์เชิงสถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ  
ขั้นที่ 6 การวางแผนการทำงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผน จากผลการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
ในขั้นท่ี 5 กับหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาชุมชน ทีมงาน U2T ผู้เชี่ยวชาญ
และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ (ภาพ  2) 
 

 
ภาพ  2 การวางแผนการทำงานโดยกระบวนการมสี่วนร่วมในการวางแผน 

 
ขั้นที่ 7 การลงมือปฏิบัติตามแผนกิจกรรมที่วางไว้พร้อมให้แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามหลักการ PDCA (P Plan ระบุและ
วิเคราะห์ปัญหา D Do พัฒนาทางออกและดำเนินการตามแผน C Check ประเมินและสรุปผล A Act ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนใหม่
ต่อไป) โดยบูรณาการความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ มหาวิทยาลัย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในด้านองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ชาวบ้านนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงผลงาน ได้มีการจัด
กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 100 คน โดยแบ่งเป็นการ
อบรมให้ความรู้ 5 ครั้งๆ ละ 20 คน (ภาพ  3) 
 

    
ภาพ  3 การอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมจ่ากการเพิ่มมูลค่าวสัดุและวตัถุดบิในชุมชนตำบลเขาน้อย 
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ขั้นที่ 8 การขยายผลองค์ความรู้นำสู่การถอดบทเรียน โดยการนำเอาบทเรียนไปขยายผลสู่พื้นที่อื่นผ่านความร่วมมือกับเครือข่าย
โครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ได้แก่ ตำบลวังหว้า ตำบลกองดิน และตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เข้าอบรมตำบลเขาน้อยสู่กลุ่มเป้าหมายของทั้ง 3 ตำบล จำนวน 1 ครั้ง 20 คน  
 

   
ภาพ  4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรมตำบลเขานอ้ย อำเภอเขาชะเมา และผู้เข้าร่วมอบรมตำบลห้วยยาง ตำบลวัง

หว้า และตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 
ขั้นที่ 9 การประเมินผล ติดตามผล การถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไป
ส่งเสริมสัมมาชีพเดิมหรือประกอบเป็นสัมมาชีพใหม่ และการริเริ่มก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบของช่องทางการสร้ าง
รายได้เพิ่มด้วยการลงทุนน้อยจากทรัพยากรในชุมชนโดยประชาชนผู้ผ่านการอบรม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
 
6.สรุปผลการดำเนินงานและประเด็นสำคัญท่ีได้จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 6.1 สภาพปัญหาปัจจุบันของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชนตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

จากการสำรวจข้อมูลครัวเรือน จำนวน 296 ครัวเรือน และการประชุมระดมความคิดร่วมกันกับหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน U2T พบว่า 

ด้านครัวเรือน ร้อยละ 69 พักอาศัยเป็นครอบครัวใหญ่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 6 คน  
ด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 47 ประชาชนมีฐานะทางครัวเรือนพออยู่พอกิน มีหนี้สินเล็กน้อย รองลงมา ร้อยละ 42 ฐานะทางครัวเรือน

ปานกลาง พออยู่พอกิน ไม่มีหนี้สิน และร้อยละ 10 ฐานะทางครัวเรือนยากจน มีหนี้สินมาก  
ด้านจำนวนบุตรในครัวเรือน ร้อยละ 35 มีบุตร 2 คน รองลงมาร้อยละ 23 มีบุตร 3 คน ลำดับที่สาม ร้อยละ 15 มีบุตร 1 คน 

ลำดับที่สี่ ร้อยละ 10 มีบุตรจำนวน 4 คน และร้อยละ 17 อ่ืนๆ  
ด้านการประกอบอาชีพ ร้อยละ 60.14 ทำไร่ทำสวน โดยเฉพาะสวนยางพารา รองลงมาร้อยละ 18.58 รับจ้างทั่วไป อันดับที่สาม

ร้อยละ 9.80 ค้าขาย อันดับที่สี่ร้อยละ 7.77 ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น พนักงานประจำของภาครัฐและภาคเอกชน เจ้าของกิจการ 
ผู้สูงอายุ และแม่บ้าน และอับดับสุดท้ายร้อยละ 3.72 ว่างงาน  

ด้านรายได้และรายจ่ายครัวเรือน ร้อยละ 71 มีรายได้และรายจ่ายในระดับท่ีเท่าๆ กัน อยู่ในระดับ 2,000 – 20,000 บาท โดยส่วน
น้อยที่ประชาชนตำบลเขาน้อยจะมีส่วนรายได้มากกว่ารายจ่าย  

