


 

 
 
 

PROCEEDINGS 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
“ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 

 
 

 ภาคโปสเตอร ์
(Poster 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 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 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 
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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 ประดับเพช็ร์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง  รองอธิการบดีฝ่ายวจิัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธาตรี มหันตรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์    รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
อาจารย ์ดร.นพดล ปรางค์ทอง   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารยย์ุพิน พวกยะ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารยน์รินทร ์อุ่นแก้ว    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย 
อาจารย ์ดร.สุดารัตน์ เกลี้ยงสะอาด  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าด ี  คณบดีคณะครศุาสตร ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
อาจารยป์ระพันธ์ แสงทองดี    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 



 

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

คณะกรรมกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติฝ่ำยต่ำงๆ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1355/2565  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาต ิ“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.ยุพาภรณ์ 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  นัยจรัญ  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 เสือเอี่ยม  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 เช่ียวจินดากานต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิรขิวัญ 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 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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.นรินธน ์นนทมาลย ์    มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ 
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 าคัญอย่างมากโดย
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 ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่ น
อย่างยั่งยืน มีวิธีการด าเนินการศึกษาคือ ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาผ้าลายอย่างวัดย่านอ่างทอง 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 
บทควำมวิจัยภำคโปสเตอร ์

 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
บทควำม 

กลุ่มกำรศึกษำ (ED)  หน้ำ 

1 ED115 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA 

1 

    ธีรวัฒน์ ฟื้นอินต๊ะศร ี ชานนท์ สิทธิ และ ปรีดาภรณ์ สุวรรณดี  

2 ED116 การพัฒนาระบบช่วยจดจ าค าศัพท์ในการเรยีนวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ส าหรับนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ช้ันปีที ่1 

8 

    นฤทัย สุขอุดม และ เมธี พุ่มทุ่ม  

3 ED117 ผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยรูปแบบการ
เรียนรู้สืบเสาะ 5 ขั้นผสานการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

17 

    ชัยยศ เดชสุระ  และพิเชฐ ศรีสังข์งาม  

4 ED120 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพ่ือส่งเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาค
อีสานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

22 

    ภาวิณี เพ็งธรรม  

5 ED121 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เรื่อง การฟ้อนนาฏยประดิษฐ์ บูชา
พระธาตุเชิงชุม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

34 

    กาญจนา คิง  

6 ED122 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ส21104 ประวัติศาสตร์ โดยใช้แนวคิด
ห้องเรียนกลับทาง ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา และ
ความรับผิดชอบต่อการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

41 

    อนุวัฒน์ เนตรวงศ์  

7 ED123 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

53 

    นันทนา ลีลาชยั  

 
 
 
 
 
 



 

สำรบญั 
บทควำมวิจัยภำคโปสเตอร ์

 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
บทควำม 

กลุ่มกำรศึกษำ (ED)  หน้ำ 

8 ED124 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิด
ร่วมกับแบบฝกึเสริมทักษะ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การเรยีนรู้หลักการใช้ภาษาไทยและ
ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 

61 

    กาญจนา ศรีหาราช  

9 ED125 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู ้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

72 

    ปิยะธิดา ทองอร่าม  และ นฤมล ตันติชาต ิ  
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Development of learning achievement in physics course of grade 10 students by 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องโมเมนตัมและการชนของนักเรียนระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 48 คน โดยใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
กระบวนการ PDCA การวิเคราะห์ทางสถิติใช้การทดสอบที (t-test), ความก้าวหน้าทางการเรียน (normalized gain) และคะแนน
จุดตัด จากการทดสอบที (t-test) พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 (วิเคราะห์โดย paired simples t-test) จากการ
วิเคราะห์โดยความก้าวหน้าทางการเรียนพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ 
PDCA มีความก้าวหน้าทางการเรียนในระดับสูง (high gain) จำนวน 22 คน และในระดับกลาง (medium gain) จำนวน 26 คน และ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA มีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 
0.68 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง (medium gain) และจากการวิเคราะห์คะแนนจุดตัดพบว่า คะแนนจุดตัดอยู่ที่ 20.5 คะแนน โดย
ก่อนการจัดการเรียนรู้ มีนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มรอบรู้และไม่รอบรู้และไม่รอบรู้จำนวน 12 คน และ 36 คน ตามลำดับ ส่วนหลังจากการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA มีนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มรอบรู้และไม่รอบรู้ จำนวน 45 คน และ 3 คน 
ตามลำดับ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงของคะแนนเท่ากับ -0.18 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, กระบวนการ PDCA 

Abstract 
This research aims to improve academic achievement in physics subjects. On the momentum and collision 

of class students Grade 10, A school in Chiang Mai, 48 students. Using problem-based learning, teaching in conjunction 
with the PDCA process analyzed by t-test, normalized gain and a cut-off scores. It was found that students who 
received problem-based instruction in conjunction with the PDCA process had significantly higher academic 
achievement after school at the 0.01 level (analyzed by paired simples t-test). Analyzed by normalize gain, 22 
students who received problem-based instruction and PDCA processes achieved high gain and 26 middle gain 
students. Those who received problem-based instruction and PDCA process had a mean learning progression of 
0.68, which was considered medium gain. The cut-off scores was found that the cut-off scores was 20.5, which 
before learning management. There were 12 students in the Master group and 36 students in the Non-Master 
group. After the students received problem-based learning management with the PDCA process, there were students 
in the Master group. 45 students and 3 students were in the Non-Master and had a score of -0.18 accuracy coefficient. 

Keywords: Learning achievement, Problem-based learning, PDCA process 
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1. บทนำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ท้ังในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพต่าง ๆ นอกจากนี้

การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความบันเทิงต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ต้องใช้ความรู้ทาง ด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ซึ่งประเทศใดที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านนี้ ย่อมมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และประชากรมีคุณภาพชีวิตที่

ดีตามไปด้วย ดังที่สุนนท์ บุราณรมย์ (2542 : 29) กล่าวไว้ วิทยาศาสตร์นอกจากช่วยให้มนุษย์รู้จักนำมาคิด ประดิษฐ์ ผลิต และสร้าง

ปัจจัยสี่แล้ว ยังสามารถนำมาใช้ประดิษฐ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในชีวิต และในการทำงานอย่างกว้างขวาง ซึ่ง

การวิจัย การค้นคว้า การวิเคราะห์ตามหลักการและการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณภาพของเครื่องใช้ดีขึ้น 

และสามารถอำนวยประโยชน์ต่อผู้ใช้ให้มีความสะดวก สบาย และสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข [1, 2] 

การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี การแพทย์ การเกษตร การศึกษา รวมไปถึงด้านคุณภาพ

ชีวิตของพลเมืองในประเทศ จำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนั้นการพัฒนามนุษยใ์ห้มี

ความรู้ความเข้าใจ พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งแรกที่ความส่งเสริมให้เกิดขึ้น [3] การศึกษาเป็นรากฐานที่

สำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนา

ตนเองด้านต่าง ๆ ตลอดจนวางรากฐานการพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของมนุษย์ใน

ด้านต่าง ๆ ท่ีเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืนได้ โดยการศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่ง พัฒนา “คน” ให้เป็น“มนุษย์” ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มี

พัฒนาการสมดุลทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม การจัดการเรียนการสอนยุคปฏิรูปการศึกษานั้น มีจุดมุ่งหมายที่เน้นนักเรียน

เป็นสำคัญ ซึ่งครูผู้สอนควรมีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณภาพ มี

คุณลักษณะ เก่ง ดี มีสุข [4] 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการรวมข้อดีและหลักการสอนหลายวิธีที่มีความสำคัญ ต่อนักเรียนเข้าด้วยกัน ดังที่
เสริมศรี ไชยศร ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานไว้ว่า เป็นการนำหลักการและเทคนิคของวิธีการสอนตา่ง ๆ มาปรับใช้กับการ
เรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานได้เป็นอย่างดี [5] โดยปัญหามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันท่ีนักเรียนอาจพบเจอ การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนให้ความสนใจเพราะได้ใช้สติปัญญา ความรู้ ความคิด และได้มีส่วนร่วมในการเรียน  ทำให้
นักเรียนรู้สึกว่า สิ่งที่เรียนมีคุณค่าและมีความหมาย โดยครูเป็นผู้ร่วมในการแก้ปัญหา ซึ่งหน้าที่ในการสร้างความสนใจ สร้างความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนี้รวมถึงเป็นผู้แนะนำและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ [6, 7] 
 จากหลักการและเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA 
ได้แก่ ขั้นวางแผน (P = Plan) ขั้นปฏิบัติ (D = Do) ขั้นตรวจสอบ (C = Check) และขั้นปรับปรุงแก้ไข (A = Action) [8, 9] ในหน่วย
การเรียนรู้เรื่อง โมเมนตัมและการชน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

2. ขอบเขตการวิจัย

งานวิจัยนี้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่องโมเมนตัมและการชน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
และ 4/2 (แผนการเรียนวิทย์ฯ-คณิตฯ) โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวนนักเรียนทั้งหมด
คือ 48 คน โดยใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA   
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3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

3.1 เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA
 3.2 เพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA ใน
รายวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่อง โมเมนตัมและการชน 
 3.3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่องโมเมนตัมและการชนของนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดย

ใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA 

4. วิธดีำเนินการวิจัย
วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนหลัก คือ การกำหนดข้อมูล การสร้างเครื่องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดแผนการ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1 แผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.1 การกำหนดประชากรและกลุมตัวอย่าง 
4.1.1 ประชากร 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 ห้องเรียน โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2564 จำนวนทั้งหมด คือ 126 คน 

4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 และ 4/2 (แผนการเรียนวิทย์ฯ-คณิตฯ) โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 48 คน โดยได้มาจากการสุ่มแบบยกกลุ่ม 

4.1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้เวลาในการศึกษาจำนวน 20 คาบ คาบละ 60 นาที 

3
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคโปสเตอร์



4.1.4 เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษา 

เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA คือเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่อง 

โมเมนตัมและการชน  

4.2 เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ 
4.2.1. แผนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA มีขั้นตอน ดังนี ้

1) ศึกษาหลักการวิธีสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA จากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และศึกษาสาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม รายวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่องโมเมนตัมและการชนกลม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  

3) แบ่งเนื้อหาเรื่องโมเมนตัมและการชน ออกเป็นหัวข้อย่อยเพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักการของการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA จำนวน 26 ช่ัวโมง ดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 โมเมนตัม    3 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม  4 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การดลและแรงดล 5 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การชน 14 ช่ัวโมง 

4) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนประกอบด้วย สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้น ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง สาระสำคัญ จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการจัดการเรียนรู แบบใชปญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ 
PDCA การวัดผลประเมินผล สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA มีดังนี้ 
ขั้นที ่1 ทำความเข้าใจและวางแผนแก้ปัญหา 
ขั้นที ่2 ดำเนินการแก้ไขปัญหา 
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
ขั้นที ่4 ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด  

5) นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง ความถูกต้องของ
สาระและกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนความสอดคล้องระหว่าง ขั้นตอนต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ และนำข้อบกพร่อง
มาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ    

6) นำแผนการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA ไปพัฒนาในการสอนเพื่อการวิจัยต่อไป
4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่อง โมเมนตัมและการชน มาจาก

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
โมเมนตัมและการชน 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนหลังได้รับการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น

ฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA  ใช้การทดสอบที (t-test) ความก้าวหน้าทางการเรียน (normalize gain) และคะแนนจุดตัด  
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5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียน - หลังเรียน โดยใช้การทดสอบทแีบบ Paired simples t-test ที่ระดับนัยสำคัญ ที่ 0.01

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียน - หลังเรียน โดยใช้การทดสอบทแีบบ Paired simples t-test ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.01 

การ
ทดสอบ 

n k X̅ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

เฉลี่ย (M.D.) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเฉลี่ย (SD̅) 
t 

Sig. 
(1-tailed) 

ก่อนเรียน 48 40 15.51 5.93 
9.70 4.44 15.13 0.000 

หลังเรียน 48 40 25.21 2.81 

 จากตารางที่ 1  พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.51 คะแนน 

และ 25.21 คะแนน ตามลำดับ  และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ

หลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

5.2 ผลการวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียน - หลังเรียน โดยใช้ความก้าวหน้าทางกายภาพ (Normalized Gain) 

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียน - หลังเรยีน โดยใช้ความก้าวหน้าทางกายภาพ (Normalized Gain) 

 จากภาพท่ี 2 เมื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนรายบุคคล (single student normalize gain) สามารถแบ่งนักเรียนตาม
ความก้าวหน้าได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ กลุ่มก้าวหน้าสูง (high gain) กลุ่มก้าวหน้าปานกลาง (medium gain) และกลุ่มก้าวหน้าต่ำ (low 
gain) โดยมีนักเรียนที่มีความก้าวหน้าอยู่ในระดับสูง, ปานกลาง และต่ำ จำนวน 22, 26 และ 0 คน ตามลำดับ 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียน - หลังเรียน โดยใช้ความก้าวหน้าทางกายภาพ (Normalized Gain) 

ค่าสถิติ 
การทดสอบ 

class normalize gain 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

ค่าเฉลี่ย (%) 15.51(51.70%) 25.21(84.03%) 
0.68 

ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน 5.93 2.81 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบเรื่อง โมเมนตัมและการชน เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (25.21 หรือ 84.03%) สูงกว่าก่อนเรียน (15.51 หรือ 51.70%) แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรื่อง โมเมนตัมและการชนสูงขึ้น 
 ระดับความก้าวหน้าทางการเรียน (class normalize gain) ที่แสดงให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งชั้นเพิ่มขึ้นคิดเป็นกี่เท่า
ของผลการเรียนที่มีโอกาสเพิ่มขึ ้นได้ โดยพิจารณาจาก คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเฉลี่ยของทั้งชั ้นเรียน  งานวิจัยนี้พบว่า 
ความก้าวหน้าทางการเรียน มีค่าเท่ากับ 0.68 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  (medium gain) 

5.3 ผลการวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียน - หลังเรียน โดยใช้ คะแนนจุดตัด 

ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียน - หลังเรยีน โดยใช้ คะแนนจุดตัด 

 จากภาพท่ี 3 เมื่อวิเคราะห์คะแนนจุดตัดของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ พบว่าคะแนนจุดตัดอยู่ท่ี 20.5 คะแนน ซึ่งก่อนการ
จัดการเรียนรู้ มีนักเรียนที่อยุ่ในกลุ่มรอบรู้และไม่รอบรู้จำนวน 12 คน และ 36 คน ตามลำกับ ส่วนหลังจากการได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA ปรากฏว่ามีนักเรียนที่อยู่ ในกลุ่มรอบรู้และไม่รอบรู้จำนวน 45 คน และ 3 คน 
ตามลำดับ และมีค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงของคะแนนเท่ากับ -0.18 

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้ได้นำการจัดการเรียนการสอนใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิขา

ฟิสิกส์ 2 เรื่อง โมเมนตัมและการชน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง โมเมนตัมและการชน และวิเคราะห์โดยใช้สถิติใน
งานวิจัยได้แก่ การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ด้วยแบบทดสอบที และการคำนวณผลการเรียนรูท้ี่เพ่ิมขึ้นโดย ความก้าวหน้า
ทางการเรียนสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้แบบทดสอบที พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่อง โมเมนตัมและการชนหลังเรยีน
มากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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2) การวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียน พบว่ามีนักเรียนที่มีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ ในระดับสูง (high gain) จำนวน
22 คน อยู่ในระดับปานกลาง (medium gain) จำนวน 26 คน และอยู่ในระดับต่ำ (low gain) จำนวน 0 คน 

3) พบว่าความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 0.68 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และในการวิเคราะห์โดย
จุดตัดคะแนนพบว่าพบว่าคะแนนจุดตัดอยู่ที่ 20.5 คะแนน ซึ่งก่อนการจัดการเรียนรู้ มีนักเรียนที่อยู่ ในกลุ่มรอบรู้ 12 คน และมี
นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มไม่รอบรู้ 36 คน หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA มีนักเรียนที่อยู่ใน
กลุ่มรอบรู้ 45 คน และมีนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มไม่รอบรู้ 3 คน และมีค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงของคะแนนเท่ากับ -0.18  

ข้อเสนอแนะ 
1) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA เป็นข้ันตอนเล็ก ๆ จึงอาจจะช้าและอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดี

ในการแก้ปัญหาสำหรับโครงการเร่งด่วน ไม่ใช่การทำเพียงครั้งเดียวเสร็จ แต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องมีความร่วมมือ 
มุ่งมั่น จากผู้สอนและผู้เรียน จึงจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวได้ 

2) การวิจัยครั้งต่อไปควรใช้กระบวนการอื่น ๆ เพื่อนำมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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พื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2548.
[9] ณัฐนียา ห้องกระจก, “แนวทางการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA ของสถานศึกษาในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, หน้า 182, 2562.

7
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคโปสเตอร์



 

 

การพัฒนาระบบชวยจดจําคําศัพทในการเรียนวชิาเภสชัพฤกษศาสตร 
สําหรับนักศกึษาคณะเภสัชศาสตรชัน้ปท่ี 1 

Development of a Vocabulary Learning for Firstyear Pharmacy Students  
to Remember Essential Botanical Terms 

 

นฤทัย สุขอุดม1 และ เมธี  พุมทุม1,* 
 

1ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

Email: 1naruetai.chu@mahidol.ac.th Email: 1,*methee.phu@mahidol.ac.th 

 

บทคัดยอ 

การเรียนการสอนวิชาเภสัชพฤกษศาสตรของนักศึกษาเภสัชศาสตร ชั้นปท่ี 1 ในมหาวิทยาลัยมหิดล มีเนื้อหาคําศัพทเฉพาะทาง

พฤกษศาสตรเปนจํานวนมาก งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน โดยการศึกษาพัฒนารูปแบบวิธีการชวยให

นักศึกษาจดจําคําศัพททางพฤกษศาสตรไดดีย่ิงข้ึน โดยเชิญชวนอาสาสมัครจากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ภกพพ 101 

เภสัชพฤกษศาสตร และ ภกพพ 111 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร ในปการศึกษา 2564  จํานวน 65 คน ทุกคนไดรับการทดสอบ

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพททางพฤกษศาสตรกอนเขารวมโครงการ หลังจากนั้นแบงกลุมโดยความสมัครใจเปน 3 กลุม กลุมท่ี 1 

จํานวน 7 คน กลุมท่ี 2 จํานวน 27 คน และ กลุมท่ี 3 จํานวน 31 คน  ดังนี้ กลุมท่ี 1 ใหศึกษาทบทวนคําศัพทดวยตนเอง กลุมท่ี 2 

(แกไขขอเขาใจผิดโดยเพ่ือนรวมชั้นเรียน) และ 3 (แกไขขอเขาใจผิดโดยเพ่ือนรวมชั้นเรียนและอาจารย) ผูวิจัยไดมอบหมายใหกลุม

ทดลองศึกษาชุดคําศัพทชุดเดียวกันในระยะเวลาและความถ่ีท่ีเทากันเปนระยะเวลาสองสัปดาห พบวา คะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับความ

เขาใจคําศัพททางพฤกษศาสตรหลังเขารวมโครงการของอาสาสมัครสูงกวาคะแนนเฉลี่ยความเขาใจคําศัพททางพฤกษศาสตรกอนเขา

รวมโครงการอยางมีนัยสําคัญสถิติ โดยพบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเขารวมโครงการของอาสาสมัครท่ีเขารวมกิจกรรม 3-5 วัน และ 6-7 วัน

ตอสัปดาหของท้ังกลุมทดลองท่ี 2 และ 3 มีคะแนนสูงกวากลุมทดลองท่ี 1 และกลุมทดลองท่ี 2 และ 3 ท่ีเขารวมกิจกรรมเพียง 1-2 วัน

ตอสัปดาหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นการแจกชุดคําศัพทใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ทบทวนอยางนอย 3-5 วันตอสัปดาหจึงเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด 

คําสําคัญ: การสงเสริมการสอน, คําศัพทพฤกษศาสตร, เภสัชพฤกษศาสตร, การเรียน, นักศึกษา  
 

Abstract 

Pharmaceutical Botany is a subject to introduce the 1st year pharmacy students at Mahidol University to 

learn about morphology of medicinal plants.  The content of the subject contains many botanical terms that 

students have to remember and understand.  This study aims to support the teaching system by developing a 

method for students to learn botanical terms.  Sixty- five voluntary students, who were studying in the 

Pharmaceutical Botany (PYBE101) and Pharmaceutical Botany Lab (PYBE111) courses in academic year 2021, were 

asked to join the project.  All the volunteers were tested their knowledge about botanical terms before being 

divided into three groups – Group I (self- study), Group II (supported by peers), and III (supported by peers and 

teachers). After two weeks, all groups were tested for their knowledge about botanical terms. The results showed 

that the students involved in this project had the average post- testing score higher than the average pre- testing 

score, significantly.  The volunteers who joined the activity for 3-5 days and 6-7 days per week from the Group II 

and III had statistically higher post-testing scores than other groups. Inconclusion, the best way to support students 
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to study botanical terms is to give sets of botanical terms to students and let the students study each set of the 

terms at least 3-5 days per week. 

Keywords:  teaching assistant, botanical terms, pharmaceutical botany, study, student 

 

บทนํา 

การเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ผูเรียนมีความจําเปนจะตองมีความรู
ในการจําแนกและระบุชนิดของพืชสมุนไพร เพ่ือใหผูเรียนไดมีทักษะในการจําแนกและระบุชนิดของพืชสมุนไพรเพ่ือใชประกอบวิชาชีพ
ในอนาคต คณะกรรมการประจําหลักสูตรจึงกําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรตองศึกษาในรายวิชา รายวิชา ภกพพ 101 เภสัช
พฤกษศาสตร และ ภกพพ 111 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร เปนชุดรายวิชาท่ีชวยปูพ้ืนฐานความรูและทักษะการระบุชนิดและการ
จัดจําแนกพืชสมุนไพร โดยจัดใหมีการเรียนการสอนในชั้นปท่ี 1 หลังจากนักศึกษาไดเรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ ซ่ึงจะมีความรูพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับพฤกษเคมี สรีระวิทยาของระบบตาง ๆ ของรางกายมนุษย และกลไกการเกิดโรค การปองกัน และการรักษาโรคพ้ืนฐานในชั้นป
ตอมาแลว นักศึกษาจะไดนําความรูท่ีไดเรียนมาท้ังหมดบูรณาการรวมกับความรูพ้ืนฐานในรายวิชา ภกพพ 101 และ ภกพพ 111 เพ่ือ
ตอยอดเรียนรูเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการใชพืชสมุนไพรชนิดตาง ๆ ในการรักษากลุมอาการในระบบตาง ๆ ของรางกายในชั้นปท่ี 4 จาก
รายวิชา ภกปพ 401 ยาจากสมุนไพร 2 และนักศึกษาจะไดนําความรูท้ังหมดไปประยุกตใชในการจายยาสมุนไพรผานการเรียนการสอน
ในรายวิชา ภกปร 502 พฤกษบําบัดอิงหลักฐาน ซ่ึงจะทําการเรียนการสอนในชั้นปท่ี 5 ของหลักสูตร ซ่ึงจะเห็นไดวาความรูพ้ืนฐานจาก
รายวิชา ภกพพ 101 และ ภกพพ 111 นั้นมีความสําคัญอยางย่ิงในการนําไปพัฒนาตอยอดเรียนรูในรายวิชาของชั้นปท่ีสูงข้ึนซ่ึงจะ
นําไปสูการพัฒนานักศึกษาใหเปนเภสัชกรท่ีสามารถจายยาสมุนไพรใหคนไขไดอยางปลอดภัย 

อยางไรก็ตาม พบวาผูเรียนท่ีจะประสบความสําเร็จในการเรียนในรายวิชา ภกพพ 101 และ ภกพพ 111 ไดนั้นจะตองมีทักษะใน
การทองจําคําศัพทพฤกษศาสตรจํานวนมากเพ่ือนําคําศัพทเหลานั้นไปตอยอดบูรณาการในการระบุชนิดและจัดจําแนกชนิดของพืช
สมุนไพรตามวัตถุประสงคของรายวิชาได ซ่ึงคําศัพทพฤกษศาสตรนั้นสวนใหญมีความแตกตางจากคําศัพทภาษาอังกฤษโดยท่ัวไป
เนื่องจากมีรากศัพทมาจากภาษาลาตินซ่ึงทําใหผูเรียนตองทองคําศัพทใหมเกือบท้ังหมด โดยสวนใหญพบวานักศึกษามีปญหาในการ
จดจําและทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคําศัพท จึงไมสามารถนําความรูท่ีไดไปใชในการแกปญหาทางเภสัชพฤกษศาสตร ระบุ
ชนิดพืชสมุนไพร และจัดจําแนกชนิดพืชสมุนไพรไดดีเทาท่ีควร ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอการเรียนเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในรายวิชาของชั้นป
ท่ีสูงข้ึนได โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนโดยการศึกษาพัฒนารูปแบบวิธีการชวยใหนักศึกษาจดจํา
และทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคําศัพททางพฤกษศาสตรไดดีย่ิงขึ้น 

ปจจุบันคณะผูสอนไดบูรณาการทฤษฎีการเรียนรูหลายทฤษฎีรวมกับการเรียนการสอน หนึ่งในทฤษฎีท่ีนิยมนํามาใชไดแกทฤษฎี
ของ Bloom (Huitt, W  [1]  ซ่ึงไดแบงระดับของการเรียนรูออกเปน 6 ระดับ ไดแก จํา เขาใจ ประยุกตใช วิเคราะห ประเมินคา และ
สรางสรรค ซ่ึงจากทฤษฎีนี้จะเห็นไดวาความจําเปนสวนพ้ืนฐานท่ีผูเรียนจะนําไปใชตอยอดใหเกิดการเรียนรูระดับอ่ืน ๆ ซ่ึงจะนําไปสู
ปลายทางของการศึกษาคือการนําองคความรูท่ีนักศึกษาไดท้ังหมดไปสรางสรรคใหเกิดผลิตภัณฑ หรือความคิดเห็นในมุมมองใหม ๆ ได 
ซ่ึงสอดคลองกับการเรียนในรายวิชา ภกพพ 101 และ 111 ซ่ึงผูเรียนจะตองจําคําศัพทและคําความเขาใจลักษณะสัณฐานวิทยาของพืช
ท่ีสอดคลองกับคําศัพทพฤกษศาสตรใหไดเพ่ือท่ีจะนําไปประยุกตใชในการจัดจําแนกและระบุชนิดพืชสมุนไพรตอไป 

Schmitt [2] จําแนกกลวิธีการเรียนรูคําศัพทออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ กลวิธีเพ่ือการเรียนรูความหมายของคําศัพทใหมท่ีเจอเปน
ครั้งแรก และ กลวิธีเพ่ือจดจําคําศัพทท่ีไดพบเจอสําหรับใชประโยชนตอไป ซ่ึงไดแบงกลวิธีเพ่ือการเรียนรูความหมายของคําศัพทใหมท่ี
เจอเปนครั้งแรกออกเปน 1) กลวิธีในการคนพบ เปนกลวิธีท่ีผูเรียนใชเพ่ือคนพบความหมายของคําศัพทใหมท่ีเจอโดยไมมีความ
ชวยเหลือจากผูอ่ืนท่ีเชี่ยวชาญ เชน การเดา  และ 2) กลวิธีทางสังคม  เปนกลวิธีท่ีผูเรียนใชการมีปฏิสัมพันธ กับผูอ่ืนเพ่ือเรียนรู
ความหมายของคําศัพทใหม เชน การถามขอมูลจากผูสอนหรือเพ่ือนรวมชั้นเรียน ในสวนของกลวิธีเพ่ือจดจําคําศัพทท่ีไดพบเจอสําหรับ
ใชประโยชนตอไปนั้น แบงยอยเปน 4 กลุม คือ 1) กลวิธีทางสังคม นอกเหนือจากการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพ่ือเรียนรูความหมายของ
คําศัพทใหม ผูเรียนยังสามารถใชกลวิธีทางสังคมนี้ในการรวบรวม คําศัพทเพ่ือจดจํา เชน การเรียนและฝกใชความหมายเปนกลุมกับ
เพ่ือนรวมชั้นเรียน 2) กลวิธีทางการจํา เปนการนําคําศัพทไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม การใชมโนภาพ หรือการจับกลุม 3) กลวิธีการรับรู 
ซ่ึงจะใชการทําชา ๆ และเครื่องมือเขาชวย เชน การพูดชา ๆ หรือการทํารายการคําศัพท 4) กลวิธีการรูคิด เปนกลวิธีท่ีผูเรียนมอง
ภาพรวมของกระบวนการเรียนรูของตนเองและตัดสินใจเพ่ือประเมินผลหาทางท่ีดีท่ีสุดในการเรียน 
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ในปจจุบันมีการใชบริการสื่อออนไลนกันอยางกวางขวาง ระบบสารสนเทศและอินเทอรเน็ตจึงมีบทบาทอยางมากในการเรียนรูทําใหมี
การใชสื่อออนไลนในการสงเสริมทักษะในการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนอยางแพรหลาย เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนออนไลนชวย
ดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี และยังสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนรูไดอีกดวย (กิดานันท มลิทอง) [3]  นอกจากนี้การ
เรียนรูคําศัพทผานบทเรียนออนไลนท่ีนําเสนอผานหนาจออุปกรณคอมพิวเตอร (โครงการวิจัยนี้หมายรวมถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืน 
ๆ เชน โทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต) สามารถสรางสิ่งเราท่ีหลากหลายใหกับผูเรียนซ่ึงจะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจท่ีจะ
ตอบสนองไดดี (Ghabanchi & Anbarestani) [4]  นอกจากนี้การเรียนคําศัพทผานสื่อออนไลนยังชวยลดขอจํากัดเร่ืองของเวลาซ่ึง
ผูเรียนสามารถเลือกชวงเวลาเรียนรูไดดวยตนเอง ซ่ึงจะทําใหผูสอนเนนการสอนคําศัพทไดมากกวาปกติ (สุดาพันธ จุลเอียด) [5] ซ่ึง
รายวิชา ภกพพ 101 และ ภกพพ 111 ใชสื่อ Microsoft Teams เปนโปรแกรมหลักในการติดตอสื่อสารกับผูเรียน และเปนชองทางใน
การแลกเปลี่ยนสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอนในรายวิชาไดเปนอยางดี ดวยเหตุนี้โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ สงเสริมการ
เรียนการสอนโดยพัฒนารูปแบบวิธีการชวยใหนักศึกษาจดจําคําศัพททางพฤกษศาสตร โดยผูวิจัยเลือกทดลองโดยเปรียบเทียบกลวิธีใน
การเรียนรูไดแกกลวิธีทางการคนพบและกลวิธีทางสังคม โดยใชสื่อการเรียนการสอนออนไลนไดแกโปรแกรม Microsoft Teams เปน
สื่อกลางในการทําการวิจัย  โดยงานวิจัยนี้ทดลองในอาสาสมัครจากนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปท่ี 1 ป
การศึกษา 2564 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ภกพพ 101 เภสัชพฤกษศาสตร และ ภกพพ 111 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร ท่ีจัด
สอนโดยภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีชวงระยะเวลาในการทําการวิจัยอยูระหวางวันท่ี 1 
มกราคม – 28 กุมภาพันธ 2565 
 
วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนโดยพัฒนารูปแบบวิธีการชวยใหนักศึกษาจดจําคําศัพททางพฤกษศาสตร 

 
วิธีการทดลอง 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ผูเขารวมวิจัยไดแกอาสาสมัครจากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ภกพพ 101 เภสัชพฤกษศาสตร และ ภกพพ 111 
ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร ปการศึกษา 2564 จํานวน 65 คน กลุมตัวอยางจึงเปนประชากรท้ังหมด 

2. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
แบบทดสอบความรูความเขาใจคําศัพทพฤกษศาสตร กอนเขารวมโครงการและหลังเขารวมโครงการ เปนการวิจัยในชั้นเรียน

รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง ทดสอบกอนและหลังโดยมีอาสาสมัครเขารวมกลุมทดลองในกลุมท่ี 1, 2, และ 3 เปนจํานวน 7, 27, และ 
31 คน ตามลําดับ ผูเขารวมโครงการจะไดรับคําศัพทกอนและหลังเขารวมโครงการซ่ึงเปนชุดคําศัพทท่ีแตกตางกัน ชุดละ 50 คํา มี
คําแนนเต็มชุดละ 50 คะแนน โดยใหผูรวมโครงการพิมพตอบความหมายของคําศัพทแตละคําท่ีไดรับ เม่ือผูเขารวมโครงการสงคําตอบ
แลว คําตอบท้ังหมดจะถูกตรวจและประเมินความถูกตองโดยอาจารยผูสอนในรายวิชา 

3. วิธีการดําเนินการทดลอง 
3.1 รวบรวมคําศัพททางพฤกษศาสตรท่ีสําคัญในเนื้อหารายวิชา ภกพพ 101 เภสัชพฤกษศาสตร และ ภกพพ 111  

ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร  
3.2 ออกแบบแบบทดสอบกอนเขารวมและหลังเขารวมโครงการ 
3.3 ย่ืนเสนอขอจริยธรรมวิจัยในคน 
3.4 คณะผูวิจัยชี้แจงรูปแบบและรายละเอียดในการวิจัยใหแกนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภกพพ 101 ปการศึกษา 

2564 หรือ 2565 เพ่ือขอนักศึกษาเปนอาสาสมัครเขารวมโครงการ และผูเขารวมโครงการแตละคนจะตองกําหนดชื่อปลอมท่ีไมระบุ
ตัวตนท่ีแทจริงของนักศึกษา เพ่ือใชเปน user name ตลอดระยะเวลาในการศึกษาวิจัย  โดยใชโปรแกรม Microsoft Teams เปน
สื่อกลางในการทําการวิจัย ระยะเวลาในการทําการวิจัยอยูระหวางวันท่ี 1 – 14 กุมภาพันธ 2565 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 2 สัปดาห โดย
การเลือกเขารวมหรือไมเขารวมโครงการวิจัยของนักศึกษาจะไมมีผลตอคะแนนท่ีใชในการวัดผลการเรียนของนักศึกษาแตอยางใด โดย
ผูรวมโครงการวิจัยจะมีสิทธิเลือกเขากลุมใดกลุมหนึ่งไดแก กลุมท่ี 1 นักศึกษาไมไดรับการทบทวนคําศัพทรายวัน (ใชกลวิธีในการคนพบ
ในการจํา) กลุมท่ี 2 นักศึกษาทบทวนคําศัพทรายวันดวยตนเอง (ใชกลวิธีทางสังคมชวยในการจํา โดยมีเพ่ือนรวมชั้นเรียนชวย) และ
กลุมท่ี 3 นักศึกษาทบทวนคําศัพทรายวันโดยมีผูสอนคอยแกไขความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคําศัพทนั้น ๆ ให (ใชกลวิธีทางสังคม
ชวยในการจํา โดยมีเพ่ือนอาจารยผูสอนชวย)  
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3.5 ประกาศรับอาสาสมัครผูเขารวมโครงการวิจัยจากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ภกพพ 101 เภสัชพฤกษศาสตร 
และ ภกพพ 111 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร ปการศึกษา 2564 

3.6 ใหอาสาสมัครทุกคนทําแบบทดสอบความเขาใจคําศัพทพฤกษศาสตรกอนเขารวมโครงการโดยสุมจากรายการคําศัพทท่ี
นักศึกษาจําเปนตองรูท้ังหมดจากรายวิชาท่ีสอนจํานวนท้ังสิ้น 50 คํา 

3.7 ใหอาสาสมัครเลือกเขากลุมทดลองตามความสมัครใจ ดังนี้  
กลุมท่ี 1 ไมมีการทบทวนคําศัพทใหแตอยางใด 
กลุมท่ี 2 ประกาศคําศัพทรายวันใหทบทวนและใหผูเขารวมโครงการทบทวนดวยตนเอง 
กลุมท่ี 3 ประกาศคําศัพทรายวันใหทบทวนโดยมีอาจารยผูสอนชวยแนะนําและแกไขสิ่งท่ีเขาใจผิดใหในแตละวัน 

3.8 สุมคําศัพทท่ีรวบรวมไดจากขอ 1 มาโพสตกลุมท่ี 2 และกลุมท่ี 3 ผาน Microsoft Teams ทุกวันติดตอกันเปนระยะเวลา 
14 วัน 

3.9 ใหอาสาสมัครทุกคนทําแบบทดสอบหลังเขารวมโครงการ โดยแบบทดสอบจะประกอบดวยคําศัพทท่ีสุมจากกลุมคําศัพท
ดวยคําศัพทท่ีเคยโพสตใหอาสาสมัครในกลุมท่ี 2 และกลุมท่ี 3  และ คําศัพทท่ีสุมจากกลุมคําศัพทท่ีไมเคยโพสตใหกลุมดังกลาวอยาง
ละรอยละ 50 

3.10 วิเคราะหผลการทดลองระหวางกลุมดวยการทดสอบที (t-test) และระหวางกลุมดวยครัสคาลและวอลลิส (The Kruskal-
Wallis) โดยใชโปรแกรม R Studio version 3.3.0 สวนขอมูลเชิงคุณภาพเปนการวิเคราะหจากคําถามปลายเปดท่ีใหผูเขารวมโครงการ
เสนอแนะถึงปญหาและวิธีท่ีจะชวยแกไขปญหาเหลานั้นได 
 

ผลการทดลอง 
โครงการวิจัยนี้ไดรับการรับรองจริยธรรมวิจัยในคนจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจําคณะทันตแพทยศาสรและ

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขหนังสือรับรองท่ี COE.No.MU-DT/PY-IRB 2022/001.0601 (ภาคผนวก ภาพท่ี ผ1) 
จากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ภกพพ 101 เภสัชพฤกษศาสตร และ ภกพพ 111 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร จํานวน

ท้ังสิ้น 140 มีอาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัยจํานวนท้ังสิ้น 65 คน โดยมีอาสาสมัครประสงคเขารวมกลุมทดลองในกลุมท่ี 1, 2, และ 3 
เปนจํานวน 7, 27, และ 31 คน ตามลําดับ 

เม่ือใหอาสาสมัครทุกคนทําแบบทดสอบกอนเขารวมโครงการจํานวน 24 ขอ พบวา กลุมอาสาสมัครไดคะแนนอยูในชวงคะแนน
รอยละ 0 – 76 โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนอยูท่ีรอยละ 23.67 โดยพบวาคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบกอนเขารวมโครงการของ
ท้ังสามกลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางภาพท่ี 1 และ ตารางภาพท่ี 3) 
 
ตารางภาพท่ี 1 รอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบกอนเขารวมโครงการของอาสาสมัคร (สีของกราฟแทงตางสีกันแสดง
ถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95) 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

หลังจากนั้นผูวิจัยไดทําการโพสตคําศัพทประจําวันติดตอกันเปนระยะเวลา 14 วัน โดยมีจํานวนคําศัพทท่ีโพสตท้ังสิ้น 56 คํา 
เม่ือผูเขารวมโครงการวิจัยทําแบบทดสอบหลังเขารวมโครงการพบวา จากจํานวนผูเขารวมโครงการวิจัยท้ังสิ้น 65 คน ไดคะแนน
ทดสอบหลังเขารวมโครงการอยูระหวางรอยละ 28-88 โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 54.97 โดยกลุมท่ี 2 และกลุมท่ี 3 ไดคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี
รอยละ 60.61 และ 64.00 ตามลําดับ ซ่ึงไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตมีคามากกวากลุมท่ี 1 ท่ีไดคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี
รอยละ 38.28 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางภาพท่ี 2 และตารางภาพท่ี 3) 

21.33 
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ตารางภาพที่ 2  รอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเขารวมโครงการของอาสาสมัคร (สีของกราฟแทงตางสีกันแสดง
ถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95) 

 

 
 

จากตารางภาพท่ี 2 พบวา เม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังเขารวมโครงการของอาสาสมัครพบวาผูเขารวม
โครงการมีคะแนนเฉลี่ยหลังเขารวมโครงการมากกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางภาพท่ี 3) 
 
ตารางภาพท่ี 3 รอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังเขารวมโครงการของอาสาสมัครผูเขารวมโครงการวิจัย 
(สีของกราฟแทงตางสีกันแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95) 
 

 
 
เม่ือแยกกลุมผูเขารวมโครงการในกลุมท่ี 1 และ กลุมท่ี 2 และ กลุมท่ี 3 ตามความถ่ีท่ีผูเขารวมโครงการเขาไปทบทวน

คําศัพทท่ีโพสตใหในโปรแกรม Microsoft Teams ตามความถี่ตาง ๆ ไดแก กลุมท่ี 1 ไมมีการทบทวนคําศัพท กลุมท่ี 2 เขารวมทบทวน
จํานวน 1-2 วันตอสัปดาห กลุมท่ี 2 เขารวมทบทวนจํานวน 3-5 วันตอสัปดาห กลุมท่ี 2 เขารวมทบทวนจํานวน 6-7 วันตอสัปดาห 
กลุมท่ี 3 เขารวมทบทวนจํานวน 1-2 วันตอสัปดาห กลุมท่ี 3 เขารวมทบทวนจํานวน 3-5 วันตอสัปดาห และ กลุมท่ี 3 เขารวมทบทวน
จํานวน 6-7 วันตอสัปดาห พบวา อาสาสมัครในกลุมท่ี 3 ท่ีเขารวมทบทวนคําศัพทจํานวน 1-2 วันตอสัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยหลังเขา
รวมกิจกรรมนอยท่ีสุดโดยไดคะแนนเฉลี่ยเทากับรอยละ 11.0 แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากคะแนนเฉลี่ยของ
กลุมท่ี 1 (ไดคะแนนเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 54.97) และกลุมท่ี 2 ท่ีเขารวมทบทวนคําศัพทดวยความถ่ี 1-2 วันตอสัปดาห (ไดคะแนนเฉลี่ยอ
ยูท่ีรอยละ 48.00) สวนกลุมท่ีเหลือมีคะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตพบวามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาท้ังสามกลุมท่ี
กลาวมาแลวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุมท่ี 3 เขารวมทบทวนจํานวน 3-5 วันตอสัปดาหมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูท่ีรอยละ 76.00 
รองลงมาคือกลุมท่ี 2 เขารวมทบทวนจํานวน 6-7 วันตอสัปดาหมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 72.00 สวนกลุมท่ี 2 เขารวมทบทวนจํานวน 
3-5 วันตอสัปดาห และกลุมท่ี 3 เขารวมทบทวนจํานวน 6-7 วันตอสัปดาหมีของคะแนนเฉลี่ยเปนรอยละ 68 และ 66 ตามลําดับ 
(ตารางภาพท่ี 4) 
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ตารางภาพท่ี 4 รอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเขารวมโครงการของอาสาสมัครโดยแบงกลุมอาสาสมัครออกเปน
กลุมยอยตามความถ่ีท่ีอาสาสมัครเขารวมกิจกรรม (สีของกราฟแทงตางสีกันแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
ความเชื่อม่ันรอยละ 95) 

 
 
เม่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูจากโครงการวิจัยนี้จากคะแนนของอาสาสมัครผูเขารวมโครงการจากแบบทดสอบท่ี

ประกอบดวยคําศัพทท่ีไมเคยโพสตใหผูรวมโครงการในกลุมท่ี 2 และ กลุมท่ี 3 และคําศัพทท่ีเคยโพสตใหกลุมผูเขารวมโครงการในกลุม
ดังกลาวพบวา ทุกกลุมของอาสาสมัครทําคะแนนจากคําศัพทท่ีไมเคยโพสตใหอยูระหวางรอยละ 53.85-74.36 โดยผูเขารวมโครงการ
ในกลุมท่ี 3 ท่ีเขารวมทบทวนจํานวน 1-2 วันตอสัปดาหไดคะแนนทดสอบตํ่าท่ีสุด และผูเขารวมโครงการในกลุมท่ี 3 ท่ีเขารวมทบทวน
จํานวน 3-5 วันตอสัปดาหมีผลคะแนนสูงท่ีสุด อยางไรก็ตามพบวาคะแนนทดสอบความเขาใจคําศัพทของทุกกลุมของผูเขารวม
โครงการไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางภาพท่ี 5) 
 
ตารางภาพท่ี 5 รอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเขารวมโครงการเกี่ยวกับคําศัพทท่ีไมเคยโพสตใหผูเขารวม
โครงการเรียนรูระหวางการดําเนินการวิจัยของอาสาสมัครโดยแบงกลุมอาสาสมัครออกเปนกลุมยอยตามความถ่ีท่ีอาสาสมัครเขารวม
กิจกรรม (สีของกราฟแทงตางสีกันแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95) 
 

 
 

จากการเปรียบเทียบคะแนนหลังรวมโครงการจากชุดคําศัพทท่ีเคยโพสตใหผูเขารวมโครงการวิจัยในกลุมท่ี 2 และ กลุมท่ี 3 
เรียนรูระหวางเขารวมโครงการวิจัย พบวาผูเขารวมโครงการในกลุมท่ี 1, กลุมท่ี 2 เขารวมทบทวนจํานวน 1-2 วันตอสัปดาห, และกลุม
ท่ี 3 เขารวมทบทวนจํานวน 1-2 วันตอสัปดาหมีผลคะแนนเฉลี่ยนอยกวากลุมอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุมผูเขารวม
โครงการวิจัยในกลุมท่ี 1 มีผลคะแนนตํ่าท่ีสุดท่ีรอยละ 32.25 และกลุมท่ี 2 เขารวมทบทวนจํานวน 1-2 วันตอสัปดาหมีผลคะแนนสูง
ท่ีสุดท่ีรอยละ 40.02 
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สวนคะแนนการทําแบบทดสอบเกี่ยวกับคําศัพทท่ีเคยโพสตของกลุมท่ีเหลือไดแกกลุมท่ี 2 เขารวมทบทวนจํานวน 3-5 วันตอ
สัปดาห, กลุมท่ี 2 เขารวมทบทวนจํานวน 6-7 วันตอสัปดาห , กลุมท่ี 3 เขารวมทบทวนจํานวน 3-5 วันตอสัปดาห และ กลุมท่ี 3 เขา
รวมทบทวนจํานวน 6-7 วันตอสัปดาห พบวากลุมตาง ๆ ท่ีกลาวมานี้มีผลคะแนนเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยทุกกลุมไดมีผลคะแนนสูงกวารอยละ 70 ซ่ึงกลุมท่ีไดคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือกลุมท่ี 2 เขารวมทบทวนจํานวน 6-7 วันตอสัปดาห ซ่ึง
มีคะแนนเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 90.91 รองลงมาไดแก  กลุมท่ี 3 เขารวมทบทวนจํานวน 3-5 วันตอสัปดาห, กลุมท่ี 2 เขารวมทบทวน
จํานวน 3-5 วันตอสัปดาห, และกลุมท่ี 3 เขารวมทบทวนจํานวน 6-7 วันตอสัปดาหตามลําดับ (ตารางภาพท่ี 6) 
 
ตารางภาพท่ี 6 รอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเขารวมโครงการเกี่ยวกับคําศัพทท่ีเคยโพสตใหผูเขารวมโครงการ
เรียนรูระหวางการดําเนินการวิจัยของอาสาสมัครโดยแบงกลุมอาสาสมัครออกเปนกลุมยอยตามความถี่ท่ีอาสาสมัครเขารวมกิจกรรม (สี
ของกราฟแทงตางสีกันแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95) 
 

 
 
 

อภิปรายผลการทดลอง 

จากผลการทดลองพบวาผูเขารวมโครงการมีคะแนนทดสอบหลังเขารวมโครงการสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเขารวมโครงการอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (ภาพท่ี 3) จึงเปนไปไดวาวิธีการโพสตคําศัพทรายวันใหผูเขารวมโครงการทบทวนนี้มีสวนชวยใหผูเขารวมโครงการ
ทําความเขาใจและจดจําคําศัพททางพฤกษศาสตรไดดีย่ิงข้ึน อยางไรก็ตามอาจมีปจจัยอ่ืนท่ีทําใหผูเขารวมโครงการทําคะแนนทดสอบ
เฉลี่ยหลังเขารวมโครงการไดสูงกวาคะแนนทดสอบเฉลี่ยกอนเขารวมโครงการโดยเฉพาะอยางย่ิงการเรียนเนื้อหาเพ่ิมเติมในชั้นเรียน
ระหวางเขารวมโครงการ จากเดิมท่ีผูเขารวมโครงการไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพททางพฤกษศาสตรแตเม่ือไดเรียนรูในหอง
บรรยายในชั้นเรียนปกติโดยเฉพาะหัวขอสัณฐานวิทยาของราก ลําตน และใบ ซ่ึงเปนหัวขอท่ีอาจารยผูสอนดําเนินการสอนในชวง
ระยะเวลาเดียวกันกับการดําเนินโครงการวิจัย (ภาคผนวก ภาพท่ี ผ2) จึงทําใหคะแนนเฉลี่ยหลังทดสอบท่ีสูงข้ึนอาจเปนผลมาจากการ
เรียนรูจากหองเรียนในหัวขอดังกลาวได ดังนั้นผูวิจัยจึงไดวางแผนการทดลองโดยการออกแบบการสุมชุดคําศัพทจากคําศัพทท่ีเคย
โพสตใหผูเขารวมโครงการไดเรียนรูระหวางดําเนินการวิจัยและคําศัพทท่ีผูรวมโครงการวิจัยไมเคยไดเรียนรูจากโครงการวิจัยนี้ ซ่ึงจะ
เห็นไดวาผูรวมวิจัยจากกลุมทดลองในกลุมท่ี 2 และ กลุมท่ี 3 ท่ีเขารวมทบทวนคําศัพทอยางสมํ่าเสมอมีความรูความเขาใจคําศัพทท่ี
เคยโพสตใหในระหวางดําเนินการวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางภาพท่ี 6) และทําคะแนนเฉลี่ยไดดีกวาคะแนนเฉลี่ยของคําศัพท
ท่ีไมเคยไดเรียนรูจากโครงการวิจัยมากอน (ตารางภาพท่ี 5 และตารางภาพท่ี 6) ซ่ึงแสดงวาวิธีการจากโครงการวิจัยนี้มีสวนชวยให
ผูเขารวมโครงการวิจัยเรียนรูและจดจําคําศัพททางพฤกษศาสตรไดดีย่ิงข้ึน จึงถือไดวาเปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีเม่ือนํามาบูรณาการรวมกับ
ระบบการเรียนการสอนแบบปกติแลวจะชวยสงเสริมใหระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงขี้น 

จากผลการวิจัยเม่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเขารวมโครงการพบวาคะแนนทดสอบของกลุมท่ี 2 และ กลุมท่ี 3 มีคาเฉลี่ยสูง
กวาคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบของกลุมท่ี 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ บงบอกไดวารูปแบบการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยการ
โพสตคําศัพทรายวันใหผูเรียนนี้ชวยสงเสริมใหผูเรียนจดจําคําศัพททางพฤกษศาสตรไดมากข้ึน จากการศึกษาของ ทนงศักด์ิ กุตระแสง  
[6]  , Komol & Sripetpun [7]  วรวรรณ วงศศรีวิวัฒน [8]  และ Nirattisai [9]  ท่ีศึกษากลวิธีการเรียนรูคําศัพทของนักศึกษาและผล
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การศึกษาโดยรวมแสดงใหเห็นวา นักศึกษาใชกลวิธีในการคนพบหรือการศึกษาดวยตนเอง มากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือนํามาวิเคราะหรวมกับ
ผลการวิจัยในคร้ังนี้แลวพบวาแมผูเรียนสวนมากจะนิยมใชกลวิธีนี้ในการจําคําศัพทแตประสิทธิภาพในการจําคําศัพทยังไมดีเทากลวิธี
ทางสังคมซ่ึงตองอาศัยเพ่ือนรวมชั้นเรียนหรืออาจารยผูสอน (ตารางภาพท่ี 6)  

อยางไรก็ตาม หากศึกษาถึงรายละเอียดกลุมยอยตามความถ่ีในการเขารวมทบทวนคําศัพทของผูเขารวมโครงการในแตละสัปดาห
พบวาคะแนนทดสอบหลังเขารวมกิจกรรมของผูเขารวมโครงการท่ีเขารวมทบทวนคําศัพทพฤกษศาสตรมีความแตกตางกันตามความถ่ี
ของวันท่ีเขารวมทบทวนในแตละสัปดาหโดยเฉพาะอยางย่ิงผูท่ีเขารวมทบทวนคําศัพทเพียงสัปดาหละ 1-2 วัน ซ่ึงสอดคลองกับ
คําแนะนําในการทองศัพทสําหรับการเรียนภาษาของ Gullekson  [10] วาผูเรียนควรทองคําศัพทเปนประจําทุกวัน โดย Gullekson 
[10] ได แบงระดับของจํานวนคําศัพทท่ีควรทองในแตละวันไว 3 ระดับ ไดแก ระดับอนุรักษใหทองวันละ 5-8 คํา ระดับเขมขนใหทอง
วันละ 25-40 คํา และระดับทนทานใหทองวันละ 100 คําข้ึนไป ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงบงบอกไดวา การสนับสนุนใหผูเรียนทบทวน
คําศัพทอยางสมํ่าเสมอโดยการโพสตคําศัพทรายวันใหผูเรียนไดเรียนรูและทบทวนเปนประจําอยางนอย 3 วันตอสัปดาหจะทําใหผูเรียน
จดจําคําศัพทพฤกษศาสตรไดดีย่ิงข้ึนจึงเหมาะสมแกการนําไปประยุกตใชในการสนับสนุนการเรียนการสอนในวิชาท่ีจําเปนตองทองจํา
คําศัพทเฉพาะตาง ๆ และ (สุทธิดา ชัยประสิทธิ์ และ ชวลิต เกตุกระทุม) [11]  การเตรียมอุปกรณในการพัฒนาความสามารถในการจํา
คําศัพทวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบตอบสนองดวยทาทางในรูปแบบการจัดกิจกรรมสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูคําศัพท
และมีการจดจําคําศัพทอยางคงทนดวยการเรียนการสอนแบบ (TPR)  โดยเฉพาะอยางย่ิงรายวิชา ภกพพ 101 เภสัชพฤกษศาสตร และ 
ภกพพ 111 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต ท่ีดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาเภสัช
พฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงผูวิจัยมีความต้ังใจเปนอยางย่ิงวาจะนํารูปแบบการสนับสนุนการเรียนการสอน
ในรายวิชา ภกพพ 101 และ ภกพพ 111 นี้มาใชเพ่ือสนับสนุนใหการเรียนการสอนในปการศึกษา 2565 ท่ีจะจัดข้ึนในภาคการศึกษาท่ี 
2 นี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

แมผลการวิจัยนี้ชี้ใหเห็นไดอยางชัดเจนวาการเขารวมทบทวนคําศัพทรายวันท่ีผูวิจัยโพสตใหสงผลใหอยางสมํ่าเสมอทําใหผูเขารวม
โครงการไดผลคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผูท่ีไมไดรับการทบทวน หรือเขารวมทบทวนเพียง 1-2 วันตอสัปดาห แตผูวิจัยพบวาผูเขารวม
โครงการในกลุมยอยท่ีเขารวมการทบทวนคําศัพทอยางสมํ่าเสมอมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 72.73 -90.91 ซ่ึงจะเห็นไดวาชวงคะแนน
เหลานั้นยังสามารถพัฒนาใหสูงข้ึนไปไดอีก ซ่ึงจะตองนําไปวิจัยตอยอดเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหไดสูงท่ีสุดเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนท่ีสูงท่ีสุดตอไปในอนาคต 

จากการวิเคราะหของผูวิจัยพบวา อาจมีปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีจะสงเสริมตอการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชน ธรรมชาติของผูเรียน
แตละคนท่ีมีความถนัดในทักษะการฟง พูด อาน และเขียนแตกตางกัน ซ่ึงการวิจัยนี้ใชวิธีการโพสตคําศัพทเพียงอยางเดียวซ่ึงอาจจะ
ชวยสงเสริมใหผูเรียนท่ีมีความถนัดในดานการอานเรียนรูไดดี ซ่ึงอาจไมชวยสนับสนุนผูเรียนท่ีมีความถนัดในดานการอานนอยแตมี
ความถนัดในทักษะอ่ืน ๆ เชนการฟง หรือการทําความเขาใจจากรูปภาพและแผนภูมิมากกวา ดังจะเห็นไดจากคําแนะนําของผูเรียน
สวนหนึ่งท่ีสรุปไดวาอยากใหแนบรูปภาพประกอบ (ภาคผนวก ตารางท่ี ผ1) ซ่ึงความถนัดในทักษะการเรียนรูตาง ๆ ของแตละบุคคลท่ี
แตกตางกันนี้เม่ือรวมกลุมกันเปนจํานวนมากจึงสงผลใหรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนในแตละรุนมีความแตกตางกันดวย ดังจะเห็นได
จากการประยุกตใชเคร่ืองมือและรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารยท่ีใชสอนในแตละรุนแตกตางกันไปตามความถนัดของผูเรียน 
ดังนั้นผู วิจัยจึงคิดวาควรตอยอดพัฒนารูปแบบการสงเสริมประสิทธิภาพในการจดจําคําศัพทในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกเพ่ือใหเกิด
ประสทิธิภาพในดานการเรียนรูของผูเรียนใหไดมากท่ีสุด 
 

สรุปผลการวิจัย 

วิธีการท่ีชวยทบทวนคําศัพททางพฤกษศาสตรใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 รายวิชา ภกพพ 101 เภสัชพฤกษศาสตร และ ภกพพ 111 
ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต ท่ีเขารวมโครงการไดดีท่ีสุดคือ การโพสตคําศัพทใหนักศึกษาได
ทบทวนดวยตนเอง และการโพสตคําศัพทใหนักศึกษาทบทวนโดยมีอาจารยชวยแกไขสวนท่ีเขาใจผิดพลาดใหแกนักศึกษาผูท่ีสนใจ
ทบทวนคําศัพทจะตองเขารวมกิจกรรม 3-7 วันตอสัปดาหข้ึนไป ดังนั้นการใหผูเรียนทบทวนคําศัพทโดยใชโปรแกรม Microsoft 
Teams เปนสื่อกลางในการเรียนรูใหผูเรียนไดทบทวนอยางนอย 3 วันตอสัปดาหเปนวิธีการท่ีจะชวยสงเสริมการเรียนการสอนวิชา
เภสัชพฤกษศาสตรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได 
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ขอเสนอแนะ 
1. โครงการนี้มีขอจํากัดคือเปนการทดลองในชวงระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 14 วันเทานั้น จึงควรเพ่ิมระยะเวลาในการทําการวิจัย 
2. จํานวนนักศึกษาผูเขารวมในบางชุดการทดลองมีจํานวนคอนขางนอย หากมีการทําการวิจัยคร้ังตอไปควรรวบรวมกลุม

อาสาสมัครเขารวมวิจัยในแตละกลุมใหไดมากท่ีสุดเพ่ือความแมนยําในการคํานวนคาทางสถิติ 
3. ควรทําการศึกษาในกลุมผูเรียนในหลาย ๆ รุน  
4. นอกจากนี้ยังพบวาธรรมชาติของนักศึกษาสวนใหญในแตละรุนมีความแตกตางกันจึงอาจจะตองมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุง

วิธีการสนับสนุนการเรียนรูใหเหมาะสมกับธรรมชาติของนักศึกษาในแตละรุนอีกดวย 
5. เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลองเปนชุดคําศัพทท่ีสุมมาจากคําศัพทท้ังหมดท่ีนักศึกษาจําเปนตองรูความหมายเพียงชุดละ 50 คํา

เทานั้น เพ่ือใหผลการทดลองมีความนาเชื่อถือมากข้ึนชุดคําศัพทท่ีใชในการทดสอบหลังเขารวมโครงการควรประกอบดวยชุดคําศัพท
จํานวนอยางนอยรอยละ 80 ของจํานวนคําศัพทท่ีนักศึกษาตองทําความเขาใจ 
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คณะผูวิจัยขอขอบคุณนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ภกพพ 101 เภสัชพฤกษศาสตร และ ภกพพ 111 ปฏิบัติการเภสัช
พฤกษศาสตร ปการศึกษา 2564 ท่ีอาสาสมัครเขารวมโครงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  
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บทคัดย่อ 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ และการน าเสนอผลการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยรูปแบบการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นผสานการออกแบบเ ชิงวิศวกรรม (5E2DO 
Learning Model) กลุ่มที่ศึกษา คือ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 31 คนที่เรียนรายวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย คือ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ 2) ใบงาน และ 3) แบบทดสอบรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ระยะแรกเป็นการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ ระยะที่ 2 เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มที่ศึกษา และระยะที่ 3 ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้น ท าให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าของนักศึกษาสูงขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนและ การ
เรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้ออนไลน์, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, การออกแบบเชิงวิศวกรรม, รูปแบบการเรียนรู้ 
 

Abstract 
This research aims to study and develop good practices in learning management and present the results of 

online learning management in computer programming course by 5E inquiry blended engineering design learning 
model. The study groups were 31 students in Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University who were studying in 
semester 2, academic year 2020. They were selected by purposive sampling method. The research tools were 1) lesson 
plans, 2) worksheets, and 3) a computer programming course test. The research was divided into three phases. The first 
phase focused on construct lesson plans. The second phase was implementing the lesson plans with the study group. 
The third phase was learning management evaluation. The research results find the students have comprehension and 
skill in computer programming for solve electrical engineering problems higher and promoted student-instructor 
interactions and collaborative learning of students.   
 