ด้านหนี้สินครัวเรือน ร้อยละ 21 ของประชาชนตำบลเขาน้อยมีหนี้สินต่อเดือนเฉลี่ย 5,772 บาท  
ด้านปัญหาและอุปสรรคในการดำรงชีวิต พบว่าร้อยละ 39.80 มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจา่ยครวัเรือนตอ่เดือน โดยมีสาเหตุหลักมา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 รายได้ลดลงจากผลผลิตทางเกษตรตกต่ำ หนี้สินที่มีอยู่เดิม ต้นทุนของ
วัตถุดิบราคาสูงขึ้น การค้าขายมีรายได้ต่ำลง ทำให้มีรายได้น้อยลงและมีรายจ่ายที่สูงขึ้น ร้อยละ 8.16 พบปัญหาราคาผลผลิตทาง
การเกษตรที่ตกต่ำ โดยเฉพาะยางพาราอันเป็นอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ของตำบลเขาน้อย รองลงมาร้อยละ 4.08 ประสบ
ปัญหาในผู้สูงอายุไม่มีงานทำเนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรง ไม่สามารถทำงานหนัก เช่น เกษตรกรรมได้ ลำดับถัดมา ร้อยละ 
2.04 ไม่มีการจ้างงานในงานรับจ้างทั่วไปหรือมีการจ้างงานที่ลดลง สุดท้ายร้อยละ 6.46 ประสบปัญหาอืน่ ๆ เช่น เรื่องที่อยู่อาศัย การ
รบกวนที่ทำการเกษตรโดยสัตว์ป่า โดยเฉพาะช้างป่าและลิงป่า การมีน้ำทางการเกษตรไม่เพียงพอ สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อ
การเกษตร และการขาดรายได้เสริม  

ด้านการประกอบอาชีพเสริม พบว่า ร้อยละ 82.43 ไม่เคยประกอบอาชีพเสริมใด ๆ เลย รองลงมาร้อยละ 15.54 เคยประกอบ
อาชีพเสริมแบบไม่ประจำเป็นครั้งคราว และร้อยละ 2.03 เท่านั้นที่ประกอบอาชีพเสริมอยู่ประจำ จากการสำรวจพบว่าประชาชน
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ชาวเขาน้อยประสบปัญหาด้านรายได้ที่น้อยลง ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครัวเรือน และไม่มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริม อีก
ทั้งมีความต้องการที่จะมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือนโดยจำเป็นที่อาชีพเสริมนี้ต้องมีต้นทุนที่ต่ำ เนื่องจากประชาชนมีทุนน้อย 
และเป็นอาชีพที่สามารถทำได้ในทุกกลุ่มอาชีพและอายุ ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการพัฒนาสินค้าและบริการโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุ/วัตถุดิบในชุมชน 
6.2 การพัฒนาศักยภาพของสินค้าชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) เป็นแนวทางของภาครัฐในการแก้ปัญหาเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถอยู่รอด
ได้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีการนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านสินค้าและบริการ โดยแนวคิดนี้เป็นการพัฒนาสินค้าและบริการด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความแตกต่าง แปลกใหม่ เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่
ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ความคิดของมนุษย์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถก้าว
กระโดดไปอยู่ในกลุ่มที่มีการเติบโตสูงของเศรษฐกิจโลกได้ 

จากการสำรวจในขั้นตอนก่อนหน้าทำให้เห็นสภาพปัจจุบันของชุมชนและความต้องการของประชาชนในตำบลเขาน้อย ซึ่ งปัญหา
หลักคือสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 และสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้ประชาชนตำบลเขาน้อยมีรายได้ที่ลดลง รายจ่ายที่เพิ่มขึ้น เกิดภาวะไม่มีงานทำจากการเลิกจ้างงานหรือมีการ
จ้างงานในอัตราลดน้อยลง รายรับไม่สามารถสนับสนุนรายจ่ายได้เพียงพอ ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำ ส่วนในอาชีพค้าขาย 
บริการและการท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์เช้ือไวรัสโคโรน่าไวรัส 2019 โดยเห็นได้จากการลดลงของจำนวน
นักท่องเที่ยว การจับจ่ายใช้สอยของคนทั่วไปลดน้อยลง และการปิดสถานที่ค้าขายบางแห่งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่
รุนแรงขึ้น อาทิเช่น ตลาดนัด ตลาดสด เป็นต้น ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้มีการประชุมระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการบรรเทา
ผลกระทบด้วยการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายครัวเรือน โดยการประชุมระดมความคิด Focus group กับหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาชุมชน ทีมงาน U2T ผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ  