Keywords: Online Learning Management, Computer Programming, Engineering Design, Learning Model 
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1. บทน า 
 การสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลยัในช้ันปีแรก ๆ เป็นงานท่ีท้าทายส าหรับอาจารยผ์ูส้อน
ในแทบทุกสาขาวิชาทั้งทางสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เนื่องจากนักศึกษาใหม่เหล่านี้มีอัตราการพักการเรียนและมีระดับ
ผลการเรยีนไมผ่่านสูง จากผลการเรียนภาคเรยีนที่ผ่านมาร้อยละ 
20 ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจยัทั้งวิธีการสอน ความสามารถของ
ผู้สอน ภูมหิลังและความสามารถของผู้เรียนในการเขียนโปรแกรม 
วินัยในตนเองของผู้เรียน สภาพแวดล้อมใน การจดัการเรียนรู้ และ
ทรัพยากรที่มีใหผู้้เรยีน [1, 2] รูปแบบ    การเรียนรู้แบบเดิม ๆ จึง
ดูเหมือนว่าจะไมเ่พียงพอในการช่วยให้นักศึกษาเอาชนะปัญหา
เหล่านั้น [3, 4] และปัญหาเหล่านัน้จะมีมากขึ้น เมื่อต้องท าการ
เรียนการสอนในสภาพแวดล้อมออนไลน์ ดังนั้น จึงมีผูส้อนจ านวน
มากที่ตระหนักถึงความจ าเป็นในการวิจัยและพัฒนาการเรียนการ
สอนและสื่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีสามารถสนับสนุนส่งเสรมิการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้ดยีิ่งข้ึน เช่น การสอนด้วยชุดฝึกออนไลน์
ร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกัน [5], การสอนด้วยชุดฝึกออนไลน์ [6] เป็น
ต้น อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเหล่านัน้มุ่งเน้นไปท่ีสื่อการสอน คือ 
ชุดฝึกออนไลนจ์ึงยังไมไ่ด้กลา่วถึงรายละเอียดในกระบวนการเรยีนรู้
ที่จะน าไปสู่แนวปฏิบัติทีด่ี (Best practice) ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
มากนัก งานวิจัยนี้จึงได้จดัท าขึ้น เพื่อน าเสนอแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์ท่ีจะน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีด้วยรูปแบบการเรียนรูส้ืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้นผสานการออกแบบเชิงวิศวกรรม คือขั้นที1่ 
ขั้นเร้าความสนใจด้วยความท้าทายทางวิศวกรรมและนิยามปัญหา 
ขั้นที่ 2 ข้ันส ารวจ (Explore) ขั้นที่ 3 ข้ันสร้างค าอธิบาย ขั้นที่ 4 
ขั้นขยายความรูด้้วยการออกแบบและท าให้เหมาะสมที่สดุและขั้นที่ 
5 ข้ันประเมินผล  ในการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
          2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการ
เรียนรู้วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วยรูปแบบ 
การเรียนรู้ 5E2DO ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
           2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดการ เรียนรู้วิชา     
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ 
5E2DO ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

3. วิธีวิจัย 
          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบผสานวิธีที่ใช้วิธี
เชิงคุณภาพอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อน าเสนอผลการสอน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วยด้วยรูปแบบ การ
เรียนรู้ 5E2DO ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยใช้กู
เกิลมีท ไลน์และยูทูบที่มี การประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วย
กิจกรรมการอ่านเพื่อ ความเข้าใจและการมอบหมายให้นักศึกษา
พัฒน า โ ปร แกร มด้ ว ย ภ าษ า ไ พทอน  เพื่ อ แ ก้ ปั ญ หา ทา ง

วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน เช่น การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การก าเนิด
สัญญาณซายน์ เป็นต้น เป็นใบงานการบ้านส่งเข้ากูเกิลคลาสรูม 
น าเสนอผลก่อนและหลังสอนออนไลน์การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
t-test dependent sample 

 3.1 กลุ่มที่ศึกษา 
  กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีพื้นฐานผ่านการเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ช้ันปีที่ 1 เข้าสู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 
31 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

 3.2 เคร่ืองมือวิจัย 
  3.2.1  แผนการสอนออนไลน์วิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด 8 แผน คือ เริ่มต้นกับไพทอน (Starting 
with Python) การทดสอบเกี่ยวกับสัตว์ (Animal Quiz) การสร้าง
พาสเวิร์ด (Password Picker) เก้าชีวิต (Nine Lives) การสร้าง
หุ่นยนต์ (Robot Builder) การก าเนิดสัญญาณซายน์ (Sine Wave 
Generating) การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวน า (RL 
Circuit Analysis) การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ 
(RC Circuit Analysis) โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 5E2DO [7] 
แผนการจัดการเรียนรู้นี้ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 
ท่าน พิจารณาตรวจสอบหาข้อบกพร่องและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้
ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขจนได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์มีค่า
สัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 
  3.2.2 แบบทดสอบวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 40 ข้อที่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน แบบวัดมีค่าความยากง่าย (P) อยู่
ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป 

 3.3 ระยะเวลาท าการวิจัย 
  ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2563 ระยะเวลา
ด าเนินการวิจัยทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ ๆ ละ 4 คาบ  

4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวัดด้วยแบบทดสอบวิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนและหลังสอนออนไลน์ได้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test dependent sample, p<0.05 
ดังตารางที่ 1 

 

คะแนน ผู้เรยีน ค่าเฉลี่ย s.d. d.f. t p 
ก่อน
เรียน 

31 17.0 7.02 
30 7.310* 0.000 

หลัง
เรียน 

31 25.0 2.02 
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ตาราง 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ก่อนและหลังการสอนออนไลน์ 
     *ท่ีค่า p < 0.05 

 จากตาราง 1 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หลังการสอนออนไลน์สูงกว่าก่อนสอนออนไลน์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหาใน    
ใบงาน (การบ้าน) ท่ีผู้เรียนส่งเข้ากูเกิลคลาสรูม จ านวน 12 สัปดาห์ 
เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน ผู้วิจัยได้ท าการตรวจความถูกต้องของ
ขั้นตอนวิธี (Algorithtm) และการเขียนโปรแกรม (Coding) และ
อ่านค าอธิบายที่ผู้เรียนเขียนอธิบายโปรแกรม แล้วประเมินโดย
พิจารณาจากการเขียนโปรแกรมรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล 
แสดงผลข้อมูล ตรวจสอบเ ง่ือนไข ท าซ้ า การสร้างฟังก์ ชัน         
การเรียกใช้งานโมดูล และขั้นตอนวิธีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นเกณฑ์การประเมิน ผลการ
ประเมินพบว่าผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเขียน
โปรแกรมดีขึ้น หลังจากได้ร่วมท ากิจกรรมการเรียนการสอน
ออนไลน์ ดังนี้ 

 4.1 จ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล     
การเรียนรู้ด้วยมาตรวัดประมาณค่า  2 ระดับในแต่ละแผน        
การจัดการเรียนรู้ แสดงดังตารางท่ี 2  

ตาราง 2 จ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละแผนการสอนออนไลน์ 

 จากตารางที่  2 จะพบว่านักศึกษาผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลในแต่ละแผนการเรียนรู้  คือ ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหา ความสามารถในการออกแบบอัลกอริทึม และทักษะใน  
การเขียนโปรแกรม แต่เมื่อเนื้อหายากขึ้นจ านวนนักศึกษาที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การวัดและประเมินผลจะเพิ่มมากขึ้นโดยล าดับ โดยเฉพาะ
เมื่อเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า คือ การก าเนิดสัญญาณซายน์ การวิเคราะห์วงจร
ตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวน า การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทานและตัว
เก็บประจุ นอกจากนี้นักศึกษายังได้ประเมินตนเองเกี่ยวกับเนื้อหา
การเรียนรู้ในแต่ละแผนการเรียนรู้ เช่น นักศึกษา ก. ประเมิน
ตนเอง ดังนี้   

 “เรื่อง Password Picker เข้าใจ เพราะว่า เป็นการก าหนด
ค าศัพท์ที่เป็นค านาม กริยา และตัวเลข หรืออ่ืน ๆ ก็ได้ เมื่อรันออก
มาแล้วเราก็จะได้รหัสผ่านท่ีเราสุ่มออกมาจากค าและตัวเลขท้ังหมด
ที่มีอยู่ จึงท าให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อนมาก 
 เรื่อง Condition Programming (RL or RC) ไม่เข้าใจ 
เพราะว่า เป็นการผสมผสานระหว่างโค้ดของ RL และโค้ดของ RC 
จึงท าให้มีโค้ดหลายตัวในการท า ท าให้เกิดความเข้าใจได้ยาก งงใน
บ้างส่วนว่าต้องท าแบบใดและต้องใช้อะไร” 
 นักศึกษา ข. ประเมินตนเอง ดังนี้ 
 “เรื่องที่เรียนรู้เรื่องได้มากที่สุด คือ วงจรไฟฟ้า (สร้างโปรแกรม
ค านวณค่าวงจรไฟฟ้าแบบผสม) เนื่องจากเป็นค านวณค่าที่มีการใช้
หลักการไม่ซับซ้อนโดยการใช้ตัวด าเนินการทางตรรกะ  
 เรื่องที่เรียนแล้วรู้เรื่องไม่มากนัก คือ วงจร RC (อธิบายวงจร 
RC ค านวณหาค่า RC และ Vc สร้างกราฟวงจร RC) เนื่องจากมี
หลักการที่ซับซ้อน ในเบื้องต้น ไม่รู้วิธีการสร้างกราฟเอ็กโพเนน
เชียลและเมื่อสร้างกราฟออกมาได้ผลไม่เป็นที่ต้องการ ท าให้เรื่องนี้
ไม่ค่อยเข้าใจมากนัก”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 4.2 การประเมินผลการสอนออนไลน์ โดยให้นักศึกษาน าเสนอ
ผลงานการพัฒนาโปรแกรมระหว่างการสอนออนไลน์แต่ละครั้ง 
และตรวจงานที่นักศึกษาส่งเข้ากูเกิลคลาสรูม พบว่านักศึกษามี
ความรู้  ความเข้าใจและทักษะการเขียนโปรแกรมรับข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูลมากที่สุด การเขียนโปรแกรม
ตรวจสอบเงื่อนไข ท าซ้ า  การสร้างฟังก์ชัน การเรียกใช้งานโมดูลใน
ระดับปานกลาง และการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าน้อยที่สุด และนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนและการเรียนรูร้่วมกันของนักศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น ดังนี ้
 

 
 
รูปที่ 1 นักศึกษาน าเสนอการวิเคราะห์วงจรตัวต้านทานและตัวเก็บ
ประจุ 

 จากรูปที่ 1 ระหว่างที่นักศึกษาน าเสนอการวิเคราะห์วงจร    
ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ไม่ได้
เป็นผู้น าเสนอจะสอบถามและร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติทางไฟฟ้าของตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ 
แนวทางการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์วงจรตัวต้านทานและตัวเก็บ

แผนการสอนออนไลน์เร่ือง ผ่าน ไม่ผ่าน 
เริ่มต้นกับไพทอน 30 1 
การทดสอบเกี่ยวกับสตัว ์ 30 1 
การสร้างพาสเวริ์ด 27 4 
เก้าชีวิต 27 4 
การสร้างหุ่นยนต ์ 27 4 
การก าเนิดสัญญาณซายน ์ 24 7 
การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวน า 21 10 
การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทานและตัวเก็บประจ ุ 20 11 
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ประจุ ส่งผลให้มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
และการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
 

  
 
รูปที่ 2 นักศึกษาน าเสนอการพัฒนาโปรแกรมจ าลองคุณสมบัติทาง
ไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ 

 จากรูปที่ 2 หลังจากท่ีนักศึกษาได้ท าการสืบค้นข้อมูลเพื่อศึกษา
คุณสมบัติทางไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ และน าเสนอให้อาจารย์และ
นักศึกษาคนอื่น ๆ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันแล้ว 
นักศึกษาท าการพัฒนาโปรแกรม เพื่อจ าลอง (Simulation) 
คุณสมบัติทางไฟฟ้าของ ตัวเก็บประจุ และน าเสนอผลการจ าลอง
คุณสมบัติทางไฟฟ้าของตัวเก็บประจุออนไลน์ โดยมีอาจารย์ผู้สอน
คอยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในด้าน
ต่าง ๆ 
  
 

 

รูปที่ 3 นักศึกษาน าเสนอการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์วงจรตัว
ต้านทานและตัวเหนี่ยวน าหรือวงจรตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ  

 จากรูปที่ 3 นักศึกษาน าเสนอการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์
วงจรตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวน าหรือวงจรตัวต้านทานและตัวเก็บ
ประจุ ที่มีการสร้างฟังก์ชัน การท าซ้ า การตรวจสอบเง่ือนไข และ
การเรียกใช้งานโมดูล โดยการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาที่มี
อาจารย์ผู้สอนส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวก 

5. สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นผสานการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม (5E2DO Learning Model)เป็นการพัฒนา

แนวปฏิบัติการสอน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้ามาก
ขึ้น และส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
ผู้สอนและการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา รวมทั้งร่วมน าเสนองาน
ที่ได้เรียนรู้จากการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ 5E2DO โดยใช้กูเกิลมีท ไลน์และยูทูบ ที่มี
การประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมการอ่านเพื่อความ
เข้าใจและการมอบหมายให้นักศึกษาพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพ
ทอน เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นการบ้านส่งเข้ากูเกิล
คลาสรูม ซึ่งพบว่านักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการ
เขียนโปรแกรมคะแนนเฉลี่ยวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หลังการสอนออนไลน์สูงกว่าก่อนสอนออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 ความท้าทายส าหรับอาจารย์ผู้สอน เมื่อต้องท าการสอนใน
สภาพแวดล้อมออนไลน์ ส่งผลให้มีการพัฒนาแนวทางการสอนแบบ
ใหม่ที่สามารถปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น [5, 6] เช่นเดียวกันกับงานวิจัยนี้ ที่ได้วิจัยและพัฒนาแนว
ทางการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยใช้กูเกิลมีท ไลน์และยูทูบท่ีมี
การประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมการอ่านเพื่อความ
เข้าใจและการมอบหมายให้นักศึกษาพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพ
ทอน เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นการบ้านส่งเข้ากูเกิล
คลาสรูม ผลจากการสอนตามแนวทางนี้พบว่า นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะในการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะรูปแบบการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นผสานการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม (5E2DO Learning Model) มีแนวทางการ
สอนที่หลากหลายมีการบรรยายใช้วิดีโอออนไลน์ มีโครงการท างาน
เป็นกลุ่ม เปิดโอกาสให้แก้ปัญหาโจทย์เดียวกันแต่ใช้เทคนิคต่างกัน 
และการประเมินการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการอ่านจากผู้สอนและมี
ขั้นตอนอย่างเปน็ระบบ 5 ข้ันคือขั้นที1่ ข้ันเร้าความสนใจด้วยความ
ท้าทายทางวิศวกรรมและนิยามปัญหา  ขั้นที่  2 ขั้นส ารวจ 
(Explore) ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างค าอธิบาย ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ด้วย
การออกแบบและท าให้เหมาะสมที่สุดและขั้นที่ 5 ข้ันประเมินผลซึ่ง
ท าให้มีการเรียนรู้ตามขั้นอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
L. Y. Santiago [8] ที่น าเสนอรูปแบบการสอนรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสอนนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ช้ันปีท่ี 1 เกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้ 
Matlab โดยใช้วิดีโอออนไลน์ การด าเนินโครงการกลุ่ม และการ
ประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านการบ้านและกิจกรรมการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ และ H. Xiaoyun [9] ที่น าเสนอแนวทางที่
หลากหลาย (Multi-Faceted Approach) คือ การบรรยายด้วย
วิดีโอสั้น: หนึ่งคลิปหนึ่งหัวข้อเฉพาะ (Short Video Lectures: 
One Clip for One Specific Topic) การแก้ปัญหาเดียวกันด้วย
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เทคนิคที่ไม่เหมือนกัน (Using the Same Problem with 
Different Techniques) การสื่อสารและใช้วีดิโอช่วยเป็นประจ า 
(Frequent Communication and Video Help Sessions) 
นอกจากนี้ยังพบว่าแนวทางการสอนนี้ส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพันธ์
กันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนและการเรียนรู้ร่วมกันของ
นักศึกษาอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ L. Y. Santiago [8] 
และ M. Uhamard [5] ท่ีพบว่า รูปแบบการสอนและสื่อการสอนที่
พัฒนาขึ้นส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและผู้สอนผ่าน
การใช้งานบล็อกและการมีส่วนร่วมของนักเรียนในห้องสนทนา
ออนไลน์     
 
7.ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
 7.1 จากผลการวิจัยหลังการสอนออนไลน์คะแนนสูงกว่าก่อน
สอนออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ควรส่งเสริม
รูปแบบการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นผสานการออกแบบเชิง
วิศวกรรม (5E2DO Learning Model) โดยการสอนที่เปิดโอกาส
ให้แก้ปัญหาโจทย์เดียวกันแต่ใช้เทคนิคต่างกันให้มากขึ้น 
 7.2 จากผลการวิจัยเมื่อเนื้อหายากขึ้นจ านวนนักศึกษาที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การวัดและประเมินผลจะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นควรปรับรูปแบบ
วิดีโอออนไลน์ และการประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่าน
การบ้านและกิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจให้สอดคล้องมากขึ้น 
 
 8.ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 8.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์วิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ 
 8.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในรายวิชาอื่นๆ 
และปรับแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับ
แนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองค
ความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน 3) ขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง
รวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” สังกัดเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 40 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุม
อยางงาย (Sample Random Sampling) กลุมขยายผล คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียน
มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” สังกัดเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร จํานวนนักเรียน 33 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
1) แบบวิเคราะหเอกสาร 2) แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครู 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองและนักเรียนท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรู 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสภาพและความตองการของผูเรียนเกี่ยวกับการใชงานอินเทอรเน็ต สือ่สังคมออนไลน
และการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน 5) รูปแบบการจัดการเรียนรู  คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู 6) 
แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน 7) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 8) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ใช
ระยะเวลาในการทดลองสอน จํานวน 20 ชั่วโมง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคาที (t-test) แบบ One  Sample t-testแบบ Dependent Samplesและการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
 ผลการวิจัยพบวา 
  1. รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริม
ทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ท่ีพัฒนาขึ้นชื่อวา 
“PEAEE Model” มี 4 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) กระบวนการเรียนรู ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) กิจกรรมหองเรียน
กลับดาน (2) กิจกรรมในชั้นเรียน มีกระบวนการเรียนรู 5 ข้ัน ไดแก ข้ันท่ี 1 เตรียมความพรอม  (Preparation) ขั้นท่ี 2 สรางความ
สนใจ  (Engagement) ขั้นท่ี 3 ลงมือปฏิบัติ (Action)  ข้ันท่ี 4 แลกเปลี่ยน ขยายความรู (Exchange Elaborate)  ข้ันท่ี 5 ประเมินผล 
(Evaluate)  4) การวัดและประเมินผล  โดยรูปแบบมีความเหมาะสมระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.47)  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
รูปแบบเทากับ 82.49/82.25 เปนไปตามเกณฑ 80/80 
  2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิด
หองเรียนกลับดาน มีดังนี้ 
  2.1 ทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี
พัฒนาขึ้น มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.92 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด คือ รอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.2 ผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนาข้ึน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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  2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง
รวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน อยูในระดับมาก ( X = 4.44 , S.D. = 0.53) 
  3. ผลการขยายผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับ
ดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา 
ทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน ของนักเรียนกลุมขยายผล หลังเรียนดวยรูปแบบ มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.59 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
คือ รอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ผลการเรียนรูของนักเรียนกลุมขยายผลท่ีเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนาข้ึน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ ความพึงพอใจของนักเรียนกลุมขยายผลท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรู
เชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน อยูในระดับมาก ( X  = 4.47 , S.D. = 0.52) 
 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูเชิงรุก , ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง , แนวคิดหองเรียนกลับดาน , ทักษะปฏิบัติการ 
 

Abstract 
 The objectives of this study were: 1) Develop a model of proactive learning management based on the theory 
of self-knowledge generation in combination with the concept of the flipped classroom. To promote skills in cooking 
operations in the northeastern region Career Learning Subject Group For students in MathayomSuksa 3. Students to be 
effective according to the 80/80 criteria. 2) To study the effectiveness of the proactive learning management model based 
on the theory of self-knowledge creation and the flipped classroom concept. 3 )  To expand the results of the proactive 
learning management model based on the theory of self-knowledge creation in conjunction with the flipped classroom 
concept. Samples consisted of 40 students in Mathayom Suksa 3. 1st semester of the academic year 2020, at Municipal 
Secondary School 3 “YuttithamWitthaya”, under Sakon Nahon City Municipality, Mueang district, Sakon Nakhon province 
who were drawn by simple random sampling (Sample Random Sampling). A second group, the extension group, consisted 
of Mathayomsuksa 3 students in the 2nd semester of the 2020 academic year, “YuttithamWitthaya”. Municipality 
Secondary School 3 under Sakon Nahon City Municipality, Mueang district, Sakon Nakhon province, 33 students. The 
instruments used were: 1) Document Analysis Form 2) Teacher Opinion Interview Questionnaire 3) Parents and Students 
Opinion Questionnaire on Teaching Management. 4) A questionnaire on the opinions of students about the students' 
conditions and needs regarding the use of the Internet, social media and learning based on the Flipped classroom concept 
5) Learning management model guide to using the learning management model and learning management plans; 6) an 
evaluation form for cooking skills in the Northeastern region; 7) a learning outcome test; 8) a student satisfaction 
questionnaire. The duration of the teaching experiment was 20 hours. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation. One Sample t-test, Dependent Samples t-test, and Content Analysis. 
 Findings of the study were as follows. 
 1. A model of proactive learning management based on the theory of self-knowledge and the flipped classroom 
concept. To promote skills in cooking operations in the northeastern region Career Learning Subject group for 
MathayomSuksa 3 Students, the developed model called "PEAEE Model". There are 4 components: 1) Principle 2) 
Objective 3) Learning Process, which consists of 2 parts: 1) flipped classroom activities (2) classroom activities. There are 
5 stages of learning process as follows: Step 1 Preparation, Step 2 Engagement, Step 3 Action, Step 4 Exchange Elaborate, 
Step 5 Evaluate, 4) Measurement and evaluation. The developed learning management model was appropriate at a high 
level ( X = 4.36, S.D. = 0.47). The effectiveness of the proactive learning management model was 82.49/82.25, which was 
higher than the predetermined criterion of 80/80. 
 2. The results of a study on the effectiveness of the proactive learning management model based on the 
theory of self-building knowledge combined with the flipped classroom concept.; 
  2.1 Isan cooking skills Career Learning Subject group of students in MathayomSuksa 3 Students, after 
studying with a developed learning management model. The mean was 81.92%, higher than the specified threshold, 80%, 
with a statistical significance at the .05 level. 
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  2.2 The learning outcomes of the students who studied with the developed learning management model 
were significantly higher than before at the .05 level. 
  2.3 Students were satisfied with the model of proactive learning management based on the theory of self-
knowledge and the flipped classroom concept., was at high level ( X = 4.44 , S.D. = 0.53) 
 3. Dissemination results: a model of proactive learning management based on the theory of self-building 
knowledge combined with the concept of the flipped classroom. It was found that the cooking skills in the northeastern 
region Career Learning Subject group of students in the expansion group, after studying with a learning management 
model, had a mean of 81.59 percent which was higher than the specified criteria of 80 percent, with a statistical 
significance at the .05 level. Satisfaction of students in the expansion group on the model of proactive learning 
management based on the theory of self-building knowledge combined with the concept of the flipped classroom, after 
studying, was higher than statistically significant at the .05 level. The cooking skills in the northeastern region Career 
Learning Subject Group for MathayomSuksa 3 Students were at a high level. ( X  = 4.47 , S.D. = 0.52). 
 
Keywords: proactive learning management , self knowledge, creation theory, the Flipped classroom concept 
operational skills 
 
 

1. บทนํา 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ เปนกลุมสาระหนึ่งในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.2560) ท่ีมุงพัฒนาใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจ มีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนํา
ความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและ
สากลเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมี
ความสุข ครูผูสอนจะตองใหความสําคัญ คัดสรรกระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณในบริบทประจําวันท่ี
สอดคลองกับความสนใจและพัฒนาการของผูเรียน จะเปนผลดีตอผูเรียนใหสามารถสรางองคความรู พัฒนาทักษะการทํางานใหมีทักษะ
พ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต ปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตาง ๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญใหผูเรียนสามารถ
พ่ึงตนเอง ดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข (โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”. 2562: 122) [1] รายวิชา
เพ่ิมเติมอาหารอีสานเปนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ซ่ึงถือวาเปนรายวิชาท่ีมีความ สําคัญ เพราะอาหารเปนปจจัยตอการ
ดํารงชีวิตมนุษย นักเรียนสามารถนําความรูจากการประกอบอาหารไปใชในชีวิต ประจําวัน เปนพ้ืนฐานประกอบอาชีพ สงเสริมฐานะครอบครัว
และความเปนอยูใหดีข้ึน จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมอาหารไทย ในปการศึกษา 2562 ในภาพรวมพบวานักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรอยละ 72.50 อยูในเกณฑท่ีตองพัฒนาใหผานเกณฑเปาหมายท่ีกําหนดไวคือ รอยละ 75 นอกจากนี้ผูวิจัยไดวิเคราะห
ปญหาจากผลการปฏิบัติงานของนักเรียนพบปญหาหลายประการ เชน นักเรียนมีผลการเรียนรูท่ีตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนด ทักษะปฏิบัติการ
ประกอบอาหารดานกรรมวิธีการปรุง นักเรียนประกอบอาหารไมถูกตองตามข้ันตอน เสร็จชากวาเวลาท่ีกําหนด ขาดเทคนิคการจัดตกแตง
อาหาร รสชาติของอาหารขาดความกลมกลอม จึงไดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ซ่ึงสวนใหญใหความเห็นสอดคลองกันวาเนื้อหา
มากเกินไป สื่อการสอนไมนาสนใจ นักเรียนยังขาดความรู ความเขาใจในการประกอบอาหาร ท้ังนี้อาจเปนเพราะครูใชวิธีการสอนแบบบรรยาย 
สื่อการสอนนํามาจากอินเทอรเน็ตซ่ึงวัสดุ อุปกรณในการทําอาหารไมสอดคลองกับทองถ่ินของจังหวัดสกลนคร และจํานวนสื่อมีไมเพียง
พอท่ีจะนํามาใชประโยชนไดตามความตองการ ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทําใหไดขอสรุปวาครูจะตองเปนผูท่ีมีบทบาท
สําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จะตองปรับเปลี่ยนบทบาทการสอนจากครูเปนผูบอกความรูมาเปนผูใหคําแนะนําผูเอ้ืออํานวยความสะดวก 
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constuctionism) เปนทฤษฎีการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนผูสราง
องคความรูดวยตนเอง เปนความรูท่ีไมใชมาจากการสอนของครูเพียงอยางเดียว แตความรูจะเกิดข้ึนและถูกสรางข้ึนโดยผูเรียนเอง การเรียนรู
จะเกิดขึ้นไดดีก็ตอเม่ือผูเรียนไดลงมือกระทําดวยตนเอง (Learning by doing) (กระทรวงศึกษาธิการ. 2557: 12) [2] รวมถึงแนวคิดการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกเปนกระบวน การจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนการจัดการเรียนรูท่ีเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูสอนและเพ่ือนในชั้นเรียน และไดใชกระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีเขาไดกระทําลงไปปฏิบัติดวยการลงมือปฏิบัติจริง
ผานสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีครูผูสอนเปนผูแนะนํา กระตุน หรือ อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูขึ้นโดยกระบวนการคิดขั้น
สูง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2562: 21) [3] นอกจากนี้แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เปน
กระบวนการเรียนรูท่ีปรับทิศทางใหมคือ เรียนท่ีบาน ทําการบานท่ีโรงเรียน หรือรับถายทอดความรูท่ีบาน แลวมาสรางความรูตอยอด จากวิชา
ท่ีไดรับถายทอดมาใหเปนความรูท่ีสอดคลองกับชีวิต (วิจารณ พานิช (2556: 21) [4]  รวมถึงเวลามาเขาชั้นเรียนในวันรุงขึ้น นักเรียนจะซักถาม

24
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคโปสเตอร์



 

ประเด็นขอสงสัยตาง ๆ จากการดูวิดีทัศน จากนั้นก็จะทํางานท่ีไดรับมอบหมายเปนรายบุคคลหรือกลุมยอย โดยมีครูคอยใหคําแนะนํา
ชวยเหลือ และตอบขอสงสัยขณะทํางาน (รุงนภา นุตราวงศ. 2557: 4) [5] จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงตองการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหาร
ภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน ผล
การเรียนรูของนักเรียนและความพึงพอใจในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี และนักเรียนสามารถนําความรูและ
ทักษะไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 
 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริม
ทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน 
เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดังนี้ 
  2.1 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปท่ี 3 
หลังเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนาขึ้น กับเกณฑรอยละ 80  
  2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนาข้ึน ระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียน 
  2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับ
แนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
 3. เพ่ือขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริม
ทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
 

3. วิธีดําเนนิการวิจัย 
 ขั้นที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิด
หองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 1. กลุมเปาหมาย/แหลงขอมูล  
  1.1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
  1.2 แนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก ทฤษฎีการสรางองคความรู แนวคิดหองเรียนกลับดาน 
ทักษะปฏิบัติและเอกสารเกี่ยวกับของกับอาหารภาคอีสาน   
  1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติ รายวิชาการงานอาชีพ 
  1.4 ครูผูสอนวิชาการงานอาชีพ สังกัดเทศบาลนครสกลนคร จํานวน 9 คน ตัวแทนเครือขายผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
จํานวน 20 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 195 คน  
 2. เนื้อหา 
  2.1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
  2.2 แนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง แนวคิดหองเรียนกลับ
ดาน ทักษะปฏิบัติและเอกสารเกี่ยวของกับอาหารภาคอีสาน    
  2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมอาหารไทย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1  
ปการศึกษา 2562 
  2.4 ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการจัดการเรียนรูวิชาการงานอาชีพ ความคิดเห็นผูปกครอง และนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู 
เกี่ยวกับทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน รายวิชาเพ่ิมเติมอาหารไทย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
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  2.5 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสภาพและความตองการของผูเรียนเกี่ยวกับการใชงานอินเทอรเน็ต สื่อสังคมออนไลนและการ
เรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน 
 3. เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
  3.1 แบบวิเคราะหเอกสาร วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” พุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ แนวคิด หลักการ 
รูปแบบการเรียนรูของ Joyce and Weil แนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก ทฤษฎีการสรางองคความรู
ดวยตนเอง แนวคิดหองเรียนกลับดาน ทักษะปฏิบัติและเอกสารเกี่ยวกับของกับอาหารภาคอีสาน 
  3.2 แบบสัมภาษณศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการจัดการเรียนรูวิชาการงานอาชีพ  
  3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นผูปกครอง และนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู เกี่ยวกับทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน 
รายวิชาเพ่ิมเติมอาหารไทย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
  3.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสภาพและความตองการของผูเรียนเกี่ยวกับการใชงานอินเทอรเน็ต สื่อสังคม
ออนไลนและการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดานจากการสอบถามโดยใชแบบสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
 4. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.1 ใชแบบวิเคราะหเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพเพ่ือวิเคราะห เปาหมาย 
จุดหมายและจุดมุงเนน คุณภาพผูเรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีเกี่ยวของกับวิชาเพ่ิมเติมอาหารไทย แนวคิด หลักการ
และทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก ทฤษฎีการสรางองคความรู แนวคิดหองเรียนกลับดาน ทักษะปฏิบัติและเอกสารเกี่ยวกับ
ของกับอาหารภาคอีสาน มาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
  4.2 ใชแบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการจัดการเรียนรูวิชาการงานอาชีพ โดยสัมภาษณกับครูผูสอนวิชาการงานอาชีพ สังกัด
เทศบาลนครสกลนคร จํานวน 9 คน ใชแบบสอบ ถามความคิดเห็นผูปกครอง และนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะปฏิบัติการ
ประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ โดยการสอบถามตัวแทนเครือขายผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
จํานวน 20 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”จํานวน 195 คน ใชแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสภาพและความตองการของผูเรียนเกี่ยวกับการใชงานอินเทอรเน็ต สื่อสังคมออนไลนและการเรียนรูตามแนวคิด
หองเรียนกลับดาน โดยการสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”จํานวน 195 คน 
 5. การวิเคราะหขอมูล/สถิติที่ใช 
  5.1 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม ความตรงตามโครงสราง (Construct Validity) 
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และประเมินความสอดคลองเชิงโครงสราง ผลการประเมินพิจารณาจากคาเฉลี่ย ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม /สอดคลองของประเด็นในการวิเคราะหเอกสารและการสอบถามตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ โดยใชเกณฑคาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 ข้ึนไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 สวนท่ีเปนขอเสนอแนะนํามาวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis)    
  5.2 วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” พุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ รูปแบบการเรียนรูของ Joyce and Weil แนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก 
ทฤษฎีการสรางองคความรู แนวคิดหองเรียนกลับดาน ทักษะปฏิบัติ และเอกสารเกี่ยวกับของกับอาหารภาคอีสาน ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ
การจัดการเรียนรูวิชา การงานอาชีพ ความคิดเห็นผูปกครอง และนักเรียนท่ีมีตอการจัด การเรียนรู เกี่ยวกับทักษะปฏิบัติการประกอบอาหาร
ภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสภาพและความตองการของผูเรียนเกี่ยวกับการใชงาน
อินเทอรเน็ต สื่อสังคมออนไลนและการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน และ ความคิดเห็นของครู กลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา ตามขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพของ สุภางค จันทวานิช (2549: 17) [6] ซ่ึงมี 5 ขั้น คือ  
   ขั้นท่ี 1 การใชแนวคิดทฤษฎีและการสรางกรอบแนวคิดสําหรับการวิเคราะห การตรวจสอบขอมูล การจดบันทึกและทําดัชนีขอมูล 
การทําขอสรุปชั่วคราว การกําจัดขอมูลและการสรางขอสรุป 
   ขั้นท่ี 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียน
กลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
    1. กลุมเปาหมาย/แหลงขอมูล 
     1.1 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและการสอน จํานวน 5 คน  
     1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” ท่ีไมใชกลุมตัวอยางใน ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2562 จํานวน 38 คน  

26
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคโปสเตอร์



 

     1.3 เอกสารตําราเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก ทฤษฎีการสรางองคความรู
ดวยตนเอง แนวคิดหองเรียนกลับดาน ทักษะปฏิบัติเอกสารเกี่ยวกับของกับอาหารภาคอีสาน แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
    2. เนื้อหา 
     2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือ
สงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
     2.2 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาขึ้น 
    3. เครื่องมือท่ีใชในพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
     3.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือ
สงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
     3.2 เคร่ืองมือประกอบการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิด
หองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ไดแก คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู  
    4. เครื่องมือท่ีใชในการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูประกอบดวย  
     4.1 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน รายวิชาเพ่ิมเติม อาหารไทย กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 แบงการประเมินเปน 3 ดาน คือ ดานการเตรียมความพรอม ดานการลงมือปฏิบัติ และดานการประเมินผลสําเร็จ