จากการประชุมระดมความคิดพบว่า การตอบสนองความต้องการของประชาชนเขาน้อยด้วยการสนับสนุนอาชีพเสริมหรืออาชีพ
ใหม่ด้วยต้นทุนน้อยเป็นทางเลือกที่สามารถช่วยให้ประชาชนเขาน้อยมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน โดยการนำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุและวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาคิดค้น ดัดแปลง แปรรูป เพิ่มมูลค่า เนื่องจากวัสดุและ
วัตถุดิบในชุมชนสามารถหาได้ง่ายและมีจำนวนมากในราคาต้นทุนต่ำ อีกทั้งกระบวนการการแปรรูปวัสดุและวัตถุดิบดังกล่าวต้องมี
ต้นทุนการลงทุนที่ต่ำด้วย หากสามารถสร้างตน้แบบผลติภณัฑ์ที่ผลิตจากวัสดุและวัตถุดิบในชุมชนอันเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
มีการเพิ่มมูลค่า เกิดความแปลกใหม่ในท้องตลาด จะสามารถดึงดูดผู้บรโิภคทั่วไปและนักท่องเที่ยวท่ีจะเป็นกลุ่มลูกค้าผู้ซื้อสินค้าหลักได้ 
เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในเขาน้อยได้ ผลจากการระดมความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีตอบเง่ือนไขเน้นใช้วัสดุ/วัตถุดิบ
ในท้องถิ่น ใช้ทุนน้อย ทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยสามารถทำได้ มีทั้งหมด 17 รายการ (ดูตารางที่ 1) และเน้นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการใช้
ประสบการณ์จากปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาสินค้าเป็นหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

จากกิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุและวัตถุดิบในชุมชนพบว่า 
ประชาชนตำบลเขาน้อยสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปปฏิบัติตามโดยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายหลังจากการอบรมสิ้นสุด 
เพื่อเป็นรายได้ใหม่หรือรายได้เสริมให้กับครอบครัว โดยผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด 17 รายการที่ประชาชนตำบลเขาน้อยได้รับการอบรมและ
จำหน่ายต่อเนื่อง (ตาราง 1) และมีอีกหลากหลายรายการที่มีการอบรมให้ความรู้นอกเหนือจากนี้เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่ประชาชน
ตำบลเขาน้อยในการสร้างอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริมซึ่งในกิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ คณาจารย์ผู้รับผิ ดชอบโครงการ 
ผู้เชี่ยวชาญ และทีมงาน U2T ยังมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาด ประกอบด้วย การคำนวณต้นทุน
และการตั้งราคาขาย ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก การขนส่งสินค้า การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิเช่น สื่อเฟซบุ๊ก (Facebook fanpage) ติ๊กต๊อก (Tiktok) ยูทูป 
(Youtube) อินสตาแกรม (Instragram) ไลน์มายชอป (Line my shop) วงใน (Wongnai) และ ชอปปี้ (Shopee) เป็นต้น โดยให้
ความรู้ด้านเนื้อหาที่ใส่ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ต้องมีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย เป็นเนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายนำไปใช้
ประโยชน์ได้ เนื้อหาตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและแก้ปัญหาให้กับกลุม่เป้าหมายได้ และพบว่าจากการให้ความรู้ชาวบ้าน
สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีได้ผลิตหลังการอบรมความรู้ สามารถกำหนดราคา ระบุเนื้อหารายละเอียดของสินค้า รีวิวสินค้า ถ่ายวีดีโอ
เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และมีรายได้จากการขายทั้งในรูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ ทำให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบและวัสดุในชุมชน ดังตาราง 1 อีกทั้งเป็นการสร้างงาน สร้างร ายได้ และสร้างแรง
บันดาลใจ เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยต้นทุนน้อยให้กับประชาชนตำบลเขาน้อยได้จริง 
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ตาราง 1 ผลิตภณัฑ์จากการสร้างมูลค่าเพิม่วัสดแุละวตัถุดิบในชุมชน 
ลำดับ

ที ่
ช่ือ

ผลิตภณัฑ ์
วัสดุ/วตัถุดิบ
หลักในชุมชน 

ราคาก่อน
การแปรรปู 

ราคาหลัง
การแปรรปู* 

รูปภาพผลิตภัณฑ ์

1. แหนมเห็ด เห็ดนางฟ้า  กก. ละ 80 
บาท 

กก. ละ 250 
บาท 

 
2. น้ำพริกเผา

เห็ดนางฟ้า 
เห็ดนางฟ้า  กก. ละ 80 

บาท 
กก. ละ 200 
บาท 

 
3. น้ำพริก

กระชาย
กรอบ 

กระชายและ 
วัตถุดิบในการ
ทำ 

กก. ละ 150 
บาท 

กก. ละ 700 
บาท 

 
4. น้ำพริก

กระวาน
กรอบ 

กระวาน  ไม่มตี้นทุน 
มีแหล่งการ
ปลูก หรือ
หากซื้อต้น
ละ 10 บาท 

ต้นละ 35 
บาท 

 
5. ปุ๋ยมูล

ไส้เดือน 
ตัวไสเ้ดือนและ
มูลวัว (มูลวัว
หาได้ในพ้ืนท่ี) 
 

กก. ละ 450 
บาท 

กก. ละ 
1,722 บาท 

 
6. น้ำหมัก

ชีวภาพ 12 
สูตร 

วัตถุดิบในชุมชน 
เช่น เปลือกไข่ 
น้ำตาล เศษ
อาหาร เศษผัก
ผลไม้  

ค่าใช้จ่าย
น้อย 
วัตถุดิบ
เหลือใช้ 

เพิ่มมูลค่าให้
วัสดุเหลือใช้ 
100% 
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ลำดับ
ที ่

ช่ือ
ผลิตภณัฑ ์

วัสดุ/วตัถุดิบ
หลักในชุมชน 

ราคาก่อน
การแปรรปู 

ราคาหลัง
การแปรรปู* 

รูปภาพผลิตภัณฑ ์

7. น้ำกระชาย
เพื่อสุขภาพ
พร้อมดื่ม 

กระชาย  กก. ละ 150 
บาท 

กก. ละ 500 
บาท 

 
8. ต้นอ่อน

ทานตะวัน 
อาชีพใหม่ที่
ลงทุนต่ำ 

กก. ละ 100 
บาท 

ผลผลติต้น
อ่อน
ทานตะวัน 
3,360 บาท 

 
9. สบู่กาก

กาแฟ 
กากกาแฟ  ค่าใช้จ่าย

น้อย 
วัตถุดิบ
เหลือใช้ 

เพิ่มมูลค่าให้
วัสดุเหลือใช้ 
100% 

 
10. ข้าวเกรียบ

ข้าวไรซ์เบอ
รี่ 

ข้าวไรซ์เบอรี่
ปลอดสารพิษ
จากผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 

กก. ละ 80 
บาท 

กก. ละ 323 
บาท 

 
11. ปลาสม้ ปลาตะเพียน

ในชุมชน 
กก. ละ 40 
บาท 

กก. ละ 189 
บาท 

 
12. ชุดของขวัญ

เห็ดพร้อม
ปลูก 

เห็ดนางฟ้า  กก.ละ 10 
บาท 

กก.ละ 54 
บาท 

 

 
13. น้ำส้มควัน

ไม ้
เศษไม้ใน
ชุมชน 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย
วัตถุดิบ 

เพิ่มมูลค่าให้
วัตถุดิบ
เหลือใช้ 
100% 
ลิตรละ 159  
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ลำดับ
ที ่

ช่ือ
ผลิตภณัฑ ์

วัสดุ/วตัถุดิบ
หลักในชุมชน 

ราคาก่อน
การแปรรปู 

ราคาหลัง
การแปรรปู* 

รูปภาพผลิตภัณฑ ์

บาท 
14. บัวลอยจ ิ ดอกอัญชัน 

ฟักทอง ใบเตย 
มันม่วง  
(อาชีพใหม่ที่
ลงทุนต่ำ) 

ต้นทุนการ
ทำต่อครั้ง 
26.23 บาท 

ราคาขายต่อ
ครั้ง 60 
บาท 

 
15. กระถาง

ต้นไม้
จากขุย
มะพร้าว 

ขุยมะพร้าว ค่าใช้จ่าย
น้อย 
วัตถุดิบ
เหลือใช้ 

เพิ่มมูลค่าให้
วัสดุเหลือใช้ 
100% 

 
16. พรม

อเนกประสง
ค ์

เศษผ้า ต้นทุนต่ำ ใช้
เศษผ้าที่ไม่
ใช้แล้ว หรือ
หากซื้อ กก.
ละ 30 บาท  

เพิ่มมูลค่าให้
วัสดุเหลือใช้ 
100% 

 
17. กระถาง

ต้นไม้จาก
เศษ
พลาสติก 

ขยะพลาสติก
ในชุมชน 

ค่าใช้จ่าย
น้อย ขยะ
พลาสติกใน
ชุมชน 

เพิ่มมูลค่าให้
วัสดุเหลือใช้ 
100% 

 
*ราคาที่แสดงเป็นราคาขายของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  

 