ของงาน โดยเปนการประเมินใหคะแนนแบบ Rubric score คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-
coffecient) ของ Cronbach’s ไดคาความเชื่อม่ัน 0.942 
     4.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง ปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน รายวิชาเพ่ิมเติม อาหารไทย กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนแบบทดสอบชนิดปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ คาความยากและคาอํานาจ
จําแนกอยูในเกณฑ มาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใชสูตร KR20 ของคูเดอร ริชารดสัน  
(Kuder–Richardson) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.858 
   4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวย
ตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 20 ขอ ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.30 – 0.60 
และคาความเชื่อม่ัน 0.889 
    5. วิธีดําเนินการ 
     5.1 กําหนดกรอบโครงรางและออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับ
แนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
     5.2 ออกแบบและสรางรูปแบบการจัดการเรียนรู และเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 
     5.3 ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ รูปแบบการจัดการเรียนรู และเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 
     5.4 ปรับปรุงแกไขตรวจสอบประสิทธิภาพของรางรูปแบบการจัดการเรียนรู และเคร่ืองมือประกอบการใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรู 
    ขั้นท่ี 3 การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือ
สงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไปใช  
     1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
      1.1 ประชากรท่ีใชในการทดลองคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรม
วิทยา” ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 6 หองเรียน จํานวนนักเรียน 195 คน 
      1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองในคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 
โรงเรียน มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” สังกัดเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร จํานวน 40 คน  
     2. เนื้อหา 
      เนื้อหาท่ีใชในการทดลองรูปแบบการจัดการเรียนรู เปนเนื้อหาหนวยการเรียนรู เร่ือง ปฏิบัติการประกอบอาหารภาค
อีสาน ประกอบดวย 1) อาหารประเภทลาบ 2) อาหารประเภทแกง 3) อาหารประเภทน้ําพริกผักสด 4) อาหารประเภทหมก และ 5) อาหาร
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ประเภทของหวาน สาระท่ี 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
     3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
      3.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดานเพ่ือ
สงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
      3.2 เครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิด
หองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ประกอบดวย คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู จํานวน 1 เลม และแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน 20 ชั่วโมง  
      3.3 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวย
ตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ประกอบดวย 
       3.3.1 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน รายวิชาเพ่ิมเติม อาหารไทย กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 แบงการประเมินเปน 3 ดาน คือ ดานการเตรียมความพรอม ดานการลงมือปฏิบัติ และดานการ
ประเมินผลสําเร็จของงาน โดยเปนการประเมินใหคะแนนแบบ Rubric score 
       3.3.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง ปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน รายวิชาเพ่ิมเติมอาหารไทย กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 40 ขอ จํานวน 40 คะแนน 
       3.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองค
ความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 4 ดาน จํานวน 20 ขอ 
     4. การดําเนินการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 
      4.1 ขั้นกอนการทดลอง  
       4.1.1 ปฐมนิเทศนักเรียนกลุมเปาหมาย เพ่ือชี้แจงใหทราบวัตถุประสงคในการจัดการเรียนรู ลักษณะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ชี้แจงเกณฑการวัดและประเมินผลและประโยชนของการวิจัย พรอมท้ังทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการเรียนดวย
รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด  
       4.1.2 ทําการทดสอบและเก็บขอมูลคร้ังท่ี 1 โดยใช แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง ปฏิบัติการประกอบอาหาร
ภาคอีสาน รายวิชาเพ่ิมเติมอาหารไทย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (ฉบับกอนเรียน) เปนการทดสอบกอนการ
ทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการในสัปดาหท่ี 8 ของ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ผาน Google classroom ในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใน
วันพุธท่ี 8 กรกฎาคม 2563 จํานวนนักเรียน 40 คน 
     4.2 ข้ันดําเนินการทดลอง จัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎี
การสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีพัฒนาขึ้น สําหรับกลุมตัวอยาง จํานวน 20 ชั่วโมง 5 สัปดาห มีรายละเอียดดังนี้ 
      4.2.1 กิจกรรมหองเรียนกลับดาน 
       ผูวิจัยจัดทําเอกสารประกอบการเรียน จัดทําสื่อวิดีทัศนลงไวในเพจหองเรียนครูภาวิณี เพ็งธรรม กลุม “หองเรียน
อาหารไทย” จัดหาแหลงเรียนรูเว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับข้ันตอนการประกอบอาหาร การปรุง และการจัดอาหาร เพ่ือใหนักเรียนไดไปศึกษา
คนควากอนลวงหนา จากแหลงขอมูล แจงใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ จาก Google Form 
      4.2.2 กิจกรรมในหองเรียน 
       ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแผนการจัดการเรียนรูประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยในระหวางการ
ดําเนินการทดลองรูปแบบการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดทําการประเมินทักษะการปฏิบัติการประกอบอาหารตามข้ันตอน ทุกแผนการจัดการ
เรียนรู ซ่ึงผูวิจัย ไดดําเนินการตามกระบวนการเรียนรูของรูปแบบการจัดการเรียนรู เร่ือง ปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน รายวิชาอาหาร
ไทย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุกรวมกับหองเรียนกลับดาน ท่ีพัฒนาขึ้น  
     4.3 ขั้นหลังการทดลอง 
      4.3.1 ดําเนินการทดสอบกลุมตัวอยาง ดวยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง ปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน 
รายวิชาเพ่ิมเติมอาหารไทย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (ฉบับหลังเรียน) อีกคร้ัง หลังสิ้นสุดการทดลองใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรู แลวนํามาตรวจใหคะแนน เพ่ือนําไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ 
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      4.3.2 นําคะแนนทักษะการปฏิบัติของนักเรียน ท่ีไดจากการทํากิจกรรมในแตละแผนการจัดการเรียนรู ตามแบบ
ประเมินทักษะการปฏิบัติในแตละแผน มาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เพ่ือสรุปการประเมินทักษะการปฏิบัติของนักเรียน 
      4.3.3 นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสราง
องคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 20 ขอ นําคะแนนท่ีไดจากการประเมินมาเทียบกับเกณฑเพ่ือสรุปผลการวิจัย 
     5. การวิเคราะหขอมูล 
      5.1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิด
หองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 (E1/E2) โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ 
      5.2 วิเคราะหเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนาข้ึน กับเกณฑรอยละ 80 โดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ One 
Sample t-test และคาสถิติพ้ืนฐาน เชน คาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      5.3 วิเคราะหเปรียบเทียบผลการเรียนรูของ นักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
เชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยการทดสอบคาที (t- test) แบบ Dependent Samples และ
คาสถิติพ้ืนฐาน เชน คาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      5.4 วิเคราะหคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรู
ดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวเทียบกับเกณฑ 
    ข้ันท่ี 4 การประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับ
ดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
     1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  
      1.1 ประชากรท่ีใชในการทดลองคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรม
วิทยา” ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 6 หองเรียน จํานวนนักเรียน 195 คน 
      1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองในคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 
โรงเรียน มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” สังกัดเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร จํานวน 40 คน 
     2. เนื้อหา 
      รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือ
สงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
     3. วิธีการดําเนินการ  
      3.1 นําคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท้ังหมดท่ีไดจากการทํากิจกรรมในระหวางเรียนและคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน มาวิเคราะหโดยใชสถิติพ้ืนฐาน 
      3.2 นําคะแนนเฉลี่ยของทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน ของนักเรียนท้ังหมด ท่ีไดจากการทํากิจกรรมใน
ระหวางเรียนของนักเรียนท่ีไดมาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติ เพ่ือเทียบกับเกณฑรอยละ 80 เพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
      3.3 ตรวจใหคะแนนผลการทดสอบวัดผลการเรียนรูของนักเรียนท้ังกอนเรียนและหลังเรียน แลวนําคะแนนท่ีไดมา
วิเคราะหโดยวิธีทางสถิติ เพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
      3.4 ตรวจใหคาคะแนนผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน แลวนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติพ้ืนฐาน 
      3.5 ปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิด
หองเรียนกลับดาน  
    ขั้นท่ี 5 การขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับ
ดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
     1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  
      1.1 ประชากรท่ีใชในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 6 หองเรียน จํานวนนักเรียน 195 คน 
      1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมอาหารไทย ภาคเรียนท่ี 2  
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ปการศึกษา 2563 โรงเรียน มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” สังกัดเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร จํานวน 33 คน  
     2. เนื้อหา 
      รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือ
สงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
     3. วิธีการดําเนินการ  
      ในการขยายผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิด
หองเรียนกลับดาน ผูวิจัยไดดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการกอนการขยายผลรูปแบบ 2) การดําเนินการขยายผลรูปแบบ และ 3) 
การประเมินประสิทธิผลการขยายผลรูปแบบ ซ่ึงประกอบดวย 3.1) การประเมินทักษะการปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน หลังการใช
รูปแบบ 3.2) ผลการเรียนรู กอนและหลังการใชรูปแบบ และ 3.3) ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้ 
      3.1 การเตรียมการกอนการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู 
      3.1.1 การกําหนดและเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดใหกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเลือกเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมอาหารไทย ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียน มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” สังกัดเทศบาลนครสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร จํานวน 33 คน  
      3.1.2 พิจารณารายวิชาและเนื้อหาสระท่ีจะนําไปใชในการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาขึ้น ผูวิจัยวิเคราะห
หลักสูตรรายวิชาเพ่ือกําหนดเนื้อหาท่ีจะนําไปใชในการขยายผลใหเหมาะสม พิจารณาไดเปนรายวิชาเพ่ิมเติมอาหารไทย สาระท่ี 1 การ
ดํารงชีวิตและครอบครัว และสาระท่ี 2 การอาชีพ ซ่ึงจะเปนแนวทางสงเสริมใหนักเรียนศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นตอไป 
      3.1.3 จัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนกับนักเรียนท่ีเปนกลุมขยายผล มีเกณฑในการ
พิจารณาการจัดชั้นเรียนใหกับนักเรียนโดยเนนการจัดแบบคละความสามารถ (สูง ปานกลาง ต่ํา) คละเพศ และคละพฤติกรรมของนักเรียน 
      3.1.4 การชี้แจงขอปฏิบัติในการจัดการเรียนรูกับนักเรียนกลุมขยายผล 
       1) ชี้แจงใหนักเรียนทราบวัตถุประสงคในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาขึ้น 
       2) ชี้แจงลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู บทบาทของนักเรียน และบทบาทของครูผูสอน 
       3) แนะนํานักเรียนในการใชแหลงการเรียนรู เทคโนโลยี และขอสารสนเทศซ่ึงจะสงเสริมการเรียนรู 
       4) ชี้แจงเกณฑการวัดและประเมินผล เพ่ือใหนักเรียนทราบถึงเกณฑการประเมินทักษะปฏิบัติการประกอบอาหาร 
       5) ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยใหคําแนะนําและสนับสนุนนักเรียน 
      3.2 การดําเนินการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู 
       หลังจากการเตรียมการกอนการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยการชี้แจงและแนะนําขอมูลกับกลุมขยายผล
แลว ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมอาหารไทย (ง23222) ท่ีพัฒนาข้ึนไปใชในสถานการณจริง โดยจัดการเรียนรูท้ังสิ้น 10 
สัปดาห ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง ไมนับรวมการทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน การศึกษาตามรายละเอียดดังนี้ 
       3.2.1 วัตถุประสงคการทดลอง คือ เพ่ือขยายผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองค
ความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของนักเรียนกลุมขยายผล มีวัตถุประสงคเฉพาะ คือ 
        1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาขึ้นกับเกณฑรอยละ 80  
        2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนาข้ึน ระหวางกอน
เรียนและหลังเรียน 
        3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 
       3.2.2 แบบแผนการทดลอง ในการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวย
ตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีการกําหนดแบบแผนการทดลองตามวัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้  
 
4. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริม
ทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 
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  1.1 ผลจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ มีบทบาทสําคัญเปนอยางย่ิงในการพัฒนานักเรียนใหมี
ความรู ความเขาใจ มีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตเพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการทํางานและประกอบวิชาชีพท่ีจําเปนจะตอง
เขาใจกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ใชกระบวนการกลุมในการทํางาน มีทักษะ การแสวงหาความรู ทักษะกระบวนการแกปญหาและ
ทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทํางาน ท่ีเสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและถูกตอง และมีจิตสํานึกในการใชพลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัดและคุมคา และมีการเลือกความถนัดทางดานอาชีพและการศึกษาของตัวเองอยางหลากหลาย รูปแบบ
การจัดการเรียนรู เปนแบบแผนในการดําเนินการจัดการเรียนรูท่ีแสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ ไดแก หลักการ วัตถุประสงค 
กระบวน การเรียนรู และการวัดและประเมินผล ผานกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ท่ีเปนการรวมตัว รวมมือเรียนรูรวมกันของ
ผูบริหาร ครูโดยมีเปาหมายเดียวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการปฏิบัติ มีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนคิดอยางเปน ระยะ 
ๆ และพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง เพ่ือมุงสูการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรูของครูผูสอน และการเรียนรูของนักเรียน จากการจัดการเรียนรูท่ี
เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติและสรางความรูจากสิ่งท่ีปฏิบัติในระหวางการเรียนรู และนักเรียนเรียนเนื้อหาความรูดวยตนเองนอกเวลาเรียนผานสื่อ
วิดีทัศน และสื่อตาง ๆ และกลับมาทํากิจกรรมในชั้นเรียน โดยมีครูผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา ตอบขอสงสัย และชวยเหลือในการทํางานในชั้น
เรียน เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดดวยการฝกฝน ดวยประสบการณตรงจากการเผชิญสถานการณและการแกปญหาเพ่ือให 
เกิดการเรียนรูจากการกระทํา การฝกคิด และฝกทักษะกระบวนการตางๆ ดวยตนเอง 
  1.2 จากขอมูลพ้ืนฐานดังกลาวผูวิจัยจึงได ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวย
ตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรียกวา PEAEE โดยมี 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) กระบวนการเรียนรู ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) กิจกรรม
หองเรียนกลับดาน (2) กิจกรรมในชั้นเรียน มีกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นดังนี้ ไดแก ขั้นท่ี 1 เตรียมความพรอม (Preparation) ขั้นท่ี 2 สราง
ความสนใจ (Engagement) ข้ันท่ี 3 ลงมือปฏิบัติ (Action) ข้ันท่ี 4 แลกเปลี่ยน ขยายความรู (Exchange Elaborate) ข้ันท่ี 5 ประเมินผล 
(Evaluate) 4) การวัดและประเมินผล  
  1.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิด
หองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพเทากับ 82.49/82.25 โดยคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 82.49 และคาประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E2) เทากับ 82.25 เปนไปตามเกณฑ 80/80 ท้ังนี้อาจเปนเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรูไดพัฒนาข้ึนอยางเปนระบบดําเนินการตาม
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ท่ีแตละขั้นตอนท่ีพัฒนามีความเกี่ยวของสัมพันธกัน อีกท้ังยังไดมีการนํารูปแบบ
การจัดการเรียนรูไปหาประสิทธิภาพตามหลักการของชัยยงค พรหมวงศ (2556: 7–9) [7] ท่ีกลาววาการทดสอบประสิทธิภาพ เพ่ือหาคุณภาพ
ของสื่อตามขั้นตอน ตามเกณฑท่ีกําหนดสอดคลองงานวิจัยของถนัด เฟองมะลิ (2561) [8] ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนวิชางานเครื่องยนต
ดีเซลโดยใชหลักการเรียนรูเนนทักษะปฏิบัติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ. ผลการวิจัยพบวา 1) 
รูปแบบการสอนวิชางานเคร่ืองยนตดีเซลโดยใชหลักการเรียนรูเนนทักษะปฏิบัติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือสําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มี 5 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) กระบวนการเรียนรู 4) เนื้อหาสาระ และ 5) การวัดและ
ประเมินผล ซ่ึงประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ พบวา มีความสอดคลองและความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( x =4.40, S.D.=0.531) 2) 
 2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน 
เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
  2.1 ทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนดวย
รูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนาข้ึน มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.92 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด คือ รอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ท้ังนี้ เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนเกิดจากการวิเคราะห สังเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
แลวนํามากําหนดเปนแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู ซ่ึงในแตละขั้นตอนมีความสัมพันธเชื่อมโยงของทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง 
แนวคิดการจัดการเรียนรูเชิงรุก แนวคิดหองเรียนกลับดาน และแนวทางการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติ และนําไปสูการจัดกิจกรรม
การเรียนรูในแตละข้ันตอนซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีใหครูผูสอนจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ สอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 7 - 8) [9] กลาววาวิธีสอนแบบเนนการปฏิบัติ เปนการจัด
กิจกรรมในลักษณะของกลุมปฏิบัติการ เนนการเรียนรูดวยประสบการณตรงจากการเผชิญสถานการณและการแกปญหาเพ่ือให ผูเรียนเกิดการ
เรียนรูจากการกระทําไดฝกคิด ฝกทักษะกระบวนการตางๆ ดวยตนเอง 
  2.2 ผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนาข้ึน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05ท้ังนี้อาจเนื่องจากผูวิจัยไดออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรูสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ทฤษฎีการ
เรียนรูแบบรวมมือ ทฤษฎีการสรางองคความรู และแนวคิดการจัดการเรียนรูเชิงรุกนํามาประยุกตใชตามความเหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถของนักเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยครูมีหนาท่ีเพียงเปนผูคอยใหความชวยเหลือจัดเตรียมสภาพการณและ
กิจกรรมใหเอ้ือตอกระบวนการฝกปฏิบัติ และยังเปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกการคิดอยางเปนระบบสอดคลองกับงานวิจัยของ
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ภัทรธิดา ศรีนุเสน (2561) [10]  การพัฒนาการจัดการเรียนรูทักษะปฏิบัติ เร่ือง การประดิษฐดอกไม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูทักษะปฏิบัติ เร่ือง การประดิษฐดอกไม สําหรับ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 84.38/82.75 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ี กําหนดไว นักเรียนท่ีเรียนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะปฏิบัติมี
คะแนนทักษะปฏิบัติเฉลี่ย เทากับ 16.55 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.75 ซ่ึงสูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 
  2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับ
แนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 อยูในระดับมาก ( X = 4.44 , S.D. = 0.53) ท้ังนี้อาจเปนเพราะบรรยากาศในชั้นเรียนแตกตางไปจากเดิม คือ นักเรียนได
ศึกษาความรูมาลวงหนาตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน ท้ังการทบทวนเอกสารประกอบการเรียน จัดทําสื่อวิดีทัศนลงไวในเพจหองเรียนจัดหา
แหลงเรียนรูเว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับข้ันตอนการประกอบอาหาร การปรุง และการจัดเคร่ืองเคียง เพ่ือใหนักเรียนไดไปศึกษาคนควากอนลวงหนา 
จากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ ทางอินเทอรเน็ต ซ่ึงนักเรียนบางคนอาจจะทบทวนหรือศึกษามากกวา 1 ครั้ง เม่ือมีการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน จึงเหมือน
เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากสิ่งท่ีนักเรียนศึกษามา เพ่ิมเติมในสวนท่ีขาด และอธิบายเพ่ือนในสวนท่ีเขาใจ สอดคลองกับ Graham Brent 
Johnson (2013) [11]  ไดศึกษาความรูความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบกลับดานชั้นเรียน 
กลุมตัวอยางคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในรายวิชาคณิตศาสตร ท่ีจัดการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบกลับดานชั้นเรียน 
จากการวิจัยพบวา นักเรียนมีการท่ีตองทํานอยกวาการจัดการเรียนรูในรูปแบบเดิม นักเรียนสนุกกับการจัดการเรียนรูแบบกลับดานชั้นเรียน 
และนักเรียนไดประโยชนจากการดูบทเรียนในวิดีโอสอด และคลองกับงานวิจัยของนิกูล เปยมาลย (2560) [12]  การพัฒนากิจกรรมการเรียน
ตามกระบวนการเรียนรูตามรูปแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส ท่ีสงเสริมทักษะการปฏิบัติงานชางในบาน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัย
พบวา 1) กิจกรรมการเรียนตามกระบวนการเรียนรูตามรูปแบบทักษะปฏิบัติของ เดวีส ท่ีสงเสริมทักษะการปฏิบัติงานชางในบาน สําหรับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1) ท่ีพบวาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนตามกระบวนการเรียนรูตามรูปแบบ
ทักษะปฏิบัติของเดวีสมาก ( x =4.57,S.D=0.50) 3. ผลการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง
รวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยม ศึกษาปท่ี 3 พบวา ทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
กลุมขยายผล หลังเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.59 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด คือ รอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  ผลการเรียนรูของนักเรียนกลุมขยายผลท่ีเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนาข้ึนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ความพึงพอใจของนักเรียนกลุมขยายผลท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรู
ดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 อยูในระดับมาก ( X  = 4.47 , S.D. = 0.52) ท้ังอาจจะเปนเพราะวา รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตาม
ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติ การประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนนั้น ดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบโดยใช
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D)และยังสอดคลองกับ Anderson (1984: 521-522) [13]  ท่ีกลาววา
รูปแบบการเรียนรูเปนกระบวนการท่ีเปนข้ันตอน เนนกระบวนการและผลลัพธเปนไปตามลําดับข้ันตอนบรรลุผล และมีหลักฐานในการ
สนับสนุนประสิทธิภาพของรูปแบบ และ Keeve (1988) [14]  ท่ีกลาววา รูปแบบการเรียนรูเปนวิธีการดําเนินงานท่ีเปนตนแบบอยางใดอยาง
หนึ่ง ประกอบดวยลักษณะท่ีสําคัญ คือ มีองคประกอบท่ีสัมพันธกัน ทํานายผลได สามารถขยายผลทํานายไดกวางข้ึน และสามารถนําไปสู
แนวคิดใหม ๆ 
 
5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
 5.1 การนําแนวคิดของการกลับดานชั้นเรียนมาใชในการเรียน ควรปรับใหเหมาะสมกับความพรอมของโรงเรียน และนักเรียน เพราะ
นักเรียนตองรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเองท่ีบานนั้น ดังนั้นควรปลูกฝงความมีวินัยในการเรียน ติดตามตรวจสอบนักเรียนทุกครั้งท่ีเขาเรียน 
นักเรียนบางคนอาจจะไมมีเครือขายอินเตอรเน็ตท่ีบาน ครูอาจจะทําเอกสารใหนักเรียนไปศึกษาอานเพ่ิมเติม หรือใหนักเรียนไปใชคอมพิวเตอร
ในหองสมุด วิดีทัศนอาจใชไดอยางมีประสิทธิภาพสําหรับการสอนบางเร่ือง แตอาจจะไมไดผลสําหรับการสอนบางเร่ือง ความรูบางอยาง
นักเรียนตองคนควาหาคําตอบดวยตนเอง บางเร่ืองครูตองสอนโดยตรง ครูผูสอนจะตองพิจารณาในสิ่งเหลานี้อยางรอบคอบ เพ่ือใหเกิด
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และสงผลตอการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
 5.2 ดานการวัดและประเมินผล ครูควรประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากการทําขอสอบทายบทเรียน เชน 
สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนการทํางานเปนกลุม เม่ือมีภาระงานท่ีมอบหมายให ประเมินความมีวินัยในการเรียน  
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6. กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จไดจากการใหคําปรึกษาของ  รศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสด์ิ ตําแหนง ประธานสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อาจารยสมศักด์ิ   ศิริขันธ ตําแหนง ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  อาจารยนะกะวี  ดานลาพล ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  นายสมัย  วงศษาพาน ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ นายอัครพงศ  ภูติยา ตําแหนง 
ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผูอํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ  โรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” และนางสาวพิกุลแกว   
ยะไชยศรี ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เรื่อง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิง
ชุม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการ
เรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เร่ือง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม 3) เพ่ือขยายผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 
เร่ือง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมตัวอยาง ไดแก 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/6  โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 30 คน กลุม
นักเรียนขยายผล ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/4  โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
จํานวน 32 คน  เคร่ืองมือท่ีใช ไดแก 1) รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอน และแผนการจัดการ
เรียนรู  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 30 ขอ 3) แบบประเมินทักษะปฏิบัติ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ การทดสอบคาทีแบบไมอิสระ และการวิเคราะหเนื้อหา 
ผลการวิจัยพบวา 
  1. รูปแบบการเรียนการสอน ท่ีพัฒนาข้ึนชื่อวา “SSIMAA” มี 5 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) 
กระบวนการเรียนรูมี 6 ข้ันตอน ไดแก ข้ันท่ี 1 นําเสนอสิ่งเรา (Stimulus) ข้ันท่ี 2 เตรียมความพรอม (Start) ข้ันท่ี 3 สาธิต ทําตามแบบ  
(Imitation Copy Action)  ข้ันท่ี 4 ลงมือปฏิบัติ โดยไมมีแบบ  (Manipulation)  ขั้นท่ี 5 แลกเปลี่ยนเรียนรูใหเทคนิควิธีการ  (Articulation) 
ขั้นท่ี 6 การปรับปรุงและประยุกตใช  (Adaptation)  4) การวัดและประเมินผล และ 5) ปจจยัและเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช โดยรูปแบบการ
เรียนการสอนทักษะปฏิบัติท่ีพัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.44/82.53 
 2. ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เร่ือง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทักษะการปฏิบัติ 
เรื่อง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม ของนักเรียนสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดคือ รอยละ 75 คะแนนทักษะการปฏิบัติ เรื่อง การฟอน
นาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.57 คิดเปนรอยละ 82.83 ซ่ึงผานเกณฑรอยละ 
80 จํานวนนักเรียน 30 คน คิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด  และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนในระดับมาก อยูในระดับมาก  
( X =4.49, S.D.=0.50)  
 3. ผลการขยายผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมขยายผลท่ีเรียนดวยรูปแบบ
การเรียนการสอนสูงข้ึนกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คะแนนทักษะการปฏิบัติ เรื่อง การฟอนนาฎยประดิษฐ บูชาพระ
ธาตุเชิงชุมของนักเรียนกลุมขยายผล มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.75 คิดเปนรอยละ 83.75 ซ่ึงผานเกณฑรอยละ 80 มีนักเรียนจํานวน 32 คน คิด
เปนรอยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
( X = 4.52, S.D= 0.51) 
 
คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนการสอน/ทักษะปฏิบัติ/การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม 
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Abstract 

               The purposes of this study were 1)  to develop an Instructional Model of Practical Performing Skills  in the 
Invented Classical Dances of Phra That Choeng Chum in the Subject Area of Art for MathayomSuksa 1 Students with an 
efficiency criterion  of 80/80 2) to investigate results of the use of the instructional model of Practical Performing Skills  in 
the Invented Classical Dances of Phra That Choeng Chum. 3) To expand the effect of using Model of Practical Performing 
Skills in the Invented Classical Dances of Phra That Choeng Chum in the Subject Area of Art for MathayomSuksa 1 Students. 
Samples consisted of 30 students in MathayomSuksa 1/6 at Municipal Secondary School 3 “YuttithamWitthaya”. who 
were studying in the second semester of the academic year 2020 .  The group of students to expand the results were 
students in MathayomSuksa 1/4, at Municipal Secondary School 3 “ YuttithamWitthaya”. who were studying in the First 
semester of the academic year 2021.   The instruments used were  1)  an instructional model, lesson plans, 2)  a Learning 
achievement test 3) skill assessment forms of  Invented Classical Dances of Phra That Choeng Chum and 4) questionnaire 
of students’ satisfaction. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, percentage, t-test (Dependent 
samples), (One-sample test for the mean). 
 The findings were as follows 
  1. The instructional model developed called “SIMAA” was composed of 5 factors: 1) principle; 2) objective ; 
3) the learning process which had six steps, (1) Stimulus (2) Start (3) Imitation Copy Action (4) Manipulation (5) Articulation 
( 6 )  Adaptation;  4)  Measurement and evaluation; 5)  Factors and provisions of application.  The instructional model 
developed obtained an efficiency of 85.91/82.20.  
  2. The result of using an Instructional Model of Practical Performing Skills in the Invented Classical Dances of 
Phra That Choeng Chum. The student's academic achievement after studying with the developed teaching style was 
significantly higher than before, when learning at the .01  level of practical skills on artificial dance at Phra That Choeng 
Chum. The students' scores were higher than the specified criteria of 75%  scores on practical skills on the subject of 
artificial dance. Worship Phra That Choeng Chum of MathayomSuksa 1 Students whit average score was 16.57, which 
represent 82.83%, passing the 80% criteria, 30 students accounted for 100% of the total students were satisfied with their 
studies at a high level ( X =4.49,S.D.=0.50 ). 
  3.The results of the extension of the instructional model were as follows: The learning achievement of the 
students in the extension group who studied with the instructional model was significantly higher than before at the .01 
level Score. Practice Skills on Artificial Dance Worship Phra That Choeng Chum of the students of the Phaya Phon group 
with an average score of 16.75, representing 83.75 percent, passed the 80% criteria. 30 students accounted for 100% of 
the total students were satisfied with their studies at a high level ( X = 4.52, S.D= 0.51). 
 
Keywords: Instructional Model/ Practical Performing Skills  / Invented Classical Dances  Phra That Choeng Chum  
 