6.3 การขยายขอบเขตองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชนของประชาชนในพ้ืนที่ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง กับพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 หลังจากมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบและวัสดุในชุมชนตำบลเขาน้อย ได้มีการนำความรู้นี้ไป
ขยายผลความรู้แก่ชุมชนใกล้เคียงโดยเริ่มจากตำบลในโครงการ U2T ใกล้เคียงในเครือข่าย U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกก่อน จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลวังหว้า ตำบลห้วยยาง และตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
20 คน จากตำบลละ 7-8 คน ทำให้เกิดสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคนิค การลงมือทำ การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ความ
สามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการช่วยออกความคิดเห็นในการพัฒนาสินค้าชุมชนของตนเองและตำบลเพื่อนบ้าน โดยการถอดแบบ
ความคิดจากความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ สินค้าทางการเกษตร ผลผลิต จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา ร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสร้าง
เครือข่ายองค์ความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน เพื่อสามารถจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในตำบลที่สนใจ และสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่อไป 
 
6.4 การส่งเสริมการก่อต้ังวิสาหกิจชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในพ้ืนที่ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง 
 การส่งเสริมการก่อตั้งวิชาหกิจชุมชนจากการรวมกลุ่มประชาชนตำบลเขาน้อยผู้เคยผ่านการอบรมและผู้ไม่เคยได้รับการอบรม คือ 
“วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอนุรักษ์ธรรมชาติและวิถีชาวบ้านตำบลเขาน้อย” (ภาพ  5) โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 1 
ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูลเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2564)คือ น้ำพริกกระชายกรอบ โดยโครงสร้างของวิสาหกิจนี้ประกอบไปด้วยประธานวิสาหกิจ
ซึ่งมาจากผู้นำท่ีได้มาจากผู้เข้าอบรมที่เป็นประชาชนที่หลักในการก่อตั้งและสมาชิกวิสาหกิจคือประชาชนผู้เคยเข้าอบรมและผู้ที่ไม่เคย
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เข้าอบรมแต่มีความสนใจในผลลัพธ์ของโครงการ U2T รวมทั้งสิ้น 20 คน วัตถุประสงค์ของวิสาหกิจนี้คือเพื่อการแลกเปลี่ยนและขยาย
ความรู้ภายในชุมชน ตลอดจนการสร้างเครอืข่ายระดับชุมชนและสร้างความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งของประชาชนตำบลเขาน้อย
ในการรวมกลุ่มเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับวัสดุและวัตถุดิบในชุมชนและสง่เสรมิการจำหน่ายสินค้าผา่นช่องทางออนไลน์มากยิ่งข้ึน เพื่อปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนและเพื่อแบ่งปันและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย หลังจากนั้นมีการประเมินติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์การนำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม เพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัว พบว่าผู้เคยเข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน สามารถต่อยอดนำความรู้ไปประกอบอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม 
สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ตนเองและครอบครัว ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ แหนมเห็ด น้ำพริกเผาเห็ดนางฟ้า น้ำพริกกระชายกรอบ น้ำพริก
กระวานกรอบ ปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ำกระชายเพื่อสุขภาพ ปลาส้ม น้ำส้มควันไม้ และพรมอเนกประสงค์ โดยการจำหน่ายทั้งผ่านช่องทาง
ออนไลน์และออฟไลน์ ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้เกิดรายได้เสริมเฉลี่ยต่อเดือนต่อคนราว 10,000 บาท 

 

ภาพ  5 เครือข่ายความร่วมมือของชุมชนเพื่อก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนใหม่ “วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอนุรักษ์ธรรมชาติและวิถี

ชาวบ้านตำบลเขาน้อย” 

 
7.อภิปรายผลการดำเนินงาน 

การวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันและความต้องการของชุมชน พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบและวัสดุในชุมชนและสามารถจำหน่าย ขยายขอบเขตองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชน และ
ส่งเสริมการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน โดยการนำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นรายได้ใหม่หรือรายได้เสริมให้กับ
ประชาชนเขาน้อยผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์  อันเป็นการเพิ่มรายได้ครัวเรือน เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน และมีการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง อันนำไปสู่การก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีงานวิจัยหลากหลายที่
ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการช่วยพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน  [7] [8] [9] 

 7.1 สภาพปัญหาปัจจุบันและความต้องการของชุมชนจากการลดลงของรายได้และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโร
น่าไวรัส 2019  

จากการวิจัยพบสภาพปัญหาของการดำรงชีวิตของประชาชนตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร คือ รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครัวเรอืน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้
ราคาผลผลิตตกต่ำ ต้นทุนของวัตถุดิบสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่ลดลงและรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น และกระทบไปจนถึงเกษตรกรต้อง
มีการกู้ยืมเงิน ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของภาวะหนี้สิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ นาใจดี (2563)  [10] ที่พบว่าประชาชน
ไทยส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งรายได้ที่นำมาใช้จ่ายในครอบครัวมาจากการขายพืชผลทางการเกษตรเป็นหลัก หากปี
ไหนประสบปัญหา เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม ก็จะทำให้ประชาชนเดือดร้อน จากความเสียหายและรายรับที่ลดลงจากการขายผลผลิตทาง
การเกษตร ประกอบกับจากต้นทุนในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการผลิตในปัจจุบันที่ต้องมีการใช้เครื่องจักรและสารเคมี อันนำไปสู่
การเพิ่มขึ้นของภาวะการเป็นหนี้ ทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ ภาวการณ์เป็นหนี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ทำให้ผู้ที่เป็น
ลูกหนี้เกิดความเครียด วิตกกังวล และเกิดความหวาดระแวงในความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการ
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ทำงานและการทำมาหากินในชีวิตประจำวัน ส่งผลทางลบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว อาทิเช่น การทะเลาะเบาะแว้ง การไม่มีเวลา
ร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวแตกแยก อีกทั้งการที่เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ อาชีพและ
รายได้ไม่แน่นอนทำให้ไม่สามารถกู้ยืมเงินในระบบสถาบันการเงินได้ [11] 

ในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร สามารถทำได้ด้วยการประกอบอาชีพเสริม การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เป็นต้น ประชาชนตำบลเขาน้อย 
อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองส่วนใหม่ไม่เคยประกอบอาชีพเสริมใด ๆ เลย ทำให้ไม่มีรายได้อื่นนอกเหนือจากรายได้จากผลผลิตทาง
เกษตรหลักที่ประกอบอาชีพอยู่เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผ่องศรี พัฒนมณี (2561) [12] พบว่าการเพิ่มรายได้และการลด
รายจ่าย เป็นการพัฒนาการส่งเสริมการดำรงชีวิตทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ การจัดตั้งอาชีพและการส่งเสริมอาชีพเสริม
ให้กับครัวเรือน การลดรายจ่ายด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว และการอบรมให้ความรู้การทำบัญชีครัวเรือน 

7.2 การพัฒนาศักยภาพสินค้าชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ในงานวิจัยนี้จัดอยู่ในรูปแบบการสร้างสรรค์ในด้านของชุมชน โดยมีปัจจัยนำเข้าอันเป็นวัสดุหรือวัตถุดิบในชุมชนเข้า
มาเป็นทรัพยากร ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพัฒนามูลค่าผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนต่อไป [9] การ
ระดมความคิดจากผลการสำรวจสภาพปัญหาปัจจุบันของชุมชน ทำให้หน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานบริหารส่วน
ตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทีมงาน U2T ผู้เชี่ยวชาญและคณาจารยผ์ู้รับผิดชอบโครงการ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงออกถึงความรู้และ
ความคิดเห็นเพื่อช่วยกันหาทางออกที่เป็นไปได้มากท่ีสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ตลอดจนการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุและวัสดุดิบในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุและวัตถุดิบเหล่านั้น อันนำไปสู่การสร้างรายได้เสริมให้
ประชาชนผู้เข้าอบรมตำบลเขาน้อย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยเฉพาะในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้กับตำบลใกล้เคียง
อีก 3 ตำบล คือ ตำบลห้วยยาง ตำบลวังหว้า และตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อีกทั้งกระบวนการทั้งหมดนี้ทำให้เกิดเป็น
องค์ความรู้ทางวิชาการที่ทางทีมคณาจารย์ U2T ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถนำมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการในตำบลอื่น ๆ และในโครงการเครือข่ายอีกด้วย ภาพ 6 แสดงกระบวนการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าชุมชน
ของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 6 กระบวนการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าชุมชนของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
 