1.บทนํา  
 ประเทศไทยไดชื่อวาเปนประเทศท่ีมีความเปนเอกราชมาชานาน มีศิลปวัฒนธรรมท่ีบงบอกถึงความเปนเอกลักษณของชาติ จนเปนท่ี
ชื่นชอบของนานาประเทศท่ีไดพบเห็น โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมทางดานนาฏศิลปเปนสิ่งท่ีบรรพบุรุษไทยไดรักษาและสืบทอดมาแตโบราณ
กาลความงดงามในศิลปวัฒนธรรมไทย จะตองมีการอนุรักษพัฒนา บํารุงรักษาและสงเสริมเพ่ือสืบทอดสูอนุชนรุนหลังอยางมีระบบระเบียบ 
และสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางย่ิง คือกระบวนการทางการศึกษาเปนกระบวนการท่ีมีระบบและตอเนื่อง อันจะสงผลใหการทํานุบํารุง สงเสริมและ
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไดสมบูรณในการใหการศึกษา บทบาทโรงเรียนจึงมีความสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมใหคงอยูคูกับชาติ 
โดยการสรางความตระหนัก ถึงคุณคาและความสําคัญของการใหการศึกษาเกี่ยวกับคุณคาของวัฒนธรรมและการถายทอดคานิยมท่ีดีตอ
เยาวชน (สุมิตร เทพวงษ, 2541: 1) [2] แตในสถานการณปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลายดานตามยุคโลกาภิวัฒนท่ีสงผลใหศิลปวัฒนธรรมของ
ตะวันตกหลั่งไหลเขามามีบทบาทสําคัญในสังคมและวิถีชีวิตของคนไทยเปนอยางมากโดยเฉพาะในหมูเยาวชน เปนเหตุใหเยาวชนไทยบางสวน
อาจจะละท้ิงคุณคาท่ีดีงามของศิลปวัฒนธรรมไทย  
 ดวยเหตุนี้การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมของชาติใหคงอยูและสืบทอดสูคนรุนหลัง จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีกระทรวงศึกษาธิการในฐานะ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบในดานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดบรรจุวิชานาฏศิลปไวในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือมุง
พัฒนาใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ การคิดท่ีเปนเหตุเปนผลถึงวิธีการทางศิลปะ ความเปนมาของรูปแบบภูมิปญญาทองถ่ิน และรากฐาน
ทางวัฒนธรรม ตระหนักในคุณคา และเกิดความซาบซ้ึงในคุณคาของศิลปะ สามารถคนพบศักยภาพความสนใจของตนเอง มีจินตนาการ 
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ความคิดสรางสรรค มีความเชือ่ม่ันพัฒนาตนเองไดและแสดงออกไดอยางสรางสรรคมีสมาธิในการทํางาน มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2) [1] 
 ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูรับผิดชอบการจัดการเรียนรูในวิชานาฏศิลป ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรม
วิทยา” สังกัดเทศบาลนครสกลนคร โรงเรียนมีจุดเดน คือมีวงดนตรี – นาฏศิลปพ้ืนเมือง ซ่ึงเปนท่ียอมรับของชุมชน เปนตัวแทนของเทศบาล
นครสกลนครไปแสดงในงานประเพณีสําคัญของจังหวัดสกลนคร เชน ประเพณีออกพรรษาแหปราสาทผึ้ง ประเพณีวันสงกรานต งานประเพณี
นมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพอพระองคแสน หรืองานตอนรับแขกผูมาเยือน ซ่ึงจะมีตลอดป จากการสังเกตพฤติกรรมพบวามีจุดดอยคือ
นักเรียนรุนใหมยังขาดทักษะการปฏิบัติการฟอนรําท่ีสวยงาม ครูยังขาดสื่อการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความตองการพัฒนาให
นักเรียนไดเรียนรู ฝกทักษะปฏิบัติ และรักนาฏศิลป กระตุนใหกลาแสดงออก มีความตระหนักในคุณคาและเกิดความซาบซ้ึงในศิลปะสามารถ
คนพบศักยภาพของตนเอง มีจินตนาการความคิดสรางสรรค มีความเชื่อม่ันในการพัฒนาตนเอง และแสดงไดอยางสรางสรรค เกิดสมาธิในการ
ทํางาน มีความรับผิดชอบและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และสงเสริมใหอนุรักษวัฒนธรรมของทองถิ่นจังหวัดสกลนครใหคงอยูสืบไป 
 ดังนั้นผูวิจัย จึงไดศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการฟอนรําของภาคอีสาน เพ่ือนํามาประดิษฐปรับปรุงทาฟอน และดนตรีใหเขากับยุคสมัยอยู
เสมอ เพ่ือเปนผูสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานของจังหวัดสกลนคร โดยไดพัฒนาการฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม ซ่ึงวัดพระธาตุ
เชิงชุมวรวิหารเปนวัดประจําจังหวัดสกลนครท่ีบุคคลในทองถ่ินจะเขาไปสักการะอยูเสมอ การฟอนบูชาพระธาตุเชิงชุม เปนการรําท่ีนํารูปแบบ
การแสดงมาจากภาคกลาง เชน ทารายรํา เพลงรอง รูปแบบการแสดง แตก็ยังคงมีการแตงกายแบบพ้ืนบานของจังหวัดสกลนครอยู  
ซ่ึงการฟอนบูชาพระธาตุเชิงชุม ไดรับการถายทอดมาเปนเวลานานหลายชั่วอายุคน โดยใชแสดงในงานนมัสการพระธาตุเชิงชุมประจําปของ
จังหวัดสกลนคร และแสดงเรื่อย ๆ มาอยางตอเนื่อง การฟอนบูชาพระธาตุเชิงชุม เดิมใชทารําแมทา ภาษาทารํานาฏศิลปและหลักการใชนาฏย
ศัพทของนาฏศิลปภาคกลางมาใชเปนทารํา ตีบทตามความหมายบทรอง เชน ทาสอดสรอยมาลา ทาพรหมสี่หนา ทาเฉิดฉิน พรอมใชภาษาทา
รํานาฏศิลปในการตีบท เชน ทาไวมือ ทาจีบเขาอก แนะนําตนเอง ทาโกยมือสองมือ ทารัก ทาชี้สูง ทาจีบมือท่ีปาก ทาปฏิเสธ ทาชี้กวาด ทาชี้
ไป ดานหลัง ทาประกบฝามือ (อยู) ทาตาย เพลงท่ีใชประกอบการฟอนใชลายบูชาพระธาตุเชิงชุม  ซ่ึงประพันธข้ึนมาเพ่ือแสดงความเคารพ
ศรัทธาตอองคพระธาตุเชิงชุม การแตงกายของผูแสดงก็แตงกายพ้ืนบานเรียบงายตามสภาพชีวิตความเปนอยูของคนพ้ืนเมืองเปนหลักและ 
การฟอนบูชาพระธาตุเชิงชุมชุดนี้ไดรับการถายทอดจากบุคคลหลายชั่วอายุคนตอ ๆ กันมา อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือประดิษฐทารําเพ่ิมเติม
บาง ท้ังนี้ก็สืบเนื่องมาจากความตองการท่ีจะสืบทอดการแสดงชุดนี้ให เปนศิลปะการแสดงพ้ืนบานใหคงอยูคูจังหวัดสกลนคร ตลอดไป 
(กรรณิการ ศรีไชยะ, 2563, มีนาคม 29) [3]   
 ผูวิจัยไดศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการสอนทักษะปฏิบัติ ซ่ึง จินตนา  ศิริธัญญารัตน และวัชรา  เลาเรียนดี (2562: 
91) [4] ไดเสนอวาการจัดการเรียนการสอนไมควรใชรูปแบบการสอน หรือกลยุทธการสอนเพียงวิธีเดียว แตมาจากหลาย ๆ รูปแบบท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดมีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งแลวนํามาผสมผสานหรือบูรณาการใชรวมกันอยางหลากหลายและเหมาะสม 
จึงจะสรางและพัฒนาผูเรียนท่ีมีคุณภาพได ผูเรียนจะตองมีท้ังความรู วิธีการเรียนรู ทักษะตาง ๆ และความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต 
ผูวิจัยจึงไดศึกษาการสอนกลุมท่ีเนนพฤติกรรมนิยมของมนุษย (The behavioral family) รูปแบบการสอนกลุมพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย 
(behavioral model) รูปแบบการสอนในกลุมนี้มีพ้ืนฐานจากทฤษฎีการเรียนรูเชิงพฤติกรรม เชน รูปแบบการสอนแบบ Direct instructional 
และ รูปแบบการสอน Direct instructional ซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีข้ันตอนการเรียนการสอนตามลําดับ โดยครูมีบทบาทสําคัญ
มากท่ีสุด ผูเรียนเปนฝายรับความรู การอธิบายและฝกปฏิบัติ มีการคอยดูแล การปฏิบัติ มีการคอยแกไขขอผิดพลาดของผูเรียนโดยใชขอมูล
ยอนกลับ (วัชรา  เลาเรียนดี, 2558) [5] 
 ผลจากการศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิดทําใหไดขอสรุปวาการจัดการเรียนรูในวิชานาฎศิลป เนื่องจากเปนรายวิชาท่ีมีเปาหมาย
เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ เร่ืองนาฏศิลปพ้ืนเมืองอีสาน สามารถปฏิบัติการฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุมไดถูกตองตาม
จังหวะและมีความสวยงาม ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมอ (โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”. 2563 : 
4) [6] โดยผูวิจัยจะนํารูปแบบการสอนกลุมพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย และแนวคิดหลักการสอนทักษะปฏิบัติมาเปนพ้ืนฐานพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เร่ือง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ซ่ึงสอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2557 : 220) [7] ไดกลาววารูปแบบการเรียนการสอน คือ สภาพลักษณะของการเรียนการสอนท่ีครอบคลุม
องคประกอบสําคัญตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อตาง ๆ โดยประกอบดวย กระบวนการสอน วิธีสอนและเทคนิคการ
สอนตาง ๆ ท่ีสามารถชวยใหสภาพการเรียนการสอนนั้นเปนไปตามทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดท่ียึดถือ รูปแบบการเรียนการสอนจะตองไดรับ
การพิสูจน ทดสอบ หรือยอมรับวามีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนแบบแผนในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะของรูปแบบ
นั้น ๆ นอกจากนั้นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นจะเปนประโยชนตอการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การจัดการศึกษาวิชาเพ่ิมเติมนาฎศิลปพ้ืนเมือง ผูเรียนสามารถท่ีนําความรู นําทักษะปฏิบัติ ไปใชในการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน สามารถพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ และรวมอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นจังหวัดสกลนครใหคงอยูและสืบทอดสูอนุชนรุนหลังตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
  2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เร่ือง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   
  2.2 เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เรื่อง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดังนี้ 
    2.2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติท่ีพัฒนาข้ึน ระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียน 
   2.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติ เร่ือง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลัง
การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติท่ีพัฒนาขึ้นกับเกณฑรอยละ 75 
   2.2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติทักษะปฏิบัติวิชานาฏศิลปพ้ืนเมือง กลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
  2.3 เพ่ือขยายผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เรื่อง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตการวิจัย  
  3.1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” สังกัดเทศบาลนครสกลนคร 
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 6 หองเรียน จํานวนนักเรียน 180 คน ปการศึกษา 2563 
  3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/6โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” สังกัดเทศบาลนคร
สกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Sample 
Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม (Sampling Unit) 
  3.1.3 กลุมขยายผล ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/6โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” สังกัดเทศบาลนคร
สกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 32 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย(Sample 
Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม (Sampling Unit) 
  3.1.4 เปนเนื้อหารายวิชาเพ่ิมเติมนาฎศิลปพ้ืนเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรม
วิทยา” พุทธศักราช 2555 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ใชเวลา 38 ชั่วโมง ประกอบดวย เนื้อหา 2 หนวยการเรียนรู ไดแก 1)  ความรูพ้ืนฐานดานนาฏศิลป  2) การแสดงนาฏยประดิษฐบูชาพระธาตุ
เชิงชุม  
 3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
  3.2.1 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ คูมือการใชรูปแบบ และแผนการจัดการเรียนรู ตรวจสอบความเหมาะสมโดย
ผูเชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมระดับมาก ตรวจสอบความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน มีความเหมาะสมระดับมาก 
 3.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม มีคาระดับความยากงาย (p) ระหวาง 
0.39 – 0.87 และคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.21 – 0.60 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.85 
  3.2.3 แบบประเมินทักษะ การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประเมินใหคะแนนแบบ Rubrics 
ตรวจสอบความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 
     3.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ ตรวจสอบความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 10 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80 – 0.10 
 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลท้ังในกลุมตัวอยางและกลุมขยายผลไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.3.1 กอนการทดลอง ชี้แจงหลักการ เหตุผล และประโยชนของการวิจัย พรอมท้ังทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการเรียนการ
สอนเพ่ือใหผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เกิดประโยชนสูงสุดใหกลุมตัวอยางทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู จํานวน 30 ขอ จากนั้นตรวจและบันทึกคะแนนของนักเรียนแตละคน 
 3.3.2 ดําเนินการทดลอง จัดกิจกรรมการเรียนรูใหกลุมตัวอยางตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึน ใชเวลาในการทดลอง จํานวน 
38 คาบ คาบละ 50 นาที 
 3.3.3 หลังการทดลองใหกลุมตัวอยางทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู (Posttest) จํานวน 30 ขอ 
ซ่ึงเปนชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทดสอบทักษะปฏิบัติการฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม จากนั้นใหทํา
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ และนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
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 3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 3.4.1 หาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เร่ือง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามเกณฑ 80/80 โดยใช E 1 /E 2 คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 3.4.2 วิเคราะหเปรียบเทียบระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติ เรื่อง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
โดยใช t – test แบบ t-test (Dependent Samples)  
 3.4.3 วิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติ เร่ือง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หลังการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติท่ีพัฒนาขึ้นกับเกณฑรอยละ 75 
 3.4.4 วิเคราะหผลความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เร่ือง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชา
พระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  

 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เร่ือง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.44/82.53  ตามเกณฑ 80/80 ท่ีต้ังไว 
 4.2 ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เรื่อง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เรื่อง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คะแนนทักษะการปฏิบัติ เรื่อง การฟอนนาฏย
ประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.57 คิดเปนรอยละ 82.83 ซ่ึงผานเกณฑรอยละ 80 
จํานวนนักเรียน 30 คน คิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด  และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติ เรื่อง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1อยูในระดับมาก 
 4.3 ผลการขยายผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมขยายผลท่ีเรียนดวยรูปแบบการ
เรียนการสอนสูงข้ึนกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คะแนนทักษะการปฏิบัติ เรื่อง การฟอนนาฎยประดิษฐ บูชาพระธาตุ
เชิงชุมของนักเรียนกลุมขยายผล มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.75 คิดเปนรอยละ 83.75 ซ่ึงผานเกณฑรอยละ 80 จํานวนนักเรียน 32 คน คิดเปน
รอยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.52, 
S.D= 0.51) 
 

5. อภิปรายผล 
 5.1 ผลการรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เร่ือง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรียกวา “SSIMAA Model”  มี 5 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) กระบวนการ
เรียนรูมี 6 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นท่ี 1 นําเสนอสิ่งเรา (Stimulus) ขั้นท่ี 2 เตรียมความพรอม (Start) ขั้นท่ี 3 สาธิต ทําตามแบบ  (Imitation 
Copy Action)  ขั้นท่ี 4 ลงมือปฏิบัติ โดยไมมีแบบ  (Manipulation)  ขั้นท่ี 5 แลกเปลี่ยนเรียนรูใหเทคนิควิธีการ  (Articulation) ขั้นท่ี 6 การ
ปรับปรุงและประยุกตใช  (Adaptation)   4) การวัดและประเมินผล 5) ปจจัยและเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช ไดคาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของ
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เร่ือง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1  เทากับ 85.91/87.22 ตามเกณฑท่ีกําหนดคือ 80/80 ท้ังนี้อาจเปนเพราะรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เร่ือง การ
ฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดพัฒนาข้ึนตามข้ันตอนการวิจัย
และพัฒนา ไดแก ข้ันท่ี 1 การศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ข้ันท่ี 2 การออกแบบและพัฒนา ข้ันท่ี 3 การทดลองใชรูปแบบ ข้ันท่ี 4 การ
ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบนอกจากนี้ คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติท่ีพัฒนาข้ึน ผานการประเมินคุณภาพโดย
ผูเชี่ยวชาญและนําไปหาประสิทธิภาพ (Field Tryout) ซ่ึงสอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2557: 222-224) [7] ท่ีกลาววารูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพตองผานกระบวนจัดองคประกอบตาง ๆ ทฤษฎี หลักการ รวมท้ังสภาพการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบ 
 5.2 ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทักษะการปฏิบัติ เรื่อง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม ของนักเรียนสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนด คือ รอยละ 75  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติท่ีพัฒนาขึ้นเกิดจาก
การวิเคราะหสังเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีแลวนํามากําหนดเปนแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติ ซ่ึงในแตละข้ันตอนมีความสัมพันธเชื่อมโยงรูปแบบการสอนกลุมพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย ทฤษฎี หลักการของการสอนทักษะปฏิบัติ 
และการสอนฟอนบูชาพระธาตุเชิงชุม ท้ังนี้ในขั้นกระบวนการเรียนรู ไดแก ข้ันท่ี 1 นําเสนอสิ่งเรา ครูนําเสนอสิ่งเราท่ีเปนแผนภาพ วิดีทัศน 
หุนจําลอง เพลง เกม เพ่ือใหผูเรียนไดรับรูในสิ่งท่ีจะตองไดเรียนรู ฝกใหผูเรียนสังเกตและรับสิ่งเราเขามาและพยายามจดจําสิ่งนั้นไวเพ่ือนําไปใช
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ในโอกาสตอไป ข้ันท่ี 2 เตรียมความพรอม ใหผูเรียนรวมกันระดมความคิด สืบคนความรู เกิดการเชื่อมโยงความรู จากประสบการณสูความ
เขาใจ และเกิดภาพรวมเกี่ยวกับสิ่งท่ีเรียนดวยตนเอง ผูเรียนตอง ปรับตัวเตรียมความพรอมกอนท่ีจะเริ่มเรียนโดยการแบงกลุมตัวพระ  
ตัวนาง ทําความเคารพท่ีบูชาครู (ศีรษะครู) และ นั่งตัวตรงเตรียมดัดมือดัดแขน เพ่ือใหรางกายพรอมท่ีจะเรียนในข้ันตอไป ข้ันท่ี 3 สาธิต ทํา
ตามแบบ  ผูเรียนไดเรียนรู และปฏิบัติตามตัวแบบ หรือการสาธิตของครูและเรียนรูเพ่ิมเติมจากสื่ออ่ืนๆ เชน วิดีทัศน หนังสืออานเพ่ิมเติม 
ภาพประกอบ เปนตน กอนการสาธิตครูควรแนะนําแกผูเรียนในการสังเกตควรชี้แนะจุดสําคัญ แลวใหนักเรียนทําตามทีละสวนอยางชา ๆ  โดย
พยายามทําจากข้ันพ้ืนฐานไปสูข้ันท่ีซับซอนข้ึน ข้ันท่ี 4 ลงมือปฏิบัติ โดยไมมีแบบ ผูเรียนจะฝกทักษะยอยโดยไมมีการสาธิตหรือแบบอยางใหดู 
ใหฝกปฏิบัติใหครบถวนต้ังแตจนจบดวยตัวนักเรียนเอง แตครูผูสอนตองคอยชี้แนะ จัดและจับทารําของผูเรียนใหถูกตองจนผูเรียนสามารถ
ปฏิบัติได ในข้ันนี้อาจแบงผูเรียนเปนกลุมยอยและใชเทคนิค การเรียนแบบรวมมือ เม่ือนักเรียนปฏิบัติกลุมยอยจะมีการคัดเลือกผูนํา กลุมใน
การสาธิตโดยครูผูสอนตองดูแลอยาง ใกลชิดและนําเสนอผลงานในภาพรวมของกลุม ครูผูสอนและผูเรียนในกลุมอ่ืนคอยชี้แนะติชมประเมินผล
จากกลุม ตนเอง กลุมเพ่ือน ตามสภาพจริง ขั้นท่ี 5 แลกเปลี่ยนเรียนรูใหเทคนิควิธีการ  เปนข้ันตอนท่ีครูผูสอนทบทวนและ ใหกลุมนําเสนอ
ผลงานแตละกลุม ครูผูสอนคัดเลือกตัวแทนประเมินการทํางานกลุมทดสอบภาคปฏิบัติและภาคความรู ครูแนะนําวิธีการท่ีจะชวยใหผูเรียน
ปฏิบัติทารํานั้นไดอยางประณีตสวยงาม และข้ันท่ี 6 การปรับปรุงและประยุกตใช เปนข้ันท่ีผูเรียนปรับปรุงทักษะการปฏิบัติขางตนใหดีย่ิงขึ้น
และประยุกตใชทักษะท่ีตนไดรับ จนเกิดเปนผลงานชิ้นใหมหรือความคิดใหม สอดคลองกับแนวดําเนินการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คือ (1) การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน (2) จัดการเรียนการ
สอนใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงหรือบูรณาการท้ังภายในกลุมวิชา หรือนอกกลุมวิชาใหมากท่ีสุด (3) จัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนปฏิบัติ
จริงมากท่ีสุด สอดคลองจินตนา  ศิริธัญญารัตน และวัชรา  เลาเรียนดี (2562: 91) [4] ไดเสนอวาการจัดการเรียนการสอนไมควรใชรูปแบบการ
สอน หรือกลยุทธการสอนเพียงวิธีเดียว แตมาจากหลายรูปแบบท่ีนํามาผสมผสานใชรวมกันอยางเหมาะสม จึงจะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพได 
กับสอดคลองกับวิวัฒน เพชรศรี (2561) [8] ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู แบบ 4 S สาระท่ี 3 นาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
ผลการวิจัยพบวา ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 S ท่ีมีคุณภาพ ประกอบดวยทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการสําคัญของรูปแบบ 
วัตถุประสงค กระบวนการและข้ันตอนการจัดการเรียนรู บรรยากาศ องคประกอบการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล รูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ 4 S มี 4 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 นําเสนอสิ่งเรา (Stimulus) ขั้นท่ี 2 ขั้นเตรียมความพรอม (Start) ข้ันท่ี 3 ข้ันฝกปฏิบัติตามข้ันตอน 
(Step) ขั้นท่ี 4 ขั้นนําเสนอผลงานและประเมิน (Star) และผลการเปรียบเทียบ ทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวามี
คะแนนกอนเรียนสูงกวาของกลุมตัวอยาง โดยมีผลคะแนนทดสอบดานทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลปของผูเรียนกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ย 11.52 หลัง
เรียนมีคาเฉลี่ย 17.01 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกลุมตัวอยาง กอนเรียนมีคาเฉลี่ย 6.76 หลังเรียน มีคาเฉลี่ย 14.58  
 5.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เร่ือง การฟอนนาฏย
ประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม  อยูในระดับมาก ( X =4.65, S.D.=0.49 ) ท้ังนี้อาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายทํา
ใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู สงเสริมความรับผิดชอบและวินัยในตนเอง นักเรียนไดฝกทักษะการแสวงหาความรู ไดทํากิจกรรม
อยางหลากหลาย ท้ังยังมีสื่อมากมายชวยใหนักเรียนไดเรียนรูจากหลายวิธีและสื่อชวยเสริมสรางความรูไดมาก ชวยใหผูเรียนสนใจ สนุกสนาน 
เพลิดเพลินในการเรียน สรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีดีสอดคลองกับจินตนา  ศิริธัญญารัตน และวัชรา  เลาเรียนดี (2562: 91)[4] ไดกลาวถึง
การจัดการเรียนการสอนไววารูปแบบการสอนควรมาจากหลายรูปแบบ จึงจะสรางและพัฒนาผูเรียนท่ีมีคุณภาพได  
 5.4 ผลการขยายผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เร่ือง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา ผลการเรียนรูของนักเรียนกลุมขยายผลท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนสูงข้ึน
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คะแนนทักษะการปฏิบัติ เรื่อง การฟอนนาฎยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุมของนักเรียน
กลุมขยายผล มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.75 คิดเปนรอยละ 83.75 ซ่ึงผานเกณฑรอยละ 80 จํานวนนักเรียน 32 คน คิดเปนรอยละ 100 ของ
นักเรียนท้ังหมด และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.52, S.D= 0.51)  
ท้ังนี้อาจเปนรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติท่ีพัฒนาข้ึนอยางเปนระบบตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ผานการทดลองใชกับ
นักเรียนกลุมตัวอยางเม่ือปการศึกษา 2563  เพ่ือหาประสิทธิผล ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว และผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขข้ันตอนของ
กระบวนการเรียนรูเพ่ิมเติม โดยไดสรางกลุม Line เพ่ือติดตอประสานงานกับนักเรียนมีการแจงกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนไปศึกษา
กอนลวงหนา ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามข้ันตอน ทําใหไดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีความสมบูรณย่ิงข้ึน นั่นแสดงวารูปแบบการ
เรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เร่ือง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลอง ใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงสามารถนําไปขยายผลไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดวย 
 

6.ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 6.1 ครูผูสอนควรจัดการเรียนรูโดยเนนทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพ้ืนเมือง และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ควรจัดกลุมแบบคละความสามารถดานนาฏศิลป เพ่ือท่ีจะใหนักเรียนไดชวยเหลือกันในการฝกทักษะ
ปฏิบัติ 
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     6.2  กอนจะนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ครูผูสอนควรทําการศึกษาคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนกอนลวงหนา เพ่ือเปนการ
เตรียมบทบาท ความพรอมของครู เพ่ือท่ีจะใหคําแนะนําในการเรียนรูกับนักเรียนไดอยางถูกตอง 
     6.3 ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ ตามรูปแบบการสอนกลุมพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย  ท่ีมีตอตัวแปรดาน
อ่ืน ๆ เชน ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
 

7. กิตติกรรมประกาศ  
 วิจัยฉบับนี้ สําเร็จไดจากการใหคําปรึกษาของ รองศาสตราจารย ดร.วาโร เพ็งสวัสด์ิ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถิตย  ภาคมฤค คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผูชวยศาสตราจารย ดารณี  จันทมิไชย วิทยาลัยนาฏ
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ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาและความรับผิดชอบต่อการเรียน  

ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
Development of learning activities for S21104 History, using the concept of the Flipped 
classroom with Active learning   to promote problem-solving skills and responsibility 

In studying for MathayomSuksa 1  
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สังกัดส ำนักกำรศึกษำ เทศบำลนครสกลนคร 

Email : Karkuanuwat@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ รำยวิชำ ส21104 ประวัติศำสตร์ โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับทำง 
ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะกำรคิดแก้ปัญหำและควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  2) พัฒนำ
ทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ รำยวิชำ ส21104 ประวัติศำสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  3) พัฒนำควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน ของ
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษำปีที ่ 1 4) ศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำงร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก 
รำยวิชำ ส21104 ประวัติศำสตร์ กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียน
มัธยมศึกษำเทศบำล ๓ “ยุติธรรมวิทยำ” จ ำนวน 30 คน ด ำเนินกำรวิจัยโดยใช้รูปแบบกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร (Action Research) เครื่องมือที่
ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ด ำเนินกำรปฏิบัติกำร คือ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้
เชิงรุก จ ำนวน 9 แผน ใช้เวลำในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ จ ำนวน 18 ชั่วโมง 2) เครื่องมือที่ใช้ในกำรสะท้อนผลกำรปฏิบัติกำร ได้แก่ แบบ
บันทึกกำรสะท้อนผล แบบบันทึกกำรเรียนรู้ 3) เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลกำรปฏิบัติกำร ได้แก่ แบบทดสอบวัดทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ แบบ
ประเมินควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ คำ่เฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน  
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
 1. กิจกรรมกำรเรียนรู้ รำยวิชำ ส21104 ประวัติศำสตร์ โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริม
ทักษะกำรคิดแก้ปัญหำและควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเริ่มต้น (the 
launch phase) เกิดขึ้นภำยนอกห้องเรียน เวลำ 30 นำที ผู้วิจัยได้อัพโหลดคลิปวิดีโอที่มีควำมยำวไม่เกิน 15 นำที ใน Facebook ไลน์ และ
จัดท ำเป็นเอกสำรใบควำมรู้สำมำรถเลือกอ่ำนแทนกำรดูคลิปวิดิโอ ผู้วิจัยมีกำรติดตำมนักเรียนให้ตอบค ำถำมท้ำยคลิปและศึกษำด้วยตนเองที่
บ้ำนมำล่วงหน้ำหรือนอกเวลำเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ2) ขั้นส ำรวจ(the exploration phase) เกิดขึ้นภำยนอกห้องเรียน เวล 30 นำที ผู้วิจัย
มอบหมำยให้นักเรียนตั้งค ำถำมโดยไม่ซ้ ำกับเพื่อนคนละ 1 ค ำถำม สร้ำงเกม ปริศนำค ำทำย หรือกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหำ รำยวิชำ ส
21104 ประวัติศำสตร์ ลงใน Facebook ส ำหรับถำมเพื่อนหรือให้เพื่อนร่วมในกิจกรรม และเลือกตอบค ำถำมจำกเพื่อนที่อัพบน Facebook 
พร้อมทั้งบันทึกควำมรู้ที่ศึกษำลงในแบบบันทึกกำรเรียนรู้ในรูปแบบควำมเรียงหรือ Mind Map 3) ขั้นสะท้อนควำมคิดและกำรอภิปรำย 
(Reflect and Discussion) เกิดขึ้นภำยในห้องเรียน เวลำ 30 นำที ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 แบ่งกลุ่มนักเรียน จ ำนวน 6 
กลุ่ม ๆ ละ 5 คน จัดกลุ่มแบบคละควำมสำมำรถแต่ละกลุ่มประกอบด้วย คนเก่ง ปำนกลำง อ่อน ในจ ำนวนที่เท่ำกัน ให้แต่ละกลุ่มศึกษำ 
Power Point ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นและเขียนบันทึกควำมรู้ที่ศึกษำลงในแบบบันทึก พร้อมกับน ำเสนอผลกำรศึกษำตำมควำมสำมำรถและควำมถนัด
ของสมำชิกกลุ่ม เช่น  กำรแสดงบทบำทสมมติ กำรเล่นเกม เป็นต้น กิจกรรมที่ 2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้ำงค ำถำมจำกบทเรียนรำยวิชำ 
ส21104 ประวัติศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ตำมองค์ประกอบของขั้นตอนกำรแก้ปัญหำใน 4 ขั้น ได้แก่ ระบุปัญหำ วิเครำะห์ปัญหำ เสนอวิธี
แก้ปัญหำ และตรวจสอบผลลัพธ์ครูคัดเลือกกลุ่มที่มีผลงำนดีที่สุด เขียนลงกระดำษบรุฟน ำเสนอปัญหำหน้ำชั้น เรียน เพื่อให้เพื่อนกลุ่มอื่นเป็น
ผู้ตอบและฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำ โดยขณะที่นักเรียนสร้ำงค ำถำมผู้วิจัยได้ดูแลและให้ค ำแนะน ำแก่นักเรียนอย่ำงใกล้ชิด 4) ขั้นเข้ำใจและเกิด
ควำมคิดรวบยอด (Understanding and Conceptualization) เกิดขึ้นภำยในห้องเรียน เวลำ 30 นำที เป็นขั้นที่ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจและ
น ำไปสู่กำรเกิดควำมคิดรวบยอดและพัฒนำทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ โดยผู้วิจัยสร้ำงสถำนกำรณ์ปัญหำตำมองค์ประกอบ 4 ขั้น ได้แก่ ระบุปัญหำ 
วิเครำะห์ปัญหำ เสนอวิธีแก้ปัญหำ และตรวจสอบผลลัพธ์ ที่เกี่ยวกับเนื้อหำวิชำประวัติศำสตร์และใกล้เคียงกับชีวิตประจ ำวันของนักเรียน ลงใน
Google ฟอร์มส่งให้นักเรียนทำงไลน์ ให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นหำค ำตอบเพื่อฝึกทักษะกำรคิดแก้ปัญหำด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งนักเรียนจะท ำ
ในช่วงเวลำใดก็ได้และสำมำรถส่งกลับคืนให้ผู้วิจัยได้ทำงไลน์  
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 2. หลังจำกสิ้นสุดวงจรที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 มีผลทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ คะแนนเฉลี่ย 10.03 คิดเป็นร้อยละ 86.61 
ผ่ำนเกณฑ์เกณฑ์จ ำนวน 27 คน คิดเป็น   ร้อยละ 90.00 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ทีก่ ำหนดไว ้ 
 3. หลังจำกสิ้นสุดวงจรที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 มีพฤติกรรมควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน คะแนนเฉลี่ย 48.47 คิดเป็น
ร้อยละ 73.28 ผ่ำนเกณฑ์เกณฑ์จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67   
 4. นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก รำยวิชำ ส21104 
ประวัติศำสตร์ อยูใ่นระดับมำก 
ค าส าคัญ : ห้องเรียนกลับทำง, กำรเรียนรู้เชิงรุก,สำระประวัติศำสตร์ 
 

Abstract 
 The objectives of this study were: 1) Develop learning activities for S21104 history course using the concept of 
the Flipped classroom with Active learning  . To promote problem-solving skills and responsibility when studying  for 
MathayomSuksa 1;  2) Develop problem-solving skills in S21104 History course of MathayomSuksa 1; 3) Develop 
responsibility for learning of MathayomSuksa 1; 4) To study the satisfaction with the learning activities in reverse 
classroom style together with Active learning   in S21104 History sample group. They were 30 students from Mathayom 
Suksa 1/1 at Municipal Secondary School 3 “ YuttithamWitthaya”. who were studying in the second semester of the 
academic year 2020. Research was conducted using the Action Research model. This research consisted of 1) The 
instruments used were implement the operation were the learning management plan in reverse classroom. Together 
with 9 Active learning   plans, the time spent on learning activities was 18 hours. 2) The instruments used were to 
record the results of operations. Learning 3) The instruments used to evaluate the performance were problem-solving 
skills test, Learning Responsibility Assessment Form and satisfaction questionnaire. Statistics used in data analysis were 
mean, percentage and standard deviation. 
 The findings were as follows: 
 1 . Learning activities for S2 1 1 0 4  History, using the concept of the Flipped classroom with Active learning. To 
promote problem solving skills and responsibility when studying for MathayomSuksa 1 students. There were four steps: 
1) the launch phase took place outside the classroom for 30 minutes. The researcher uploaded a video clip of no more 
than 15 minutes in length to Facebook Line and prepared it as a knowledge sheet. The students could choose to read 
instead of watching the video clip. The researchers regularly followed the students to answer the questions at the end 
of the clip and studied on their own at home, either in advance or outside of class time. 2) The exploration phase took 
place outside the classroom for 30 minutes. The researcher assigned students to ask one question uniquely of their 
peers, create games, puzzles or other activities related to the subject matter of S21104 History on Facebook for friends 
to participate in activities. The students chose to answer questions from friends who uploaded on Facebook and 
recorded the knowledge studied in the learning memo in the form of an essay or Mind Map. 3) Reflection and 
Discussion took place in the classroom for 30 minutes, and consisted of 2 activities: Activity 1, students were divided 
into 6 groups of 5 students. Each group had students of mixed ability. They studied a Power Point created by the 
researcher and wrote a note on their knowledge in journal form. Along with presenting the results of the study 
according to the abilities and aptitudes of the group members, such as role-playing, playing games, etc. Activity 2, had 
students in each group create questions from the S21104 history lesson MathayomSuksa 1 . The problem solving 
process was in 4 steps including identifying the problem, analyzing the problem proposing a solution and checking the 
results. The teachers selected the group with the best performance. Students presented the problem in front of the 
class, for other groups of friends to answer and practice problem-solving skills. While students created questions, the 
researcher closely supervised and advised students. 4) Understanding and Conceptualization took place in the 
classroom for 30 minutes. It was the stage where students understood and led to conceptualization and development 
of problem-solving skills. The researcher created the problem situation according to the 4 step components. Steps 
included identifying the problem, analyzing the problem, proposing a solution and checking the results. Researchers 
added questions related to students daily lives and history subject in Google forms via Line. Students sought answers 
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to practice problem-solving skills with peer-to-peer techniques, which they could do at any time and could return to 
the researcher via Line. 
 2. After the end of the 3rd cycle, Mathayomsuksa 1 students had a problem-solving skill with an average score 
of 10.03, representing 86.61 percent. 27 students representing 90.00 percent, passed the criteria, which was considered 
to be a high level of ability. 
 3. After the end of the third cycle, the Mathayomsuksa 1 students had an average score of 48.47, representing 
73.28 percent, and 20 students, representing 66.67 percent, passed the criteria. 
 4. A high level of students were satisfied with the learning activities in the classroom style, together with Active 
learning   for S 21104 History.  
Keywords: inverted classroom, Active learning   
 
 

1. บทน า 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีเนื้อหำสำระเกี่ยวกั บพฤติกรรมของมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำชีวิตและสังคม เนื่องจำกสังคมโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วดังนั้นกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม จะช่วยให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐำนะปัจเจกบุคคล
และกำรอยู่ร่วมกันในสังคม กำรปรับตัวตำมสภำพแวดล้อม กำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด เข้ำใจถึงกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงตำมยุค
สมัยตำมเหตุปัจจัยต่ำง ๆ เกิดควำมเข้ำใจในตนเองและผู้อื่น มีควำมอดทน อดกลั้น ยอมรับในควำมแตกต่ำงและมีคุณธรรม สำมำรถน ำควำมรู้
ไปปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีและมีควำมรับผิดชอบ มีควำมรู้ ทักษะ คุณธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม ท ำให้เกิดควำมเจริญงอก
งำมในแต่ละด้ำน ดังนี้ ด้ำนควำมรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ให้ควำมรู้แก่นักเรียนในเนื้อหำสำระ และหลักกำร
ส ำคัญ ๆ ในสำขำวิชำต่ำง ๆ ได้แก่ ภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ รัฐศำสตร์ จริยธรรม สังคมวิทยำ เศรษฐศำสตร์ กฎหมำย ประชำกรศึกษำ และ
สิ่งแวดล้อมศึกษำ ตำมขอบเขตที่ก ำหนดไว้ในแต่ละระดับชั้น ด้ำนทักษะและกระบวนกำรในกำรเรียนสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมนั้น 
นักเรียนควรจะได้รับกำรพัฒนำกระบวนกำรต่ำง ๆ เช่น กำรสรุปควำมคิด กำรแปลควำม กำรวิเครำะห์หลักกำร กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
ทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ ตำมกระบวนกำรทำงสังคมศำสตร์ กระบวนกำรสืบสอบ เมื่อมองในภำพรวมแล้วจะพบว่ำควำมส ำคัญของกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม นอกจำกจะช่วยให้นักเรียนมีควำมรู้ในเรื่องสภำพแวดล้อมทั้งทำงธรรมชำติและสังคมวัฒนธรรม 
มีทักษะกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำมำใช้กับกำรด ำเนินชีวิตแล้ว ยังช่วยให้น ำควำมรู้ทำงจริยธรรม หลักธรรมทำงศำสนำมำพัฒนำตนเอง
และสังคมได้ (ดลพร เพ็ญไพบูลย์เสถียร. 2561 : 2-3)[1] 
 สถำนกำรณ์โลกปัจจุบันในยุคศตวรรษที่ 21 เต็มไปด้วยควำมสลับซับซ้อน คนอยู่ท่ำมกลำงสังคมบริโภคนิยมทีถู่กกระตุ้นกำรบริโภคด้วยสื่อ
ต่ำง ๆ มำกมำย โรงเรียนและครอบครัวจึงมีบทบำทส ำคัญต่อกำรท ำหน้ำที่เตรียมพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและเยำวชนที่ต้อง
เติบโตและมีชีวิตอยู่เพื่อเผชิญกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผันและคำดไม่ถึง คนยุคใหม่จึงต้องมีทักษะในกำรเรียนรู้และปรับตัวสูง 
โดยเฉพำะทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้นั้นครูผู้สอนจะต้องเปิดในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเปิดโอกำสให้ผู้เรียนสำมำรถที่จะสร้ำงองค์ควำมรู้ และสำมำรถใช้ทักษะกำรคิดและกระบวนกำรคิดเป็นเครื่องมือที่ท ำให้เกิด
องค์ควำมรู้ มีกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ ซึ่งจะต้องอำศัยกำรปรับกระบวนทัศน์ของครู จำกเดิมที่เน้นให้ครูเป็นศูนย์กลำง เป็นกระบวน
ทัศน์ใหม่ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภำพผ่ำนกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่ท ำให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง ด้วยวิธีกำรผสมผสำนบูรณำกำรจำก
กิจกรรมกำรเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นกำรศึกษำโดยเน้นให้คนเกิดปัญญำโดยใช้วิธีกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกำร
เรียนรู้อย่ำงแท้จริง ด้วยเหตุผลดังกล่ำวจึงเป็นสิ่งท้ำทำยในกำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนอันเป็นก ำลังหลักของประเทศชำติสู่สังคมแห่งกำร
เปลี่ยนแปลงเพื่อท ำให้เกิดควำมร่วมมือในระดับโลกอันจะส่งผลต่อควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศในภำคต่ำง ๆ กำรน ำเอำนวัตกรรมด้ำนกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้มำใช้ในชั้นเรียนจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นที่ครูผู้สอนควรเสริมสร้ำงเพื่อให้บรรลุถึงเป้ำหมำยของกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู้
โดยเฉพำะในกลุ่มสำระกำรกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ซึ่งมีจุดมุ่งหมำยในกำรเตรียมพร้อมพลเมืองเพื่อก้ำวเข้ำสู่สมำชิกที่มี
ประสิทธิภำพของสังคม (พงศธร จันเจียวใช้  : 2-3) [2] 
 ปัจจุบันคุณภำพกำรศึกษำโดยเฉพำะระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนด้ำนขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขันของประเทศยังอยู่ในระดับต่ ำ 
เนื่องจำกสำเหตุที่ส ำคัญ คือ วิธีกำรสอนของครูที่มักจะใช้วิธีสรุปกฎเกณฑ์ให้นักเรียนท่องจ ำ เน้นกำรสอนแบบบรรยำย ไม่เน้นกำรฝึกให้
นักเรียนคิดแก้ปัญหำ เน้นผลลัพธ์มำกกว่ำกระบวนกำรที่ท ำให้ได้มำซึ่งผลลัพธ์ กำรสอนโดยใช้กำรบรรยำยเป็นหลักไม่อำจเชื่อมโยง
ประสบกำรณ์ตรง และกระบวนกำรคิด แก้ปัญหำให้นักเรียนได้ สอดคล้องกับปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษำเทศบำล ๓ 
“ยุติธรรมวิทยำ” ที่ผ่ำนมำพบว่ำ เนื้อหำของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวิชำประวัติศำสตร์ มี
เนื้อหำมำก ยำกแก่กำรเข้ำใจและจดจ ำ จึงต้องใช้เวลำนำนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน รูปแบบกำรสอนส่วนใหญ่เป็นแบบบรรยำยและ
สรุปควำมรู้ร่วมกันบนกระดำน โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ นักเรียนเป็นเพียงผู้รับข้อมูลอย่ำงเดียว กระบวนกำรเรียนรู้มีเพียงกำรอ่ำนใบควำมรู้แล้วท ำ
ใบงำน นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้น้อย เนื่องจำกกำรประเมินวิชำประวัติศำสตร์ที่ผ่ำนมำเป็นวิชำที่เน้นเรื่องของกำร
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ท่องจ ำ นักเรียนยังขำดทักษะในกำรคิดแก้ปัญหำ คิดวิเครำะห์ ไม่สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้และต่อยอดองค์ควำมรู้ของตนเองได้ วิธีกำรสอนไม่
เน้นกระบวนกำรให้ผู้เรียนได้พัฒนำกำรคิด และกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง ท ำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจด้วยตัวเองน้อยมำก 
ผู้เรียนมีกระบวนกำรเรียนรู้ที่ไม่ตื่นตัว ขำดกำรใช้ควำมคิด ขำดกำรปฏิบัติ ขำดกำรเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และกำรเรียนรู้ไม่เป็นองค์รวม 
สอดคล้องกับผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำโดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำแห่งชำติ (สมศ.) 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษำเทศบำล ๓ “ยุติธรรมวิทยำ” พบว่ำ มำตรฐำนด้ำนผู้เรียนที่ต้องเร่งพัฒนำที่สุด คือ มำตรฐำนที่ 4 ควำมสำมำรถในกำร
คิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ มีวิจำรณญำณ คิดสร้ำงสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ปัญหำเหล่ำนี้ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ต่ ำและขำดทักษะกำรคิดแก้ปัญหำในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมไม่ได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ (โรงเรียนมัธยมศึกษำ
เทศบำล ๓ “ยุติธรรมวิทยำ”. 2562 : 5) [3] 
 ปัญหำนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำและขำดทักษะกำรคิดแก้ปัญหำในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมไม่ได้
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ส่วนหนึ่งมำจำกกำรที่นักเรียนขำดควำมรับผิดชอบ ซึ่งณัฐวัตร เขียวดี (2561 : 114) [4] กล่ำวว่ำ บุคคลที่มีควำม
รับผิดชอบจะมีลักษณะพฤติกรรมเอำใจใส่ต่องำนที่ท ำ เต็มใจท ำอย่ำงสม่ ำเสมอ ไม่ละเลยทอดทิ้ง หรือหลีกเลี่ยง และหำทำงป้องกันไม่ให้เกิด
ควำมบกพร่องเสื่อมเสียในงำนที่ตนรับผิดชอบ มีควำมเต็มใจในงำนที่ท ำ พร้อมทั้งยอมรับในผลกำรกระท ำของตนที่ท ำลงไปแล้ว ไม่ว่ำผลของ
งำนนั้นจะออกมำดีหรือไม่ดีก็ตำม มีควำมตั้งใจเอำใจใส่ ตรงต่อเวลำ มีควำมละเอียดรอบคอบ เมื่อท ำงำนเสร็จแล้วต้องตรวจทำนดูว่ำถูกต้อง
เรียบร้อยหรือยัง และหำทำงป้องกันไว้ล่วงหน้ำ มีควำมอดทน เอำใจใส่ ขยันหมั่นเพียร อย่ำงต่อเนื่องจนงำนเสร็จ มีร่ำงกำยแข็งแรง มีจิตใจ
เข้มแข็ง ควบคุมตนเองได้ดีเมื่อเกิดควำมเหนื่อยหน่ำย อ่อนล้ำหรือเกียจคร้ำน ปรับปรุงงำนของตนเองให้ดีขึ้น และท ำงำนด้วยควำมสงบสุข มี
ควำมก้ำวหน้ำ เรียบร้อยแก่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับที่ครูประจ ำชั้นชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษำเทศบำล ๓ “ยุติธรรมวิทยำ” ที่ได้
ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนไว้ว่ำคุณธรรมที่ควรแก้ไขปรับปรุงให้แก่ผู้เรียนมำกที่สุดคือ ด้ำนควำมรับผิดชอบ (โรงเรียนมัธยมศึกษำเทศบำล ๓ 
“ยุติธรรมวิทยำ”. 2562 : 10) [3] สอดคล้องกับซัลซำบีลำ สำและ (2561 : 37)[5] ที่กล่ำวว่ำ ควำมรับผิดชอบมีควำมส ำคัญต่อบุคคลนั้น กำร
ปลูกฝังลักษณะนิสัยให้เป็นพลเมืองดี จะช่วยให้สังคมมีระเบียบวินัยและสงบสุข หำกขำดควำมรับผิดชอบจะท ำให้ชีวิตล้มเหลวทั้งด้ำนกำรงำน 
และครอบครัวรวมไปถึงประเทศชำติ คะนึงรัตน์ ลำโพธิ์ (2535 : 44-45 อ้ำงถึงใน ลักคณำ มหันต, 2561 : 43)[6] ได้กล่ำวถึงควำมส ำคัญของ
ควำมรับผิดชอบไว้ว่ำ ควำมรับผิดชอบเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะที่ดีงำมในสังคม ควรปลูกฝังให้เกิดในตัวบุคคลทุกคน 
 ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้มีคุณภำพ นักเรียนควรมีบทบำทในกำรก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผน และรับผิดชอบกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เสำะแสวงหำควำมรู้ เข้ำถึงแหล่งกำรเรียนรู้ วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อควำม ตั้งค ำถำม คิดหำค ำตอบหรือหำแนวทำงแก้ปัญหำ ด้วยวิธีกำรลงมือ
ปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ซึ่งหนึ่งในแนวคิดที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ลงมือท ำกิจกรรมต่ำง ๆ คือ กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นกำรลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (วิจำรณ์ 
พำนิช. 2556 : 28)[7] กำรเรียนรู้เชิงรุกเป็นกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดกำรสร้ำงสรรค์ทำงปัญญำ (Constructivism) ที่เน้น
กระบวนกำรเรียนรู้มำกกว่ำเนื้อหำวิชำ เพื่อช่วยให้นักเรียนสำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้ หรือสร้ำงควำมรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติจริงผ่ำนสื่อหรือ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้แนะน ำ กระตุ้น หรืออ ำนวยควำมสะดวก ให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้โดย ใช้กระบวนกำรคิดขั้นสูง กล่ำวคือ 
นักเรียนมีกำรคิดวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ และกำรประเมินค่ำจำกสิ่งที่ได้ รับจำกกิจกรรม ท ำให้กำรเรียนรู้เป็นไปอย่ำงมีควำมหมำยและ
น ำไปใช้ในสถำนกำรณ์อื่น ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรเรียนรู้เชิงรุกจึงเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรพัฒนำนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิผลสูงสุด 
(สถำพร พฤฑฒกิุล. 2555 : 12)[8] 
 แนวคิดห้องเรียนกลับทำงเป็นแนวคิดหนึ่งที่น ำเอำกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุกมำประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ เนื่องจำกกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงรุก คือกำรจัดกำรเรียนรู้ที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ผู้เรียนจะไม่นั่งฟังกำรบรรยำยเพียงอย่ำงเดียวแต่จะลงมื อกระท ำ 
เพื่อให้เกิดทักษะในด้ำนต่ำง ๆ ผู้เรียนจะมีกำรวิเครำะห์ และสร้ำงควำมรู้ขึ้นมำจำกกำรที่พวกเขำได้อภิปรำยหรือกำรจดบันทึก  (Center for 
Teaching and Learning. 1993: 1)[9] เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้แสดงออกเกี่ยวกับกำรพูด กำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน 
และกำรไตร่ตรองแนวคิดและควำมรู้ที่ ได้รับเป็นองค์ประกอบหลักที่ส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้  (Meyers and Jones. 1993: 6)[10] กำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก เป็นกำรเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ที่มีลักษณะที่ส ำคัญ คือเน้นกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม เน้นกำรร่วมมือระหว่ำงผู้เรียนเรียนรู้
จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย ผู้เรียนรับผิดชอบต่อกำรเรียนรู้ของตน ผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะประสบกำรณ์และอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
เรียนรู้ ผู้เรียนเป็นเจ้ำของควำมคิดและกำรท ำงำน เน้นทักษะ กำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ ผู้เรียนมีวินัยในตนเองผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำร
วำงแผนหลักสูตร ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกเพียงอย่ำงเดียว และใช้วิธีกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย (Sheffield Hallam 
University. 2000: 7)[11] ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดห้องเรียนกลับทำงที่มีลักษณะส ำคัญ คือ กำรน ำสิ่งที่เคยท ำในห้องเรียนแบบดั้งเดิมไปท ำที่
บ้ำนและสิ่งที่เคยเป็นกำรบ้ำนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมมำท ำให้เสร็จในห้องเรียน เป็นกำรเปลี่ยนจุดเน้นในห้องเรียนจำกกำรสอนของครูไปเป็น
กำรเรียนรู้ของนักเรียน (Germann & Jonathan. 2012 : 13-17)[12] และได้มีกำรพัฒนำห้องเรียนกลับทำงในหลำกหลำยรูปแบบทั้งกำรใช้
ห้องเรียนเป็นสถำนที่ฝึกควำมแม่นย ำในเนื้อหำโดยกำรท ำแบบฝึกหัด หรือกำรฝึกทักษะกระบวนกำรต่ำง ๆ โดยใช้กิจกรรมที่มีนักเรียนเป็น
ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ (Bishop. 2013 : 1)[13] กำรเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทำงนักเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบกำรเรียนของตนเอง วิธีกำรเรียนรู้
ห้องเรียนกลับทำง เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยน ำช่องทำงกำรเรียนรู้ของเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์เป็น
เครื่องมือให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจำกที่บ้ำน เช่น กำรให้นักเรียนดูวิดีทัศน์กำรบรรยำยจำกที่บ้ำน จะช่วยให้นักเรียนใช้เวลำใน
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ห้องเรียนได้อย่ำงมีคุณค่ำในกำรฝึกกำรน ำควำมรู้ไปใช้แก้ปัญหำหรือกำรเชื่อมโยงควำมรู้เข้ำกับโลกจริง และเน้นกิจกรรมกำรเรียนรู้ระหว่ำง
เพื่อนร่วมชั้นกับครูในห้องเรียน หรือมีนิยำมสั้น ๆ ว่ำ “เรียนที่บ้ำน ท ำกำรบ้ำนที่โรงเรียน” คือให้นักเรียนศึกษำสื่อกำรเรียนรู้ก่อนกำรเรียนใน
ชั้นเรียน ท ำให้นักเรียนได้ท ำควำมเข้ำใจ จดบันทึกและตั้งค ำถำมล่วงหน้ำ และในชั้นเรียนครูจะจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ต่อยอดจำกเนื้อหำ หรือ
ถำมเกี่ยวกับเนื้อหำที่นักเรียนได้เรียนล่วงหน้ำเพื่อตรวจสอบควำมเข้ำใจของนักเรียน เป็นผู้กระตุ้น  สร้ำงแรงบันดำลใจ สนับสนุนกำรเรียนรู้ 
และรับฟังปัญหำของนักเรียน ท ำให้ครูสำมำรถดูแลนักเรียนแต่ละคนได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ (Bergmann & Jonathan. 2012 : 20-27)[12] 
Center for Digital Education (2012 : 28)[14] ได้กล่ำวถึงประโยชน์ของห้องเรียนกลับทำงว่ำช่วยเพิ่มเวลำในกำรท ำกิจกรรมในชั้นเรียน
มำกขึ้น โดยกำรพูดคุย อภิปรำยประเด็นปัญหำของ ผู้เรียน โดยครูสำมำรถดูแลนักเรียนในชั้นเรียนได้อย่ำงทั่วถึง ลดเวลำในกำรตอบค ำถำม
พื้นฐำน ๆ โดยผู้เรียนสำมำรถทบทวนเนื้อหำบทเรียนออนไลน์ได้ท ำให้ง่ำยต่อกำรปรับปรุงเนื้อหำในบทเรียนและง่ำยต่อกำรเรียนรู้ด้วย
เครื่องมือสมัยใหม่ สอดคล้องกับ Brain (2014 : 47)[15] ที่กล่ำวว่ำกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำงท ำให้นักเรียนได้มีเวลำในกำรเตรียมตัวใน
เนื้อหำที่จะเรียนมำจำกที่บ้ำน มีเวลำส ำหรับกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ในห้องเรียนมำกขึ้น เมื่อนักเรียนเกิดปัญหำหรือไม่เข้ำใจในบทเรียนครู
สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำได้อย่ำงใกล้ชิดในระหว่ำงท ำกิจกรรม ตลอดทั้งยังช่วยให้นักเรียนมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และท ำ
กิจกรรมร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน ช่วยพัฒนำทักษะกำรจดบันทึกควำมรู้และกำรสื่อสำรในห้องเรียน 
 จำกควำมส ำคัญที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น ท ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนำกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดห้องเรียนกลับทำงร่วมกับกำรเรียนรู้
เชิงรุก รำยวิชำ ส21104 ประวัติศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 เพื่อเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและท ำให้
นักเรียนมีควำมสนใจ ตั้งใจเรียนรู้และปลูกฝังให้นักเรียนมีควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึ่งเป็นกำรพัฒนำทักษะส ำหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จะเป็นยุทธศำสตร์หนึ่งในกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญำ มีคุณภำพชีวิตที่ดีต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ รำยวิชำ ส21104 ประวัติศำสตร์ โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริม
ทักษะกำรคิดแก้ปัญหำและควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
 2.2 เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดแก้ปัญหำรำยวิชำ ส21104 ประวัติศำสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
 2.3 เพื่อพัฒนำควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
 2.4 ศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก รำยวิชำ ส21104 ประวัติศำสตร์ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตการวิจัย  
  3.1.1 กลุ่มเป้ำหมำย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษำเทศบำล ๓  “ยุติธรรม
วิทยำ” จ ำนวน 30 คน ได้มำโดยกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) จำกจ ำนวนห้องเรียนทั้งหมด 6 ห้อง จ ำนวน
นักเรียน 187 คน ซึ่งกำรจัดห้องเรียนแต่ละห้องเป็นแบบคละควำมสำมำรถ โดยจัดให้นักเรียนที่มีควำมสำมำรถเก่ง ปำนกลำง และอ่อนอยู่ใน
ห้องเรียนเดียวกัน 
    3.1.2 เนื้อหำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  สังคมศึกษำ ศำสนำ และศำสนำ 
สำระที่ 4  ประวัติศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 2 หน่วยกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 และหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 
ประวัติศำสตร์ไทยสมัยสุโขทัย 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  3.2.1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก รำยวิชำ ส21104 ประวัติศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
จ ำนวน 2 หน่วยกำรเรียนรู้ 9 แผน ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชำญ มีควำมเหมำะสมระดับมำกที่สุด 
  3.2.2 แบบบันทึกกำรสะท้อนผล  
  3.2.3 แบบบันทึกกำรเรียนรู้  
  3.2.4 แบบทดสอบวัดทักษะกำรคิดแก้ปัญหำท้ำยวงจรปฏิบัติกำรที่ 1-3 มีค่ำควำมยำกง่ำยอยู่ระหว่ำง 0.50 - 0.68 มีค่ำอ ำนำจจ ำแนก
อยู่ระหว่ำง 0.36 - 0.73 ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมเท่ำกับ 0.844 
  3.2.5 แบบประเมินพฤติกรรมควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน  
  3.2.6 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ  
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.3.1 ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก รำยวิชำ ส
21104 ประวัติศำสตร์ พร้อมท้ังชีแ้จงจุดประสงค์ให้นักเรียนทรำบ 
  3.3.2 ด ำเนินกำรวิจัยในวงจรปฏิบัติกำรที่ 1 โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
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   3.3.2.1 กำรวำงแผน (Plan) ได้ออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก รำยวิชำ ส21104 
ประวัติศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 2 หน่วยกำรเรียนรู ้9 แผน โดยจะเก็บข้อมูลระหว่ำงวันที่ 2-16 พฤศจิกำยน 2563 
   3.3.2.2 กำรลงมือปฏิบัติ (Action) น ำแบบห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก รำยวิชำ ส21104 ประวัติศำสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 มำใช้ในกำรเก็บข้อมูล โดยด ำเนินกำรสอนในขั้นที่ 3 สะท้อนควำมคิดและกำรอภิปรำย (Reflect and Discussion) และขั้น
ที่ 4 เข้ำใจและเกิดควำมคิดรวบยอด (Understanding and Conceptualization) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภำยในห้องเรียน ส่วนขั้นที่ 1 ขั้น
เริ่มต้น (the launch phase) และขั้นที่ 2 ข้ันส ำรวจ (the exploration phase) เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียน 
   3.3.2.3 กำรสังเกต (Observe) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสังเกตพฤติกรรมทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ในขั้น
ที่ 3 และชั้นที่ 4 ที่เป็นกิจกรรมที่เกิดภำยในห้องเรียน แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกพฤติกรรมกำรเรียนรู้ และวิเครำะห์พฤติกรรมควำม
รับผิดชอบต่อกำรเรียน จำกแบบบันทึกกำรเรียนรู้ กำรตั้งค ำถำมและตอบค ำถำมใน Facebook กลุ่มของนักเรียน ในขั้นที่ 1-2 ที่เป็นกิจกรรม
ที่เกิดภำยนอกห้องเรียน 
   3.3.2.4 กำรสะท้อนผล (Reflect) น ำข้อมูลที่สังเกตได้ มำวิเครำะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย และแนวทำงกำรปรับปรุงส ำหรับวงจร
ปฏิบัติกำรต่อไป 
  3.3.3 ด ำเนินกำรวิจัยในวงจรปฏิบัติกำรที่ 1 -3 โดยใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก รำยวิชำ 
ส21104 ประวัติศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลโดยลงมือปฏิบัติและสังเกตดังนี้  
   3.3.3.1 น ำแบบทดสอบวัดทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ ชุดที่ 1 จ ำนวน 15 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียน 
    3.3.3.2 น ำแบบประเมินพฤติกรรมควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน จ ำนวน 12 รำยกำร ไปประเมินนักเรียน 
   3.3.3.3 น ำข้อมูลที่สังเกตได้มำวิเครำะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย และแนวทำงกำรปรับปรุงส ำหรับวงจรปฏิบัติกำรต่อไป 
  3.3.4 น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสะท้อนผลในวงจรปฏิบัติกำรที่ 1 -2 มำพัฒนำและวำงแผนแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก ในวงจรปฏิบัติกำรที่ 3 และน ำข้อมูลที่สังเกตได้มำวิเครำะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย และข้อเสนอแนะส ำหรับกำรท ำวิจัย
ในครั้งต่อไป 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรท ำแบบทดสอบวัดทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ   ชุดที่ 1 มำตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 
คะแนน และข้อที่ตอบผิดให้ คะแนน น ำคะแนนที่ได้มำวิเครำะห์ โดยใช้ค่ำสถิติ ร้อยละ (%) แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ไว้  คือ ให้มี
จ ำนวนนักเรียนไมน่้อยกว่ำร้อยละ 80 ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
  3.4.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรประเมินพฤติกรรมควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน จะมีกำรน ำแบบประเมินพฤติกรรมควำมรับผิดชอบ
ต่อกำรเรียนมำประเมินนักเรียนโดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนน 5 4 3 2 และ 1 น ำคะแนนที่ได้มำวิเครำะห์โดยใช้ค่ำสถิติร้อยละ (%) แล้ว
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ไว้คอื เฉลี่ยร้อยละ 80 และมีนักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
  3.4.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักเรียน เมื่อนักเรียนตอบแบบสอบถำมเสร็จแล้ว ให้บันทึกค่ำตำมแบบ
วัดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอำด. 2554: 121)[16] 5 ระดับ 
  3.4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ผู้วิจัยด ำเนินกำรโดยแบบบันทึกกำรสะท้อนผล และแบบบันทึกกำรเรียนรู้  
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 กิจกรรมกำรเรียนรู้ รำยวิชำ ส21104 ประวัติศำสตร์ โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะกำร
คิดแก้ปัญหำและควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มต้น (the launch 
phase) ขั้นส ำรวจ (the exploration phase) ขั้นสะท้อนควำมคิดและกำรอภิปรำย (Reflect and Discussion) ขั้นเข้ำใจและเกิดควำมคิด
รวบยอด (Understanding and Conceptualization)  
 4.2 ผลกำรพัฒนำทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 พบว่ำ วงจรปฏิบัติกำรที่ 1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.86 คิด
เป็นร้อยละ 47.22 ผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 วงจรปฏิบัติกำรที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 8.27 คิดเป็นร้อยละ63.33 ผ่ำนเกณฑ์
จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 และวงจรปฏิบัติกำรที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 10.03 คิดเป็นร้อยละ 86.61 ผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.00 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว ้
 4.3 ผลกำรประเมินพฤติกรรมควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 พบว่ำ วงจรปฏิบัติกำรที่ 1 นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ย 31.33 คิดเป็นร้อยละ52.22 ผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 วงจรปฏิบัติกำรที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 43.97 คิดเป็นร้อยละ 
73.28 ผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และวงจรปฏิบัติกำรที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 48.47 คิดเป็นร้อยละ 80.78 ผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 
 4.4 นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก รำยวิชำ ส21104 ประวัติศำสตร์ 
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก ( = 4.48, S.D.=0.50) เมือ่จ ำแนกเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนได้ฝึกตั้งประเด็นค ำถำม และ
ตอบค ำถำมจำกสิ่งที่ตนเองได้ศึกษำมำก่อนล่วงหน้ำ ( = 4.73, S.D.=0.44) รองลงมำคือครูเปิดโอกำสให้นักเรียนสนทนำแลกเปลี่ยนควำม
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คิดเห็น และรับฟังควำมคิดเห็นของเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน ( = 4.70, S.D.=0.46)  และล ำดับที่ 3 คือ กำรได้ศึกษำเนื้อหำมำก่อนล่วงหน้ำท ำให้
นักเรียนเกิดควำมเขำ้ใจและมีเวลำท ำกิจกรรมในห้องเรียนได้เต็มท่ี( = 4.67, S.D.=0.54) ตำมล ำดับ 
 