อีกทั้งยังมีการพัฒนาสินค้าชุมชนด้วยการยกระดับการตลาด โดยการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ทำให้พบว่าควรให้ความสำคัญ
ทางด้านเนื้อหาเพื่อสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่ากับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบา หินเธาว์ (2565)  [13] ที่ได้อธิบาย
ว่า การสร้างการประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์ควรมีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย เป็นเนื้อหาท่ีกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์
ได้ เนื้อหาตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้นำกลยุทธ์นี้ไปใช้ในการพัฒนา
สื่อและโฆษณาผลติภณัฑ์ที่ประชาชนตำบลเขาน้อยได้ทำขึ้นในระหว่างการอบรมรับความรู้และได้รับการตอบรับจากการตลาดออนไลน์
ที่ได้ผลดี 

ประชุมระดมความคิดหาแนวทาง
เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
ประชาชน ตำบลเขาน้อย 
(สนับสนุนอาชีพเสริม) 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
เกีย่วกับการสร้าง

ผลิตภัณฑ์ใหม่และเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เชิงปฏิบัติการ

เกีย่วกับช่องทางการจัด
จำหน่ายและการตลาด 

ทดลองการขายจริงผา่น
ช่องทางออฟไลน์และ
ออนไลน์โดยชาวบ้าน 

ตำบลเขานอ้ย 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้เชิงปฏิบัติการกับ
ชาวบ้านพื้นที่ใกลเ้คียง 

รวมกลุ่มและจัดตั้งกลุม่
วิสาหกิจชมุชนใหมข่อง
ประชาชนตำบลเขาน้อย 
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 7.3 การขยายขอบเขตองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชนก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของประชาชนและ
เกิดผลงานวิชาการของผู้วิจัย  

งานวิจัยนี้ทำให้เกิดความร่วมมือตั้งแต่การระดมความคิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานบริหาร
สว่นตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทีมงาน U2T ผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ผูร้ับผดิชอบโครงการ ตลอดไปจนถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างตำบล
ใกล้เคียง ได้แก่ ตำบลห้วยยาง ตำบลกองดิน และตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ร่วมกับตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง เพื่อแบ่งปันความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุและวัตถุดิบในชุมชนของตำบลเขาน้อย เพื่อเครือข่ายสามารถนำความรู้
นี้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของพื้นท่ีชุมชนตนเอง การศึกษาในครั้งนี้พบว่ากิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของประชาชนชุมชน
เขาน้อยและพื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้การรวมกลุ่ม เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างมีส่วนร่วม เพื่อมาผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ภายใต้ภูมิ
ปัญญาและองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศพร แก้วขวัญไกร (2560)  [14] ซึ่งเน้นการพึ่งพาตนเองของ
ครอบครัวและชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่มีเป้าหมายและลักษณะของกิจกรรมเหมือนกัน ในที่นี้
คือภายใต้โครงการ U2T เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดความกระหายของการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลง 
อันเป็นหัวใจแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  [7] 

7.4 การให้ความรู้และการขยายขอบเขตองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและยกระดับสินค้าของชุมชนไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นตัว
ช่วยในการส่งเสริมการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสร้าง 

จากการศึกษาพบว่าการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าชุมชนของประชาชนด้วยการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการขยายของเขตองค์ความรู้นั้นไปยังพื้นที่ใกล้ เคียง ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิเช่น ประชาชนผู้เข้าร่วม
อบรมตำบลเขาน้อยและพื้นที่ใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทีมงาน U2T และคณาจารย์ มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และได้รับ
ผลประโยชน์ในทุกภาคส่วนในแต่ละด้าน ประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  

1) ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนผู้เข้าร่วมอบรม ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ได้รับผลประโยชน์ใน
รูปแบบที่แตกต่างกัน อาทิเช่น รายได้ที่เพิ่มขึ้น ศักยภาพการผลิตสินค้าจากการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบชุมชนที่เพ่ิมขึ้น  

2) ด้านสังคม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการได้รับผลประโยชน์จากการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรในพื้นที่ชุมชนทำให้เกิด
มูลค่าเพิ่มมากขึ้น การได้รับการเป็นที่รู้จักจากความนิยมของผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่เพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และ  

3) ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนมีความร่วมมือท่ีเข้มแข็งภายในและระหว่างชุมชนใกล้เคียง มีการคำนึง
และตระหนักถึงคุณประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุใช้เหลือ และลดปริมาณขยะพลาสติดและขยะอินทรีย์ โดยการนำกลับมาผลิต
เป็นสินค้าท่ีเพิ่มมูลค่าได้ อาทิเช่น เศษผ้า พลาสติก ขุยมะพร้าว เศษอาหาร ขยะพลาสติก เป็นต้น สามารถช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย
และขยะอินทรีย์ในชุมชน และแปรรูปขยะเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชนอีกด้วย 