5. อภิปรายผล 
 5.1 กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะกำรคิดแก้ปัญหำและควำมรับผิดชอบต่อ
กำรเรียน รำยวิชำ ส21104 ประวัติศำสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
 ผู้วิจัยได้ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้จำกเอกสำรและงำนวิจัยอื่น ๆ อีกทั้งได้รับค ำปรึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญหลำยท่ำน เพื่อสร้ำงกิจกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะกำรคิดแก้ปัญหำและควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน รำยวิชำ ส
21104 ประวัติศำสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จำกนั้นก ำหนดจุดประสงค์ของกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดจนก ำหนดรูปแบบของกิจกรรม 
และเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ก ำหนดไว้ของกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรสร้ำงแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก จ ำนวน 2 หน่วยกำรเรียนรู้ 9 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 ไทยใน
รัฐดินแดนไทย แผนที่ 1 แคว้นโยนกเชียงแสน และแคว้นหิรัญนครเงินยำง แผนที่ 2 แคว้นพะเยำ และอำณำจักรล้ำนนำ แผนที่ 3 อำณำจักร
สุโขทัย และอำณำจักรอยุธยำ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 ประวัติศำสตร์ไทยสมัยสุโขทัย แผนที่ 4 กำรสถำปนำอำณำจักรสุโขทัย แผนที่ 5 กำรเมือง
กำรปกครองสมัยสุโขทัย แผนที่ 6 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศสมัยสุโขทัย แผนที่ 7 เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย แผนที่ 8 สังคมสมัยสุโขทัย แผนที่ 
9 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำสมัยสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ รำยวิชำ ส21104 ประวัติศำสตร์ โดยใช้แนวคิด
ห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะกำรคิดแก้ปัญหำและควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน ส ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 พบว่ำกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุกที่ได้มีลักษณะ ดังนี้  
 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก ที่ผู้วิจัยได้จัดท ำขึ้นประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเริ่มต้น (the 
launch phase) 2) ขั้นส ำรวจ (the exploration phase) 3) ขั้นสะท้อนควำมคิดและกำรอภิปรำย (Reflect and Discussion) และ 4) ขั้น
เข้ำใจและเกิดควำมคิดรวบยอด (Understanding and Conceptualization) สอดคล้องกับ สุรศักดิ์  ปำเฮ (2552)[17] ที่ ได้กล่ำวถึง
องค์ประกอบของห้องเรียนกลับทำงว่ำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบห้องเรียนกลับทำงว่ำเป็นนวัตกรรมกำรสอนรูปแบบใหม่ในกำรสร้ำงผู้เรียน
ให้เกิดกำรเรียนรู้แบบรอบด้ำน(Mastery learning) โดยมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบที่เป็นวัฏจักร (Cycle) ได้แก่ กำรก ำหนดยุทธวิธีเพิ่มพูน
ประสบกำรณ์ (Experiential engagement) กำรสืบค้นเพื่อให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด (Concept exploration) กำรสร้ำงองค์ควำมรู้อย่ำงมี
ควำมหมำย (Meaning making) และกำรสำธิตและประยุกต์ใช้ (Dernoristatlor and appllcallor) 
 ขั้นเริ่มต้น (the launch phase) เกิดขึ้นภำยนอกห้องเรียน โดยนักเรียนจะศึกษำค้นคว้ำเนื้อหำจำกสื่อกำรสอนที่ครูพัฒนำขึ้น เช่น คลิป
วิดีโอสั้น Power Point ใบควำมรู้ที่บ้ำนมำล่วงหน้ำหรือนอกเวลำเรียน เพื่อให้มีควำมรู้พื้นฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่อใน
ห้องเรียน โดยในตอนท้ำยของคลิปวิดีโอสั้น Power Point และใบควำมรู้ จะมีค ำถำมควำมรู้ใหม่ให้นักเรียนเป็นผู้ตอบ โดยควำมยำวคลิปที่
เหมำะสมจำกกำรสะท้อนผลของนักเรียน คือ ประมำณ 15 นำที สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Erik (2012)[18] ที่จัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับทำง โดยมีกำรจัดท ำสื่อกำรสอนแบบบรรยำยเนื้อหำออนไลน์ลงในเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย ซึ่งมีควำมยำว 15 นำที ให้ผู้เรียนศึกษำด้วย
ตนเองนอกห้องเรียน แล้วจดบันทึกข้อสงสัยไว้  
 ขั้นส ำรวจ (the exploration phase) เกิดขึ้นภำยนอกห้องเรียน หลังจำกที่นักเรียนศึกษำด้วยตนเองจำกคลิปวิดีโอสั้น Power Point ใบ
ควำมรู้ ในขั้นเริ่มต้นแล้ว ผู้วิจัยได้มอบหมำยให้นักเรียนตั้งค ำถำมเกี่ยวกับเนื้อหำรำยวิชำ ส21104 ประวัติศำสตร์ ที่ได้ศึกษำในคลิปวิดีโอสั้น 
Power Point ใบควำมรู้ ที่ผู้วิจัยเตรียมให้ลงใน Facebook กลุ่มของนักเรียน คนละ 1 ค ำถำม ส ำหรับให้เพื่อนคนอื่น ๆ มำตอบค ำถำม และ
ให้นักเรียนแต่ละคนเลือกตอบค ำถำมเพื่อนคนละ 1 ค ำถำม โดยผู้วิจัยคอยให้ค ำแนะน ำว่ำแต่ละค ำถำมมีควำมถูกต้องเหมำะสมหรือไม่ท ำให้
นักเรียนมีเวลำในกำรเตรียมตัวในเนื้อหำเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจของนักเรียนมำกขึ้น สอดคล้องกับ Brain (2014)[15] ที่กล่ำวว่ำ กำรจัดกำร
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำงท ำให้นักเรียนได้มีเวลำในกำรเตรียมตัวในเนื้อหำที่จะเรียนมำจำกที่บ้ำนส ำหรับท ำควำมเข้ำใจมำกขึ้น นอกจำกนี้
ผู้วิจัยได้มอบหมำยให้นักเรียนบันทึกควำมรู้ที่ได้ลงในแบบบันทึกกำรเรียนรู้เพื่อสรุปควำมรู้ที่นักเรียนได้รับจำกกำรศึกษำนอกห้องเรี ยนเพื่อฝึก
ควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียนของนักเรียนผ่ำนกำรเขียนสรุปและจดบันทึกประเด็นที่นักเรียนไม่เข้ำใจส ำหรับน ำไปถำมในห้องเรียนซึ่งขั้นตอนนี้
ท ำให้นักเรียนเข้ำใจในเนื้อหำมำกขึ้น เพรำะเมื่อนักเรียนเรียนไม่ทันหรือเกิดควำมไม่เข้ำใจ นักเรียนสำมำรถย้อนกลับไปดูคลิปซ้ ำได้ตำมที่
ต้องกำร เนื้อหำในคลิปวิดีโอมีข้อมูลเพิ่มเติมจำกในหนังสือเรียน สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Kristen (2014)[19] ที่ได้ศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับทำงในห้องเรียนชีววิทยำ โดยสร้ำงวิดีโอส ำหรับให้นักเรียนศึกษำนอกห้องเรียน เมื่อถึงเวลำในห้องเรียนได้มีกำรถำมค ำถำม
เกี่ยวกับเนื้อหำที่ได้มอบหมำยให้ผู้เรียนศึกษำมำล่วงหน้ำ พบว่ำผู้เรียนที่เรียนด้วยห้องเรียนกลับทำงมีผลกำรเรียนสู งกว่ำห้องเรียนปกติ 
นอกจำกนี้นักเรียนได้ให้เหตุผลซ้ ำชอบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำงเพรำะสำมำรถดูวิดีโอกำรสอนซ้ ำได้สำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเอง  
และได้ฝึกฝนกำรแก้ปัญหำมำกขึ้น 
 ขั้นสะท้อนควำมคิดและกำรอภิปรำย (Reflect and Discussion) เกิดขึ้นภำยในห้องเรียน เป็นขั้นที่นักเรียนน ำเสนอค ำตอบหรือผลกำร
เรียนรู้ที่ได้จำกกำรปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มย่อยในชั้นเรียน โดยครูผู้สอนจะท ำหน้ำที่กระตุ้นและช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกำสแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงลึกซึ้ง ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมขึ้นเอง โดยในแต่ละแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ใช้กลวิธีกำรเรียนรู้แบบเชิงรุก
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ด้วยกำรแบ่งกลุ่มเล็ก ๆ ท ำงำนแบบร่วมแรงร่วมใจ ในกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตำมลักษณะธรรมชำติของเนื้อหำวิชำ เช่น 
กรณีศึกษำ สถำนกำรณ์จ ำลอง กำรอภิปรำย และกำรแก้ปัญหำ มีกิจกรรมที่หลำกหลำยเพื่อให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้เนื้อหำในวิธีกำรที่
แตกต่ำงกันตำมควำมแตกต่ำงของนักเรียนแต่ละคน ควำมหลำกหลำยนี้ท ำให้นักเรียนมีควำมตื่นเต้น กระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ มีกำรโต้ตอบใน
ห้องเรียนมำกขึ้น และสำมำรถจดจ ำเนื้อหำได้ดียิ่งขึ้น และแต่ละกิจกรรมให้นักเรียนท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มส ำหรับแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน
ในกำรท ำสิ่งที่ได้รับมอบหมำยให้ประสบควำมส ำเร็จ มีกำรเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันในห้องเรียนและสรุปควำมรู้ที่ได้จำกกำรท ำกิจกรรมพร้อมกัน 
โดยขณะที่นักเรียนท ำกิจกรมผู้วิจัยได้ดูแล ให้ค ำแนะน ำ และสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ ควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียนของนักเรียนผ่ำนกำรพูด
อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น น ำเสนอหน้ำห้องเรียน สอดคล้องกับ งำนวิจัยของ Erik (2012)[18] ที่จัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับโดยปรับ
วิธีกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงโดยกำรลดกำรบรรยำยในห้องเรียน เพิ่มควำมสนุกสนำนและกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมใน
ห้องเรียนของผู้เรียน จำกกำรสะท้อนผลพบว่ำผู้เรียนมีควำมต้องกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก เพรำะเวลำ
ที่ใช้ในกำรเรียนรู้มีควำมเหมำะสมและสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนมีกำรแสดงควำมคิดและโต้ตอบในห้องเรียนมำกขึ้น 
  ขั้นเข้ำใจและเกิดควำมคิดรวบยอด (Understanding and Conceptualization) เกิดขึ้นภำยในห้องเรียน เป็นขั้นที่ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจ
และน ำไปสู่กำรเกิดควำมคิดรวบยอดและพัฒนำทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ โดยผู้สอนเป็นฝ่ำยริเริ่มก ำหนดสถำนกำรณ์ปัญหำจำกบทเรียน ตำม
องค์ประกอบของขั้นตอนกำรแก้ปัญหำใน 4 ขั้น ได้แก่ ระบุปัญหำ วิเครำะห์ปัญหำ เสนอวิธีแก้ปัญหำ และตรวจสอบผลลัพธ์ ซึ่งเน้นให้ผู้เรียน
เป็นผู้ค้นหำค ำตอบและให้นักเรียนท ำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มในกำรน ำเอำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำนอกห้องเรียนมำ และน ำเอำสิ่งเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นใหม่ไปประยุกต์ใช้เพื่อฝึกทักษะกำรคิดแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จ ำลองจนเกิดเป็นแนวทำงปฏิบัติของผู้เรียนเอง และมีกำรน ำเสนอ
ผลงำนของนักเรียน โดยที่ ผู้วิจัยไม่ต้องมีกำรบรรยำยในห้องอีก ท ำให้ในห้องเรียนไม่ต้องเสียเวลำในกำรสอนเนื้อหำมำกเกินไปโดยสำมำรถใช้
เวลำที่มำกขึ้นส ำหรับท ำกิจกรรมอื่นเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจของนักเรียนโดยขณะที่นักเรียนท ำกิจกรรมผู้วิจัยได้ดูแล ให้ค ำแนะน ำ และสังเกต
พฤติกรรมกำรแก้ปัญหำของนักเรียนผ่ำนกำรพูดอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น น ำเสนอหน้ำห้องเรียน สอดคล้องกับ วิจำรณ์ พำนิช (2556)[7] ที่
ได้กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรห้องเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำงช่วยเปลี่ยนแปลงสัดสวนกำรใช้เวลำในห้องเรียนจำกกำรบรรยำยเป็นเน้นกำรท ำ
กิจกรรมของนักเรียนท ำให้นักเรียนมีเวลำมำกขึ้นส ำหรับท ำกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มพูนควำมรู้ให้กว้ำงขำงและฝึกทักษะต่ำง  ๆ และสอดคล้องกับ 
Brain (2014)[15] ที่กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำงท ำให้มีเวลำส ำหรับกำรจัดกิจกรรม ต่ำง ๆ ในห้องเรียนมำกขึ้น เมื่อ
นักเรียนเกิดปัญหำหรือไม่เข้ำใจในบทเรียนครูสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำได้อย่ำงใกล้ชิดในระหว่ำงท ำกิจกรรม  นักเรียนมีกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้และท ำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนอย่ำงเต็มท่ี 
  จะเห็นได้ว่ำ กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก เป็นกำรผสมผสำนและบูรณำกำรน ำจุดเด่นของ
ทั้งสองแนวคิดมำพัฒนำเพื่อเพื่อสร้ำงกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกำรคิดแก้ปัญหำและควำมรับผิดชอบต่ อกำรเรียน รำยวิชำ ส
21104 ประวัติศำสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ได้เป็นอย่ำงเหมำะสมและลงตัว ท ำให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจำก
ห้องเรียนกลับทำง (Flipped classroom) เป็นกำรกลับด้ำนของกำรเรียนกำรสอนที่ไม่เน้นเนื้อหำที่มำก แต่เน้นกำรพัฒนำทักษะและกำรลงมือ
ปฏิบัติในสิ่งที่ผู้เรียนสนใจและชื่นชอบ โดยที่ครูท ำหน้ำที่เป็นผู้แนะน ำ เป็นที่ปรึกษำและเพื่อนร่วมงำน สอดคล้องกับ Bergmann and Sams 
(2014: 25-27)[20] ที่กล่ำวว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำงเป็นกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำผสมกับกำรจัดกิจกรรมในห้องเรียน 
กำรศึกษำควำมรู้ผ่ำนวิดีโอ  รวมกับกำรอ่ำนหนังสือเพิ่มเติม กำรค้นคว้ำ กำรปรึกษำเพื่อนหรือครูออนไลน์ นักเรียนสำมำรถท ำล่วงหน้ำได้นอก
ห้องเรียน เวลำที่เหลือในห้องเรียนนั้น หน้ำที่ของครูคือกำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมให้เหมำะสมจำกกำรจัดกิจกรรมที่ออกแบบไว้ เพื่อให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะท ำให้นักเรียนเข้ำใจควำมรู้ และมีกำรเชื่อมโยงในหลักกำรมำกยิ่งขึ้น สิ่งเหล่ำนี้ท ำเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ฝึกแปลงเนื้อหำ
ควำมรู้ที่เป็นสำระหรือควำมเข้ำใจที่เชื่อมโยงกับโลกหรือกับชีวิตจริง ซ่ึงเป็นทิศทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก ที่ 
สุภัทรำ ภูษิตรัตนำวลี (2560: 17)[21] กล่ำวไว้ว่ำ กำรเรียนเชิงรุกเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ของตนเอง
มำกกว่ำรับควำมรู้ฝ่ำยเดียว ให้ผู้เรียนได้พัฒนำกำรคิดระดับสูงด้วยกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์และประเมินค่ำ มีองค์ประกอบของกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก 3 ประกำรคือ ปัจจัยพื้นฐำนที่จะช่วยในกำรเรียนรู้เชิงรุก ทั้งกำรพูด ฟัง เขียน อ่ำนสะท้อนควำมคิดร่วมกับกำรใช้กลวิธีในกำร
สอนต่ำง ๆ และทรัพยำกรทำงกำรสอนที่หลำกหลำย ดังนั้นกิจกรรมกำรเรียนรู้ รำยวิชำ ส21104 ประวัติศำสตร์ โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับ
ทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก เพ่ือส่งเสริมทักษะกำรคิดแก้ปัญหำและควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จึงเป็น
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำส21104 ประวัติศำสตร์ โดยครูมอบหมำยให้นักเรียนศึกษำค้นคว้ำเนื้อหำจำกสื่อกำรสอนที่ครูพัฒนำขึ้น ได้แก่ 
คลิปวิดีโอสั้น Power Point ใบควำมรู้ ที่บ้ำนมำล่วงหน้ำหรือนอกเวลำเรียน แล้วมำปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยใช้กลวิธีกำร
เรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยกำรแบ่งกลุ่มเล็ก ๆ ท ำงำนแบบร่วมแรงร่วมใจ ในกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตำมลักษณะธรรมชำติของ
เนื้อหำวิชำ เช่น กรณีศึกษำ สถำนกำรณ์จ ำลอง กำรอภิปรำย และกำรแก้ปัญหำด้วยตนเองของนักเรียน ซึ่งครูจะท ำหน้ำที่เป็นผู้ให้ค ำแนะน ำ 
และช่วยเหลือให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ 
 5.2 หลังจำกสิ้นสุดวงจรที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 มีผลทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ คะแนนเฉลี่ย 10.03 คิดเป็นร้อยละ 86.61 ผ่ำน
เกณฑ์เกณฑจ์ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ทีก่ ำหนดไว ้
  จำกกำรวัดทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่จัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก 
เพื่อส่งเสริมทักษะกำรคิดแก้ปัญหำและควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน รำยวิชำ ส21104 ประวัติศำสตร์ นักเรียนสอบผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน 29 คน 
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คิดเป็นร้อยละ85.29 ของจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน และมีคะแนนทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ79.1 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูง
กว่ำเกณฑ์ทีก่ ำหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจำกกำรพัฒนำทักษะกำรคิดแก้ปัญหำนั้นได้เน้นให้นักเรียนได้เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองนักเรียนสืบค้นหำข้อมูล
เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ปัญหำด้วยตนเองโดยครูเป็นผู้แนะน ำ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  ทั้งนี้ในขั้นเข้ำใจและเกิด
ควำมคิดรวบยอด (Understanding and Conceptualization) ที่เกิดขึ้นภำยในห้องเรียนเป็นขั้นที่ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจและน ำไปสู่กำรเกิด
ควำมคิดรวบยอดและพัฒนำทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ โดยผู้สอนเป็นฝ่ำยริเริ่มก ำหนดสถำนกำรณ์ปัญหำจำกบทเรียน ตำมองค์ประกอบของ
ขั้นตอนกำรแก้ปัญหำใน 4 ขั้น ได้แก่ ระบุปัญหำ วิเครำะห์ปัญหำ เสนอวิธีแก้ปัญหำ และตรวจสอบผลลัพธ์ ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นหำค ำตอบ
และให้นักเรียนท ำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มในกำรน ำเอำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำนอกห้องเรียนมำ และน ำเอำสิ่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อฝึกทักษะกำรคิดแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จ ำลองจนเกิดเป็นแนวทำงปฏิบัติของผู้เรียนเอง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิด
กระบวนกำรคิดในกำรระบุประเด็นของปัญหำ น ำมำสูกำรหำวิเครำะห์หำสำเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกปัญหำตลอดจนกำรหำแนวทำงกำร
ป้องกันปัญหำที่ไมให้เกิดขึ้นอีก สอดคลองกับ จักรศิลป์ พำไชย (2560: บทคัดย่อ)[22] ได้ท ำกำรวิจัยเพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดแก้ปัญหำและ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำ ส 23102 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ผลกำรวิจัย พบว่ำนักเรียน
มีทักษะกำรคิดแก้ปัญหำผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 93.87 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 42.53 คิดเป็นร้อยละ 81.78 ซึ่งสูงกว่ำ
เกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ สอดคล้องกับงำนวิจัยของกิตติพันธ์ ไทยศิลป์ (2560: 100-102)[23] ได้ศึกษำผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ตำม
แนวคิดห้องเรียนกลับทำงร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำง
วิจำรณญำณ ของนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 5 ผลกำรวิจัยสรุปได้ว่ำ 1) นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ตำมแนวคิด
ห้องเรียนกลับทำงร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุกมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน  อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .05 2) นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ตำมแนวคิดห้องเรียนกลับทำงร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก มีควำมสำมำรถใน
กำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์หลังเรียนไม่สูงกว่ำร้อยละ 70 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงำนวิจัยของปัทมำ โขหำนำม 
(2561: 171-179)[24] ได้ศึกษำผลของสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ห้องเรียนกลับทำงตำมแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมกำรแก้ปัญหำและกำร
ตัดสินใจเรื่องกำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยสแครช ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ผลกำรออกแบบและพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ห้องเรียนกลับทำงตำมแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมกำรแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจ เรื่องกำรเขียนโปรแกรม
เบื้องต้นด้วยสแครช ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น มี 7 องค์ประกอบที่ส ำคัญ ได้แก่1) สถำนกำรณ์ปัญหำ 2) แหล่งเรียนรู้ 3) กรณีที่
เกี่ยวข้อง 4) ศูนย์ส่งเสริมกำรแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจ 5) ฐำนกำรช่วยเหลือ 6) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 7) กำรโค้ช 2) ผลกำรศึกษำกำร
แก้ปัญหำและกำรตัดสินใจของผู้เรียนที่ได้จำกแบบวัดกำรแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจ พบว่ำ มีค่ำคะแนนเฉลี่ย (  = 15.1) และส่วนเบี่ยงเบน
มำตำฐำน (S.D.= 1.40) คิดเป็นร้อยละ 86.67 ซึ่งผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 70 ตำมที่ก ำหนดไว้ และนอกจำกนี้ยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของพงศธร 
จันเจียวใช้ (2562: 175-179)[2] ได้ศึกษำกำรพัฒนำทักษะกำรคิดแก้ปัญหำและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
(5 STEPs) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทำง รำยวิชำ ส31102 สังคมศึกษำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ทักษะกำร
คิดแก้ปัญหำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับเทคนิค
ห้องเรียนกลับทำง รำยวิชำ ส31102 สังคมศึกษำ นักเรียนสอบผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ85.29 ของจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 
34 คน และมีคะแนนทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ79.1 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ทีก่ ำหนดไว ้ 
 5.3 หลังจำกสิ้นสุดวงจรที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 มีพฤติกรรมควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน คะแนนเฉลี่ย 48.47 คิดเป็นร้อยละ 
73.28 ผ่ำนเกณฑ์เกณฑ์จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดห้องเรียนกลับทำง เป็นกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เปลี่ยนรูปแบบวิธีกำรสอนแบบเดิมที่ครูสอนในห้องเรียน แล้วให้นักเรียนกลับไปท ำกำรบ้ำนที่บ้ำน ท ำให้นักเรียนมีเวลำในกำร
ปฏิบัติกิจกรรม อภิปรำยประเด็นปัญหำ ในชั้นเรียนน้อยลง แต่กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดห้องเรียนกลับทำงจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้ำน จำกสื่อออนไลน์และสื่อกำรสอนที่ครูได้พัฒนำขึ้นแล้วให้ผู้เรียนเอำผลที่ได้จำกกำรเรียนรู้ด้วยตนเองกลับมำ
อภิปรำยสืบค้นในชั้นเรียน และครูมีกำรทดสอบเพื่อตรวจสอบกำรศึกษำด้วยตนเองของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนสำมำรถศึกษำด้วยตนเองได้เหมำะสม
กับควำมสำมำรถของ แต่ละคน จึงเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง และครูท ำหน้ำที่เป็นเพียงผู้อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยเหตุนี้นักเรียนจึงต้องมีควำมรับผิดชอบต่อตนเองในด้ำนกำรเรียนมำกยิ่งขึ้น  ซึ่งกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดห้องเรียน
กลับทำงร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุกจะช่วยส่งเสริมควำมรับผิดชอบของผู้เรียน อีกทั้งแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดห้องเรียนกลับทำงยังมี
ส่วนกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้ำงควำมรับผิดชอบในด้ำนของกำรท ำงำนของตนเอง กำรติดตำมและก ำกับตนเองในกำรส่งงำน รวมไปถึงควำม
รับผิดชอบในกำรท ำงำนกลุ่ม และกิจกรรม ที่เกิดขึ้นภำยนอกและภำยในชั้นเรียน นอกจำกนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นก็ได้สร้ำงควำมตระหนักถึง
ภำระหน้ำที่ที่นักเรียน ต้องมีวินัยและใส่ใจกับกำรเรียนของตนเอง พร้อมทั้งกำรเห็นควำมส ำคัญของเวลำกำรส่งงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
กำรส่งงำนให้ครบตำมภำระงำน นอกจำกนั้นยังมีกำรประเมินผลงำนอย่ำงต่อเนื่อง และกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดห้องเรียนกลับทำงร่วมกับ
กำรเรียนรู้เชิงรุก นักเรียนจะเป็นผู้สร้ำงสรรค์ควำมรู้  (Construction) นับว่ำเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้สร้ำงควำมรู้จำกโครงสร้ำงควำมรู้
เดิมของตนเอง สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Kristen & Amy (2014: 34-43)[25] ได้ศึกษำกำรใช้ห้องเรียนกลับด้ำนในรำยวิชำกำรศึกษำกำรให้
ค ำปรึกษำ ประชำกรเป็นนักศึกษำอำยุเฉลี่ย 25 ปี โดยหลักสูตรที่ท ำกำรวิจัยเป็นเนื้อหำที่ครอบคลุมเนื้อหำระดับเบื้องต้นของกำรให้ค ำปรึกษำ 
เช่น กำรวำงแนวทำงมืออำชีพ บทบำททำงมืออำชีพประเด็นทำงกฎหมำยและวัฒนธรรม ผลพบว่ำกำรใช้ห้องเรียนแบบกลับด้ำนนั้นสนับสนุน
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กำรท ำงำนแบบร่วมมือกันและควำมรับผิดชอบมำกขึ้น โดยในกำรเรียนกำรสอนนั้นผู้ สอนใช้สื่อ Power Point ที่รวมไฟล์มัลติมีเดียอื่น ๆ เข้ำ
มำด้วย เช่น สื่อเสียงแทนผู้สอน สื่อวีดิโอ เป็นต้น และหลังจำกนั้นจะให้นักศึกษำท ำกำรเขียนตอบค ำถำมหรือสะท้อนผลสั้น ๆ บนระบบ 
webboard online ที่ช่วยให้ผู้สอนประเมินควำมรู้ของนักศึกษำ และสอดคล้องกับข้อค้นพบของ Marlowe (2012 : Web Site)[26] ได้
ท ำกำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และกำรลดควำมเครียดของผู้ เรียน โดยกำรใช้ห้องเรียนกลับทำง ผลกำรวิจัย พบว่ำ ผลของกำรใช้
ห้องเรียนกลับทำงผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ ซึ่งเกิดจำกจำกกำรดูวิดีโอบรรยำยนอกชั้นเรียนและสำมำรถส่งงำนได้เสร็จตำม
ระยะเวลำที่ผู้สอนก ำหนด อีกทั้งกำรเรียนแบบห้องเรียนกลับทำงยังเป็นกำรลดควำมเครียดจำกกำรเรียน เนื่องจำกผู้ เรียนสำมำรถศึกษำวิดีโอ
ได้นอกชั้นเรียน ท ำให้บรรยำกำศในชั้นเรียนเป็นไปด้วยควำมสนุกสนำนเป็นประโยชน และมีควำมน่ำสนใจมำกขึ้น และยังสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของซัลบีลำ ซำและ (2560: 80-85)[5] ได้ศึกษำผลของกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่อง ปริมำณสัมพันธ์ ตำมแนวคิดห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับ
โมเดล T5 แบบกระดำษ ที่มีต่อควำมส ำเร็จของชิ้นงำน ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน และควำมพึงพอใจของนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนมีควำมส ำเร็จของชิ้นงำนในระดับมำก นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์กำรทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำ
ก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียนหลังเรียนในระดับมำก  
  5.4 นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก รำยวิชำ ส21104 ประวัติศำสตร์ 
ภำพรวมอยูใ่นระดับมำก (  = 4.48, S.D.=0.50) เมื่อจ ำแนกเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนได้ฝึกตั้งประเด็นค ำถำม และ
ตอบค ำถำมจำกสิ่งที่ตนเองได้ศึกษำมำก่อนล่วงหน้ำ (  = 4.73, S.D.=0.44) รองลงมำคือ ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนสนทนำแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น และรับฟังควำมคิดเห็นของเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน (  = 4.70, S.D.=0.46)  และล ำดับที่ 3 คือ กำรได้ศึกษำเนื้อหำมำก่อนล่วงหน้ำท ำให้
นักเรียนเกิดควำมเข้ำใจและมีเวลำท ำกิจกรรมในห้องเรียนได้เต็มที่ (  = 4.67, S.D.=0.54) ตำมล ำดับ ทั้งนี้เนื่องมำจำกนักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมและศึกษำเรียนรู้เนื้อหำด้วยตนเอง ทั้งกิจกรรมกำรเรียนรู้ก็มีสื่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เช่น วิดีทัศน์ รูปภำพ ใบควำมรู ท ำให้
นักเรียนมีควำมสนุกสนำนในกำรเรียนรู้ มีกำรใช้ค ำถำมในกำรกระตุ้นผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก ยังเป็น  กระบวนกำรเรียนกำรสอนซึ่งเปลี่ยนกำรใช้ช่วงเวลำของกำรบรรยำยเนื้อหำในห้องเรียนเป็นกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นวิดีโอ วิดีโอ ออนไลน ซึ่งนักเรียนสำมำรถเข้ำถึงได้เมื่ออยู่ที่บ้ำนหรือนอกห้องเรียน ดังนั้นกำรบ้ำนที่เคยมอบหมำย
ให้นักเรียนฝึกท ำเองนอกห้องจะกลำยมำเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในห้องเรียน จะเห็นได้ว่ำกำรเรียนกำรสอนแบบห้องเรียนกลับทำงร่วมกับ
กำรเรียนแบบเชิงรุก มีกำรใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนในกำรท ำให้นักเรียนได้รับประโยชนจำกกำรใช้วิธีกำรแบบห้องเรียนกลับทำง
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงเวลำเรียนจำกกำรนั่งฟังครูบรรยำยในห้องเรียนมำเป็นศึกษำเรียนรู้เองนอกเวลำเรียน ท ำให้นักเรียนชื่นชอบกำรเรียน
กำรสอนด้วยวิธีนี้ (Johnson.2012 : Web Site)[27]  ซึ่งสอดคลองกับงำนวิจัยของซัลบีลำ ซำและ (2560: 80-85)[5] ได้ศึกษำผลของกำร
จัดกำรเรียนรู้เรื่อง ปริมำณสัมพันธ์ ตำมแนวคิดห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับโมเดล T5 แบบกระดำษ ที่มีต่อควำมส ำเร็จของชิ้นงำน ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน ควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียนและควำมพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนมีควำมส ำเร็จของ
ชิ้นงำนในระดับมำก นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์กำรทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีควำม
รับผิดชอบต่อกำรเรียนหลังเรียนในระดับมำก นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับมำกที่สุด และสอดคลองกับงำนวิจัยของ 
Strayer (2007 : Web Site)[28] ได้ท ำกำรศึกษำผลของกำรใช้ห้องเรียนกลับทำงต่อกำรเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ผลกำรวิจัย พบว่ำ นักเรียนที่เรียน
โดยกำรใช้ห้องเรียนกลับทำงมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น และมีควำมพึงพอใจในกำรเรียนแบบห้องเรียนกลับทำงด้วยควำมหลำกหลำย
ของกิจกรรมกำรเรียนรู้ และกำรเรียนแบบดั้งเดิมผู้เรียนไมได้ประสบกำรณ์เน้นกำรจ ำมำกกว่ำแต่กำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำงผู้เรียนมี
ควำมเข้ำใจมำกขึ้นมีกำรน ำเสนอผลงำนของตนเองและมีกำรพัฒนำกำรเรียนรู้มำกขึ้น นอกจำกนี้กำรจัดกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก ยังเป็นกำรจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม ซึ่งคละคนมีควำมสำมำรถเก่ง กลำง อ่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยทุกคนในกลุ่ม
ต้องท ำงำนร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน และมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยนควำมรู้ 
จึงท ำให้นักเรียนมีควำมพึงพอใจซึ่งเห็นได้จำกนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มให้ควำมร่วมมือในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้  เพื่อพัฒนำศักยภำพของตนเอง
และควำมส ำเร็จของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับกับงำนวิจัย Johnson (2012 : Web Site)[27] ได้ท ำกำรวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภำพของกำรเรียน
โดยผสมผสำนวิธีกำรแบบดั้งเดิมและแบบห้องเรียนกลับทำง ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนได้รับประโยชนจำกกำรใช้วิธีกำรแบบห้องเรียนกลับทำง
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงเวลำเรียนจำกกำรท ำกิจกรรมมำเป็นกิจกรรมกลุ่ม ครูและนักเรียนชื่นชอบกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีนี้ 
 
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 6.1 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก รำยวิชำ   ส21104 ประวัติศำสตร์ เป็นกำรมอบหมำยให้
นักเรียนศึกษำสื่อที่ผู้สอนเตรียมให้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน และเวลำในห้องเรียนใช้ในกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งต้องอำศัยควำมรับผิดชอบ
ของนักเรียนค่อนข้ำงสูง ผู้สอนจึงควรมีกำรติดตำมกำรศึกษำด้วยตนเองของนักเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ  
 6.2 คลิปวิดีโอที่แนะน ำให้นักเรียนศึกษำตนเองนอกห้องเรียนไม่จ ำเป็นจะต้องเป็นวีดีทัศน์ที่ครูเป็นผู้จัดท ำก็ได้ อำจเป็นวีดีทัศน์อื่น ๆ ที่
น่ำสนใจในเว็บไซต์ต่ำง ๆ แล้วครูสำมำรถแนะน ำให้นักเรียนเข้ำไปศึกษำเพิ่มเติมก็ได้  
 6.3 ศึกษำผลของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง ร่วมกับกำรเรียนรู้เชิงรุก รำยวิชำ   ส21104 ประวัติศำสตร์ กับทักษะอื่น ๆ 
เช่น กำรคิดแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  
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7. กิตติกรรมประกาศ  
 งำนวิจัยฉบับนี้ ส ำเร็จไดจ้ำกกำรให้ค ำปรึกษำรองศำสตรำจำรย์ ดร.ส ำรำญ ก ำจัดภัย ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร นำยสมัย วงศ์ษำพำน ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ นำยวิทยำ อ ำพล ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ โรงเรียน
มัธยมศึกษำเทศบำล ๓ “ยุติธรรมวิทยำ” ดร.นันทนำ ลีลำชัย ครูเชี่ยวชำญ โรงเรียนมัธยมศึกษำเทศบำล ๓ “ยุติธรรมวิทยำ”  
นำงศศินันท์ ไชยพิมพ์ ครูเชี่ยวชำญ โรงเรียนมัธยมศึกษำเทศบำล ๓ “ยุติธรรมวิทยำ”  
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บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนำและหำคุณภำพของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรสร้ำง
ควำมรู้ด้วยตนเองและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน เพื่อส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 2) เพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทย ได้แก่ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่เรียนด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทย 2) ศึกษำทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำร
แก้ปัญหำ ควำมสำมำรถด้ำนกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศ รู้เท่ำทันสื่อ ของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้วรรณคดีไทยใน 3 ระยะ คือ ระหว่ำงเรียนหน่วยที่ 1 ระหว่ำงเรียนหน่วยที่ 2 และระหว่ำงเรียนด้วยหน่วยที่ 3 กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/1 โรงเรียนมัธยมศึกษำเทศบำล ๓ “ยุติธรรมวิทยำ” สังกัดส ำนักกำรศึกษำ เทศบำลนครสกลนคร อ ำเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ 1) รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทย  2) 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้วรรณคดีไทย แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อ 4) แบบประเมินควำมสำมำรถ
ในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ และ 5) แบบประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และด้ำนกำรสื่อสำร 
สำรสนเทศ รู้เท่ำทันสื่อ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐำน คือ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และใช้สถิติ t-test ชนิดกลุ่มตัวอย่ำง
ไม่เป็นอิสระจำกกัน (Dependent Samples) ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
  1. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ที่พัฒนำขึ้นชื่อว่ำ “4C Model” มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
องค์ประกอบเชิงหลักกำรและวัตถุประสงค์ 2) องค์ประกอบเชิงกระบวนกำร และ 3) องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขกำรน ำรูปแบบไปใช้ คุณภำพของ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( =4.61, S.D.=013) 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน เพื่อส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
  3. ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ และด้ำนกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศ
ของกลุ่มตัวอย่ำงระหว่ำงเรียนด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองและแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้ำน เพื่อส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีพัฒนำกำรเพิ่มข้ึนทุกครั้ง  
 
ค ำส ำคัญ : ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง  แนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

Abstract 
 The purposes of this study were 1) to Develop and determine the quality of a model of learning management 
in Thai literature by applying the Constructionism and the Flipped Classroom concept. To promote learning skills in the 
21st century For MathayomSuksa 6 Students ; 2) to assess the effectiveness of the management model for learning Thai 
literature, which are: 1) to Compare of the learning achievement of Thai literature before and after school of 
MathayomSuksa 6 students studying with the learning management model of Thai literature. 2) to Study critical thinking 
and problem solving skills Innovation capability and information communication media literacy of students studying with 
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the model of learning management of Thai literature in 3 phases That is, during the study of Unit 1, during Unit 2, and 
during Unit 3. The target group was 20 students in MathayomSuksa 6/1 at Municipal Secondary School 3 
“ YuttithamWitthaya”. who were studying in the second semester of the academic year 2022.  under the Office of 
Education, Sakon Nahon City Municipality, Mueang district, Sakon Nakhon province.The instruments used comprised: 1) a 
model of learning management in Thai literature; 2) a learning management plan; 3) a 30-item multiple-choice 4-choice 
learning achievement form; 4) an assessment of critical thinking and problem solving abilities. And;5) Innovation Creativity 
Assessment Form. plus communication, information and media literacy. Statistics used in data analysis were percentage, 
mean, and standard deviation. and using t-test statistics. The sample types are not independent of each other (Dependent 
Samples). Findings of the research were as follows.  
 1. A model of learning management of Thai literature by applying the Constructionism and the Flipped Classroom 
concept. In order to promote learning skills in the 21st century of Mathayomsuksa 6 students, the developed “4C Model” 
has 3 components: 1) Principle and Objective Components 2) Process Components and 3) student who met the 
conditional element of studying Thai Literature Learning Management Model by Applying Self-Knowledge Theory and 
Flipped Classroom Concept obtained highest level. ( =4.61, S.D.=013)  
 2. The learning achievement of Thai Literature of MathayomSuksa 6 students, the average score after studying 
with the model of learning management in Thai literature by applying the Constructionism and the Flipped Classroom 
concept. The learning skills in the 21st century of MathayomSuksa 6 students were significantly higher than before studying 
at the 05 level. 
 3. Ability to think critically and problem solved and innovation creation and information communication among 
the target groups during the study with a model of learning management of Thai literature by applying the Constructionism 
and the Flipped Classroom concept. The learning skills in the 21st century of Grade 6 students were increased every 
time. 
 