การได้รับประโยชน์นี้เป็นการก่อให้เกิดการสร้างและความร่วมมือของเครือข่ายความรู้และความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชนจากวัตถุดิบภายในชุมชน อันเป็นปัจจัยที่ส่งเสริม
และสนับสนุนวิสาหกิจทุกประเภทกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรมส่งเสริมการเกษตร (2562)  [15]กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชน
เกิดขึ้นจากกิจการของชุมชนที่กลุ่มคนในชุมชนเป็นเจ้าของและร่วมกันดำเนินการ โดยการใช้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่
เหมาะสม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ด้วยการผลิตสินค้าและบริการ
ตอบสนองการพึ่งตนเองและการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน อีกทั้งการวิจัยนี้สอดคล้องกับ การพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประชาชนเองโดยมีผู้นำชุมชนที่มีแนวคิดที่สอดคล้องกัน และมีความมุ่งมั่นในการสร้างงาน
ของกลุ่ม ทำให้เกิดการสร้างความตระหนักถึงปัญหาในชุมชนโดยการกระตุ้นด้วยหน่วยงานภาครัฐท่ีต้องการพัฒนาผ่านการสร้างรายได้
เสริมให้กับประชาชน  [9] เช่น ผ่านโครงการ U2T สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย เหมือนโพธิ์ (2561)  [16]ที่ได้สรุปว่าการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน เกิดการมีส่วนร่วมภายในชุมชน
มากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ชุมชนได้รู้จักการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอย่าง
ยั่งยืน  

 

8.ประโยชน์ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะ และข้อจำกัดของการวิจัย 
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8.1 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) ทราบถึงสภาพปัญหาปัจจุบันและความต้องการของชุมชน ในพ้ืนท่ีตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
2) สามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าชุมชนของประชาชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในพื้นที่ตำบลเขาน้อย อำเภอ

เขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุและวัตถุดิบในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและการส่งเสริมทาง
การตลาด มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบในการนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได้ครัวเรือนได้ 

3) สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชนของประชาชนกับพื้นที่ใกล้เคียง  
4) สามารถส่งเสริมการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในพื้นท่ีตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัด

ระยอง โดยทีมงาน U2T ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ได้รับความรู้และนำไปพัฒนาและ
ยกระดับสินค้าชุมชนและรวมกลุ่มกันก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีรายได้จากการเข้าร่วมโครงการและจากการจำหน่ายสินค้า
ดังกล่าวอันเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

 
8.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ 
1) ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบในชุมชน เพื่อสร้างสินค้าและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าให้กับประชนชนในวง

กว้างให้มากข้ึน 
2) ควรให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาดทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า และ

เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในวงกว้าง 
 

8.3 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
1) การวางกระบวนการของการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าชุมชนของประชาชน เพื่อยกระดับสินค้าในชุมชนเป็นคู่มือปฏิบัติ

เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการประเภทอื่น ๆ ใน
ชุมชนต่อไป 

2) สามารถทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในเรื่องการยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อเข้าร่วมสินค้าโอทอปและการได้รับ
มาตรฐานสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หรือ องค์การอาหารและยา (อย.) เพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานให้กับ
สินค้าของชุมชนต่อไป 

 

8.4 ข้อจำกัดของการวิจัย 
1) การวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ คณะผู้วิจัยมีความจำเป็นต้องมีทักษะการสร้างความสัมพันธ์

และความไว้วางใจกับกลุ่มเป้าหมายก่อนการเริ่มกระบวนการวิจัย และควรได้ความยินดีและประชาชนในพ้ืนท่ีมีความต้องการ
การพัฒนา เพื่อใหก้ารดำเนินการวิจัยในพ้ืนท่ีราบรื่น 

2) การแพร่ระบาดของเช้ือโคโรน่าไวรัส 2019 ทำให้คณะผู้วิจัยและทีมงาน U2T ต้องมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานแบบ
ผสมผสานระหว่างการลงพื้นที่และระบบออนไลน์ ทำให้การดำเนินการวิจัยไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ตามแผนการ
ดำเนินการเดิม คณะผู้วิจัยต้องมีความยืดหยุ่นและปรับกระบวนการวิจัยตามสถานการณ์ 
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