Keywords: Constructionism the Flipped Classroom concept  21st Century Learning Skills 
 
 

1. บทน า  
 กำรศึกษำไทยก ำลังให้ควำมส ำคัญกับทักษะแห่งอนำคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 (21 st Century skills) อันเป็นทักษะที่จ ำเป็นต่อกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชนคนไทยในฐำนะกำรเป็นพลเมืองของโลกที่มีกำรด ำรงชีวิตท่ำมกลำงโลกแห่งเทคโนโลยี โลกของเศรษฐกิจและกำรค้ำ 
โลกำภิวัตน์กับเครือข่ำย ควำมสมดุลของสิ่งแวดล้อมและพลังงำน ควำมเป็นสังคมเมืองที่มีอิทธิพลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน กำรรับส่ง
ข้อมูลข่ำวสำร กำรพัฒนำด้ำนกำรแพทย์ ควำมรวดเร็วของโลกแห่งเทคโนโลยี สิ่งเหล่ำนี้คือโจทย์ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำว่ำ จะมี
แนวทำงในกำรรองรับควำมเป็นศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงไร เพื่อท ำให้เยำวชนไทยมีคุณลักษณะด้ำนกำรเรียนรู้ที่จะสำมำรถปรับตัวได้อย่ำงชำญ
ฉลำดเท่ำทัน มีภำวะควำมเป็นผู้น ำ ด้ำนกำรท ำงำนที่สำมำรถชี้น ำตนเองในกำรพัฒนำกำรสร้ำงงำนและอำชีพ และตรวจสอบกำรเรีย นรู้ของ
ตนเองอย่ำงมีสติ และด้ำนศีลธรรมที่ให้ควำมเคำรพซึ่งกันและกัน มีควำมซื่อสัตย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่ำ (ส ำนักงำนบริหำรกำรมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย สพฐ., 2559) [1] 
 เป้ำหมำยที่ก ำหนดจะสัมฤทธิ์ผลได้ก็ด้วยกำรศึกษำ เพรำะกำรศึกษำมุ่งพัฒนำให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
และมีศักยภำพในกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถรู้ รับ ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำน ระบบสวัสดิกำร แล ะ
กระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้ำงหลัง ประเทศไทยได้ให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรศึกษำ ในฐำนะกลไกหลักในกำร
พัฒนำประเทศมำโดยตลอด ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้จัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 –2579 ข้ึน เพื่อวำงกรอบเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มี
คุณภำพพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ พัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดงำนและกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งรัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนำคนไทยทุกช่วงวัยให้มีควำมเจริญงอกงำมทุกด้ำนเพื่อเป็นต้นทุนทำงปัญญำที่ส ำคัญ
ในกำรพัฒนำทักษะคุณลักษณะ และสมรรถนะในกำรประกอบสัมมำชีพ และกำรด ำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงเป็นสุข อันจะน ำไปสู่
เสถียรภำพ และควำมมั่นคงของประเทศชำติในศตวรรษที่ 21 (ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2560: ฉ) [2] 
 กำรพัฒนำทักษะใหม่ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรเรียนรู้ และกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของ Bellanca & Brandt (2010 อ้ำงถึงใน 
ทิศนำ แขมมณี, 2555) [3] ประกอบด้วย 1) ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ กำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม กำรสื่อสำรและ
กำรร่วมมือท ำงำน กำรคิดเชิงวิพำกษ์ และกำรแก้ไขปัญหำ 2) ทักษะด้ำนสำรสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  ได้แก่ ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนสำรสนเทศ 
สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) และ 3) ทักษะชีวิตและกำรท ำงำน ได้แก่ ควำมยืดหยุ่นและ ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว ทักษะ
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ทำงสังคมและกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม กำรมีควำมคิดริเริ่มและกำรชี้น ำตนเอง กำรเพิ่มผลผลิตและกำรรู้รับผิ ด ควำมเป็นผู้น ำและควำม
รับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 –2579 ยุทธศำสตร์ที่ 3 เรื่อง กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำง
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีเป้ำหมำยข้อที่ 3.1 คือ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เพิ่มข้ึน 
 ดังนั้นกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนจะต้องปรับแนวทำงกำรเรียนกำรสอน โดยผู้สอนจะต้องท ำให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และมีเป้ำหมำยในกำรสอนที่จะท ำให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด และทักษะด้ำนไอที ซึ่งหมำยถึงกำรที่ผู้เรียนรู้ว่ำ เมื่ออยำกรู้เรื่องใดเรื่อง
หนึ่งจะไปตำมหำข้อมูลเหล่ำนั้นได้ที่ไหน และเมื่อได้ข้อมูลมำผู้เรียนต้องวิเครำะห์ได้ว่ำข้อมูลเหล่ำนั้น มีควำมน่ำเชื่อถือเพียงใดและสำมำรถ
แปลงข้อมูลเป็นควำมรู้ได้ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ต้องเกิดจำกกำรฝึกฝน ครูผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกำสทดลองด้วยตนเอง (ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ 
และณมน จีรังสุวรรณ. 2558) [4] และครูผู้สอนจะเป็นเพียงผู้สนับสนุนกำรเรียนรู้ (Facilitator) เท่ำนั้นซึ่งจะสร้ำงควำมสนใจควำม
กระตือรือร้นในกำรที่จะค้นหำข้อมูลของปัญหำและร่วมระดมควำมคิดเห็น (Brain Storming) เพื่อหำข้อสรุปเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำและ
กำรพัฒนำให้เกิดขึ้นได้นั่นเอง ดังที่ วิจำรณ์ พำนิช (2555) [5] ได้กล่ำวถึงทักษะกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ว่ำสำระวิชำมีควำมส ำคัญแต่ไม่
เพียงพอส ำหรับกำรเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันกำรเรียนรู้ สำระวิชำ (content หรือ subject matter) ควรเป็นกำรเรียน
จำกกำรค้นคว้ำเองของนักเรียน โดยครูช่วยแนะน ำและช่วยออกแบบกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนสำมำรถประเมินควำมก้ำวหน้ำของกำร
เรียนรู้ของตนเองได้ 
 วรรณคดีเป็นมรดกอันล้ ำค่ำทำงวัฒนธรรมของชำติไทย เป็นเครื่องแสดงถึงควำมมีอำรยธรรมของชำติ วรรณคดีเปรียบเสมือนกระจก
สะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย จุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญของกำรเรียนวรรณคดีคือกำรท ำให้ผู้เรียนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคน
ในชำติ เห็นควำมงำมของภำษำ ฝึกกำรคิดของผู้เรียน รวมทั้งให้ผู้เรียนน ำข้อคิดจำกวรรณคดีมำใช้ให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมและสังคม
ปัจจุบัน กำรเรียนวรรณคดีจึงเป็นสิ่งส ำคัญ แม้จะไม่สำมำรถก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงรูปธรรม โดยน ำไปใช้ในกำรประกอบอำชีพโดยตรง แต่
วรรณคดีก็มีประโยชน์ในกำรจรรโลงใจให้รู้จักใช้ปัญญำ ควำมคิดและเข้ำใจควำมเป็นมนุษย์ อิงอร สุพันธุ์วณิช (2554 , หน้ำ 108) [6] กล่ำวว่ำ 
กำรเรียนวรรณคดีอย่ำงถูกต้อง คือ กำรเพียรพยำยำมเข้ำถึงควำมรู้สึกนึกคิดของกวี โดยใช้ควำมรู้ สึกนึกคิดของผู้อ่ำนเป็นเครื่องมือในกำร
วิเครำะห์ ตีควำม และประเมินค่ำ ไม่ใช่กำรอ่ำนเอำเรื่อง หรือท่องจ ำ ค ำศัพท์หรือจดจ ำรำยละเอียดของเรื่อง 
 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวรรณคดีไทยในสำระที่ 5 
วรรณคดีและวรรณกรรม มำตรฐำน ท 5.1 โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็นวิจำรณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็น
คุณค่ำและน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และได้ก ำหนดคุณภำพของผู้เรียนเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในสำระที่ 5 ว่ำ “ผู้เรียนสำมำรถ
วิเครำะห์ วิจำรณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตำมหลักกำรวิจำรณ์เบื้องต้น รู้และเข้ำใจลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญำทำงภำษำและ
วรรณกรรมพื้นบ้ำนเชื่อมโยงกับกำรเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์และวิถีไทย ประเมินคุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ น ำข้อคิดจำกวรรณคดีและวรรณกรรม
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน” จะเห็นได้ว่ำกระทรวงศึกษำธิกำรให้ควำมส ำคัญกับวรรณคดีเป็นอย่ำงยิ่ง กำรศึกษำวรรณคดีจึงเป็นเรื่อง
จ ำเป็นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุเป้ำหมำยของหลักสูตร ดังที่ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด (2553) [7] กล่ำวว่ำ “กำรเรียนรู้วรรณคดีเป็นกำร
เรียนรู้ควำมคิด จินตนำกำร ควำมรู้สึก อำรมณ์ และวิถีชีวิต จะช่วยกล่อมเกลำให้เกิดควำมปรำณีตทำงอำรมณ์และประเทืองปัญญำ ท ำให้ผู้วิจัย
เข้ำใจตนเอง โดยเฉพำะรำกเหง้ำของควำมเป็นไทยสำมำรถนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักถึงคุณค่ำที่ได้รับมำปรับใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีคุณค่ำและเป็นส่วนช่วยธ ำรงควำมเป็นไทยไว้ได้อย่ำงสง่ำงำม”  
 ผู้วิจัยปฏิบัติกำรสอนวิชำภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษำเทศบำล ๓ “ยุติธรรมวิทยำ” พบว่ำกำรสอนสำระที่ 5 
วรรณคดีและวรรณกรรมของปีกำรศึกษำ 2564 ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ได้ประสบ
ปัญหำหลำยประกำร สำมำรถน ำมำสรุปได้ 3 ประเด็น คือ ปัญหำด้ำนผู้เรียน ปัญหำด้ำนผู้สอน และปัญหำด้ำนเทคนิค วิธีกำร และสื่อกำรสอน 
ปัญหำด้ำนผู้เรียนนั้น พบว่ำผู้เรียนไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรเรียนวรรณคดี มีมุมมองว่ำวรรณคดีเป็นเรื่องที่ล้ำสมัย น่ำเบื่อหน่ำย ไม่สนุก อ่ำน
ยำกเพรำะเป็นร้อยกรอง ค ำประพันธ์ขนำดยำว ไม่มีประโยชน์ในกำรน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน เนื้อหำของวรรณคดีนั้นโบรำณไม่เข้ำกับยุคสมัย 
ขำดควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ไม่มีควำมพยำยำมในกำรศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม และท ำควำมเข้ำใจค ำศัพท์ ขำดนิสัยรักกำรอ่ำนอันน ำไปสู่กำร
เรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ และขำดแรงจูงใจที่จะชี้ให้เห็นถึงควำมส ำคัญในกำรเรียนวรรณคดีไทย ปัญหำ
ด้ำนผู้สอน พบว่ำขำดวิธีสอนวรรณคดีที่สร้ำงเสริมกระบวนกำรคิด ขำดกำรท ำกิจกรรมกลุ่ม หรือกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรลงมือปฏิบัติ 
เพรำะส่วนใหญ่ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยำยและผู้เรียนเป็นผู้รับข้อมูลที่ผ่ำนกระบวนกำรจำกผู้สอนมำแล้ว และวิธีสอนที่ผู้สอนใช้ส่วนใหญ่เป็นวิธีที่
ถนัดแบบง่ำย ๆ เช่น วิธีสอนแบบบรรยำย กำรใช้แบบฝึกหัดจ ำนวนมำกในกำรฝึกฝนผู้เรียน กำรให้ผู้เรียนท ำรำยงำนเพรำะคิดว่ำเป็นกำร
ค้นคว้ำด้วยตัวเองที่ดี แต่สิ่งเหล่ำนี้ไม่สำมำรถท ำให้ผู้เรียนได้ควำมรู้ตำมที่ผู้สอนต้องกำร เพรำะผู้เรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีในทำงที่ผิด คัดลอก
เนื้อหำที่ท ำรำยงำนจำกอินเทอร์เน็ต ไม่ใช้ต ำรำ หนังสือ หรือวรรณคดีต้นฉบับในกำรค้นคว้ำข้อมูล ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทย พบว่ำมีวิธีกำรที่หลำกหลำย แต่มีวิธีสอนสองวิธีที่น่ำสนใจและสำมำรถน ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำกำรเรียนกำร
สอนวรรณคดีไทยภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) กับบริบททำงสังคม และกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 คือ กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดของทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน 
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 ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) พัฒนำมำจำกทฤษฎีพัฒนำกำรทำงเชำวน์ปัญญำของเพียเจต์ (Piaget) และไว
ก๊อทสกี้ (Vygotsky) เพียเจต์ (Piaget, 1972, pp. 1-12) [8] กล่ำวว่ำ พัฒนำกำรทำงเชำวน์ปัญญำของบุคคลนั้นผ่ำนกระบวนกำรดูดซึม 
(Assimilation) และกระบวนกำรปรับโครงสร้ำงทำงปัญญำ (Accommodation) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นรับประสบกำรณ์ใหม่เข้ำไปสัมพันธ์
กับควำมรู้เดิม หำกควำมรู้นั้นไม่สัมพันธ์กันจะเกิดภำวะที่ไม่สมดุล ท ำให้บุคคลนั้นพยำยำมที่จะปรับให้อยู่ในภำวะที่สมดุลโดยใช้กระบวนกำร
ปรับโครงสร้ำงทำงปัญญำ เพียเจต์ยังกล่ำวอีกว่ำ มนุษย์ทุกคนจะมีกำรพัฒนำกำรทำงเชำวน์ปัญญำไปตำมล ำดับขั้นจำกกำรมีปฏิสัมพันธ์กับ
ประสบกำรณ์และสิ่งแวดล้อม ส่วนไวก๊อทสกี้ (Vygotsky, 1978, pp. 90-91) [9] ให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรทำงสังคม เขำให้ค ำอธิบำยว่ำ
มนุษย์นั้นได้รับอิทธิพลจำกสังคมมำตั้งแต่เกิด นอกจำกสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติและยังมีสิ่งแวดล้อมทำงวัฒนธรรมที่อยู่รอบ ๆ ตัวอีกด้ว ย 
ดังนั้น สถำบันครอบครัวจึงมีผลต่อพัฒนำกำรทำงเชำวน์ปัญญำของแต่ละบุคคล โดยมีภำษำเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรพัฒนำกำรทำงควำมคิด
และเชำวน์ปัญญำขั้นสูง นอกจำกนี้เขำยังเชื่อว่ำกำรให้ควำมช่วยเหลือและชี้แนะแก่เด็กเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญ เพรำะจะกระตุ้นให้เด็ กก้ำว
ไปสู่จุดหมำยที่ต้องกำรได้ สอดคล้องกับส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (2560) [2] ที่ได้กล่ำวถึงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสร้ำงองค์ควำมรู้ไว้ว่ำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ลักษณะนี้เป็นกำรให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนกับควำมส ำคัญของควำมรู้เดิม ผู้สอนเปิดโอกำสให้ผู้เ รียน
เป็นผู้แสดงควำมรู้และสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสังเกตสิ่งที่ตนอยำกเรียนรู้ แล้วค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้เพิ่ม เชื่อมโยงกับควำมรู้เดิม 
ประสบกำรณ์เดิม ผนวกกับควำมรู้ใหม่ สร้ำงสรรค์จนเกิดเป็นองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ใหม่ ด้วยกระบวนกำรลงมือปฏิบัติจริง รู้จริง เรีย น
จริงค้นหำควำมรู้ด้วยตนเอง วิเครำะห์ สังเครำะห์และประเมินค่ำจนรู้จริง รู้ลึกซึ้ งและพิจำรณำได้ว่ำเรื่องนั้น ๆ มีควำมส ำคัญมำกน้อยเพียงใด 
ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมสำมำรถทำงกำรคิด และฝึกทักษะทำงสังคมได้เป็นอย่ำงดี 
 อีกวิธีหนึ่งที่น ำมำแก้ปัญหำกำรสอนวรรณคดีไทย คือ แนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน (Flipped Classroom) ซึ่งเป็นกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
เพื่อพลิกบทบำทจำกกำรบรรยำยของครูในเวลำเรียนเปลี่ยนเป็นกำรเรียนรู้นอกเวลำเรียนผ่ำนวีดิโอโดยกระตุ้นให้เกิดมุมของนักเรียนเอง ซึ่งครู
ในห้องเรียนกลับด้ำนนั้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมเลียนแบบและกำรจัดกำรส ำหรับกำรเรียนรู้ของนักเ รียนเป็นศูนย์กลำง 
นักเรียนสำมำรถชมวีดิโอได้หลำยครั้งเพื่อให้เข้ำใจเนื้อหำ และเมื่อมำเข้ำชั้นเรียนก็พร้อมที่จะเข้ำสู่บทเรียนโดยกำรตอบค ำถำมจำกกำรท ำงำน 
ซึ่งนักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสมกับควำมสำมำรถของตนเอง (Bergmann and Sams, 2012) [10] โดยผู้วิจัยได้น ำแนวคิดห้องเรียน
กลับด้ำนมำประยุกต์ใช้ทั้งในรูปแบบกำรสอนของออนไซต์และออนไลน์ โดยได้สร้ำงกลุ่ม Line ของห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เพื่อแจ้ง
ข่ำวสำรให้นักเรียนได้เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเรียนรู้ ส่งวิดีโอ ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม ให้นักเรียนได้ไปศึกษำก่อนล่วงหน้ำที่จะเรียนเป็นเวลำ 
1 สัปดำห์ เมื่อนักเรียนเข้ำมำเรียนในห้องเรียนจะท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่ำงกำรเรียน ร่วมกับผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
สอดคล้องกับวิจำรณ์ พำนิช (2556) [11] ที่กล่ำวว่ำเทคนิคกำรกลับด้ำนชั้นเรียนเหมำะส ำหรับผู้เรียนยุคปัจจุบันที่เติบโตพร้อมกับอินเทอร์เน็ต 
เป็นวิธีกำรที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้ มีควำมยืดหยุ่น ช่วยกำรเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนไม่เก่งและเป็นกำรเรียนรู้ตำมควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน เพื่อส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำรูปแบบ กำร
เรียนรู้วรรณคดีไทยที่สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองและกำรมี
ปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมอันจะส่งผลให้กำรเรียนรู้วรรณคดีไทยและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น มีทั กษะ
กระบวนกำรต่ำง ๆ ที่มีประสิทธิภำพ รวมไปถึงกำรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในกำรใช้ชีวิตในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
 
2.วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนำและหำคุณภำพของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองและ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน เพื่อส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
 2.2 เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองและแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้ำน เพื่อส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ดังนี้ 
  2.2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่เรียนด้วยรูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน  
  2.2.2 ศึกษำควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถด้ำนกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และด้ำน
กำรสื่อสำรสำรสนเทศ รู้เท่ำทันสื่อ ของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้ วย
ตนเองและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน ใน 3 ระยะ คือ ระหว่ำงเรียนหน่วยท่ี 1 ระหว่ำงเรียนหน่วยที่ 2 และระหว่ำงเรียนด้วยหน่วยที่ 3 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตการวิจัย  
  3.1.1 ประชำกร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษำเทศบำล ๓ “ยุติธรรมวิทยำ”  สังกัดส ำนักกำรศึกษำ  
เทศบำลนครสกลนคร  จังหวัดสกลนคร จ ำนวน 4 ห้องเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน  120  คน 
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6/2 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนมัธยมศึกษำเทศบำล ๓ “ยุติธรรม
วิทยำ”  สังกัดส ำนักกำรศึกษำ เทศบำลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร จ ำนวน 20 คน ได้มำโดยกำรสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ภำยในห้องเรียนเดียวกันประกอบด้วยนักเรียนที่คละเพศ และควำมสำมำรถทำงกำรเรียน  
 3.1.3 เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ เนื้อหำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 สำระที่ 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม มำตรฐำน ท 5.1 เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำและนำมำประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง ตัวชี้วัด ม.6/2 วิเครำะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับกำรเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์และวิถีชีวิตของสังคม ม.6/3 วิเครำะห์และ
ประเมินคุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ของวรรณคดีในฐำนะที่ เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมของชำติ ม.6/4 สังเครำะห์ข้อคิดจำกวรรณคดีและวรรณกรรม
เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ตัวบทวรรณคดีที่ศึกษำประกอบไปด้วย 1) เรื่อง สำมัคคีเภทค ำฉันท์ 2) เรื่อง สำมก๊ก ตอน กวนอูไปรับรำชกำร
กับโจโฉ และ 3) บทเสภำ เรื่อง ขุนช้ำงขุนแผน ตอน ขุนช้ำงถวำยฎีกำ 
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  3.2.1 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  คู่มือกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 6 แผน ตรวจสอบควำม
เหมำะสมโดยผู้เชี่ยวชำญ มีควำมเหมำะสมระดับมำก 
  3.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนมีค่ำระดับควำมยำกง่ำย (p) ระหว่ำง 0.40 – 0.82 และค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) ระหว่ำง 
0.22 – 0.56 มีค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.78 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ ตรวจสอบควำม
เหมำะสมโดยผู้เชี่ยวชำญ มีควำมเหมำะสมระดับมำกที่สุดมีค่ำอ ำนำจจ ำแนกระหว่ำง 0.44- 0.72 มีค่ำควำมเชื่อมั่น 0.83 และแบบประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ รู้เท่ำทันสื่อ ตรวจสอบควำมเหมำะสมโดยผู้เชี่ยวชำญ มีควำม
เหมำะสมระดับมำกที่สุดมีค่ำอ ำนำจจ ำแนกระหว่ำง 0.36-0.74 มีค่ำควำมเชื่อมั่น 0.80  
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.3.1 ก่อนท ำกำรทดลองผู้วิจัยได้ชี้แจงประโยชน์ของกำรวิจัยให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง พร้อมทั้งท ำควำมเข้ำใจกับนักเรียน
เกี่ยวกับวิธีกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3.3.2 ด ำเนินกำรทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้น ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้จ ำนวน 6 แผน ๆ ละ 4 ชั่วโมง 
ใช้เวลำในกำรสอน รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง มีขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้ดังนี้ ขั้นที่ 1 สร้ำงควำมรู้ สร้ำงควำมคิด  (Create: Cognition, Idea) ครู
น ำเข้ำสู่บทเรียนโดยมีกิจกรรมเร้ำควำมสนใจ แสวงหำค ำตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมพลังตอบถำม ซึ่งประยุกต์ใช้เกมพันธ์แท้มำให้นักเรียนได้
แข่งขันตอบค ำถำม เพื่อทบทวนเนื้อหำที่ได้ศึกษำมำก่อนล่วงหน้ำแล้ว ขั้นที่ 2 พินิจเนื้อหำ สำระที่ต้องรู้ (Consider: Content , Ought)  
นักเรียนศึกษำเนื้อหำของวรรณคดีแล้วมำท ำกิจกรรมในห้องเรียน ได้แก่ ค ำศัพท์น่ำรู้ ถอดควำมให้เป็น สรุปเนื้อหำน ำหลักกำรไปประยุกต์ใช้ 
เรียนรู้วรรณศิลป์ ค้นหำดำว โดยให้สมำชิกแต่ละกลุ่มท ำกิจกรรมตำมเวลำที่ก ำหนด ขั้นที่ 3 เกิดทักษะกำรเรียนรู้ (Capability: learning) ครู
ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมเล่ำเรื่องให้สนุก ฝึกปฏิบัติทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ 
กำรคิด พิจำรณำเนื้อหำที่อ่ำนอย่ำงถี่ถ้วนแล้วร่วมกันระบุปัญหำจำกวรรณคดีที่ได้อ่ำน กำรวิเครำะห์ปัญหำ กำรก ำหนดวิธีกำรแก้ปัญหำ กำ ร
ตรวจสอบผลลัพธ์ กำรประยุกต์ใช้ปัญหำ และท ำกิจกรรมสื่อสำรควำมคิด ขั้นที่ 4  สร้ำงสรรค์นวัตกรรม  (Create  innovation) ให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มสร้ำงนวัตกรรม ในระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมผู้วิจัยจะประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ และ
ประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ รู้เท่ำทันสื่อ  
  3.3.3 หลังจำกด ำเนินกำรสอนสิ้นสุดลง ผู้วิจัยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียน แล้วน ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมำวิเครำะห ์
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.4.1 วิเครำะห์หำคุณภำพของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองและแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้ำน เพื่อส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชำญ ใช้สถิติพื้นฐำน 
ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย (


Χ ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)  

 3.4.2 วิเครำะห์เปรียบเทียบระหว่ำงคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดี
ไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน เพ่ือส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  โดยใช้ t – test แบบ t-test (Dependent Samples)  
   3.4.3 หำค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ และแบบประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมและด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ รู้เท่ำทันสื่อ โดยใช้สถิติพื้นฐำน ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย (


Χ ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)  
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   3.4.4 วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ผู้วิจัยด ำเนินกำรโดยวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบบันทึกกำรเรียนรู้ของนักเรียนและสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนจำกกำรบันทึกหลังกำรสอน 
 
 
4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 4.1 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน เพื่อส่งเสริม
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  มีองค์ประกอบ 3 ประกำร ได้แก่ 1) องค์ประกอบเชิงหลักกำรและ
วัตถุประสงค์ 2) องค์ประกอบเชิงกระบวนกำร และ 3) องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขกำรน ำรูปแบบไปใช้ คุณภำพของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้เชี่ยวชำญ 7 คน 
พบว่ำในภำพรวมมีควำมเหมำะสม/สอดคล้องอยู่ ในระดับมำกที่สุด ( =4.61, S.D.=013) ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ได้
พัฒนำขึ้นอย่ำงเป็นระบบ ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรวิจัยและพัฒนำ กล่ำวคือแต่ละขั้นตอนที่พัฒนำมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเริ่ม
จำกกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ศึกษำแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง แนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน วิเครำะห์แนวคิดกำรออกแบบรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ของ Joyce and Weil (2009) [12] และทิศนำ แขมมณี (2553) [13] จึงท ำให้ได้องค์ประกอบของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มี
ควำมสัมพันธ์กัน นอกจำกนี้เอกสำรประกอบรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพโดยผู้เชี่ยวชำญและน ำไปหำประสิทธิภำพ 
(Field Tryout) ท ำให้ได้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ผลกำรวิจัยนี้สอดคล้องแนวคิดของทิศนำ แขมมณี 
(2553 : 199-201) [13] ที่กล่ำวว่ำกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้นั้นต้องก ำหนดจุดมุ่งหมำยให้ชัดเจน มีกำรศึกษำหลักกำรหรือทฤษฎี 
สภำพกำรณ์และปัญหำที่เกี่ยวข้อง เพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรจัดควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  ช่วยให้รูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ ฐิติยำ เนตรวงษ์ (2553 : 176-1891) [14] ที่พบว่ำกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนที่พัฒนำขึ้นอย่ำงเป็นระบบนั้นสำมำรถพัฒนำนักเรียนได้ทั้งระหว่ำงกำรด ำเนินกำรและหลังกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภำพ 
 4.2 ผลกำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองและแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้ำน เพื่อส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีรำยละเอียดดังนี้ 
 4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน เพื่อส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจำกกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน เพื่อส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  เกิดจำกกำรวิเครำะห์สังเครำะห์หลักกำร เป้ำหมำยในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
แล้วน ำมำก ำหนดเป็นแนวทำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 4 ขั้นตอน โดยมีกิจกรรมห้องเรียนกลับด้ำนและ
กิจกรรมในห้องเรียนที่สำมำรถน ำมำปรับใช้ได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบกำรสอนในห้องเรียน มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 สร้ำงควำมรู้ สร้ำง
ควำมคิด  (Create: Cognition, Idea) ครูน ำเข้ำสู่บทเรียนโดยมีกิจกรรมเร้ำควำมสนใจ แสวงหำค ำตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมพลังตอบถำม 
ซึ่งประยุกต์ใช้เกมพันธ์แท้มำให้นักเรียนได้แข่งขันตอบค ำถำม เพื่อทบทวนเนื้อหำที่ได้ศึกษำมำก่อนล่วงหน้ำแล้ว ขั้นที่ 2 พินิจเนื้อ หำ สำระที่
ต้องรู้ (Consider: Content , Ought)  นักเรียนศึกษำเนื้อหำของวรรณคดีแล้วมำท ำกิจกรรมในห้องเรียน ได้แก่ ค ำศัพท์น่ำรู้ ถอดควำมให้เป็น 
สรุปเนื้อหำน ำหลักกำรไปประยุกต์ใช้ เรียนรู้วรรณศิลป์ ค้นหำดำว โดยให้สมำชิกแต่ละกลุ่มท ำกิจกรรมตำมเวลำที่ก ำหนด  ขั้นที่ 3 เกิดทักษะ
กำรเรียนรู้ (Capability: learning) ครูให้นักเรียนร่วมกิจกรรมเล่ำเรื่องให้สนุก ฝึกปฏิบัติทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้ำนกำรคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ กำรคิด พิจำรณำเนื้อหำที่อ่ำนอย่ำงถี่ถ้วนแล้วร่วมกันระบุปัญหำจำกวรรณคดีที่ได้อ่ำน กำรวิเครำะห์
ปัญหำ กำรก ำหนดวิธีกำรแก้ปัญหำ กำรตรวจสอบผลลัพธ์ กำรประยุกต์ใช้ปัญหำ และท ำกิจกรรมสื่อสำรควำมคิด ขั้นที่ 4  สร้ำงสรรค์
นวัตกรรม  (Create  innovation) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้ำงนวัตกรรม โดยให้สมำชิกของแต่ละกลุ่มร่วมกันแสวงหำข้อมูลจำกแหล่งกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย มำดูตัวอย่ำงแนวทำงกำรท ำนวัตกรรม โดยต้องค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลมีกิจกรรมที่ก ำหนดเป็นแนวทำง ได้แก่  
กิจกรรมที่ 1 แสดงละครบทบำทสมมติ กิจกรรมที่ 2 เล่ำเรื่องอย่ำงสร้ำงสรรค์ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรพูด กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
เกมหรรษำ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงของทฤษฎีทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง แนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน และน ำไปสู่ 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ที่ให้ครูจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ
สอดคล้องกับงำนวิจัยของสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ (2563: 144) [15] ที่ได้พัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำร
สร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองและทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ผลกำรวิจัย
พบว่ำนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
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 4.2.2 ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ และควำมสำมำรถด้ำนกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและด้ำนกำร
สื่อสำรสำรสนเทศของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงระหว่ำงเรียนด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยที่พัฒนำขึ้น มีพัฒนำกำรเพิ่มขึ้นทุกครั้ง
ผลกำรวิจัยนี้สำมำรถอธิบำยได้ว่ำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้น มีกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้ควำมสำมำรถใน
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ ในขั้นที่ 3 เกิดทักษะกำรเรียนรู้ (Capability: learning) ครูให้นักเรียนร่วมกิจกรรมเล่ำเรื่องให้
สนุก ฝึกปฏิบัติทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ ฝึกกำรคิด กำรพิจำรณำเนื้อหำที่อ่ำน
อย่ำงถี่ถ้วนแล้วร่วมกันระบุปัญหำจำกวรรณคดีที่ได้อ่ำน กำรวิเครำะห์ปัญหำ กำรก ำหนดวธิกีำรแกป้ัญหำ กำรตรวจสอบผลลัพธก์ำรประยกุต์ใช้
ปัญหำ และท ำกิจกรรมสื่อสำรควำมคิด ส่วนควำมสำมำรถด้ำนกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศในขั้นที่ 4 สร้ำงสรรค์
นวัตกรรม  (Create  innovation) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้ำงนวัตกรรม โดยให้สมำชิกของแต่ละกลุ่มร่วมกันแสวงหำข้อมูลจำกแหล่งกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย มำดูตัวอย่ำงแนวทำงกำรท ำนวัตกรรม โดยต้องค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลมีกิจกรรมที่ก ำหนดเป็นแนวทำง ได้แก่  
กิจกรรมที่ 1 แสดงละครบทบำทสมมติ กิจกรรมที่ 2 เล่ำเรื่องอย่ำงสร้ำงสรรค์ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรพูด กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
เกมหรรษำ สอดคล้องกับซึ่งจะส่งผลต่อกำรสร้ำงกติกำพื้นฐำนในกำรท ำงำนร่วมกันสอดคล้องกับแนวคิดของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
(2560) [2] ที่ได้เสนอไว้ว่ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 –2579 จัดท ำขึ้นเพื่อวำงกรอบเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะใน
กำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งรัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนำคนไทยทุกช่วงวัยให้มีควำมเจริญงอก
งำมทุกด้ำนเพื่อเป็นต้นทุนทำงปัญญำที่ส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะคุณลักษณะ และสมรรถนะในกำรประกอบสัมมำชีพ และกำรด ำรงชีวิต
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงเป็นสุข อันจะน ำไปสู่เสถียรภำพ และควำมมั่นคงของประเทศชำติในศตวรรษที่ 21 
และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ประจักษ์  น้อยเหนื่อย (2563 : 315) [16] ที่ได้พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยตำมแนวคิด 
Active Learning เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำเชิงสร้ำงสรรค์และควำมซำบซึ้งในวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำย ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้นี้มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำเชิงสร้ำงสรรค์หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน 
และมีพัฒนำกำรควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำเชิงสร้ำงสรรค์สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
 
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
          5.1 กำรน ำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองและแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้ำน เพื่อส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ครูต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับ
วรรณคดีในเรื่องที่สอนอย่ำงลึกซึ้ง และควรบอกที่มำของวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ ให้นักเรียนได้เข้ำใจ แล้วจึงสอนในตอนที่คัดมำ
ให้เรียนอย่ำงละเอียด จะท ำให้นักเรียนสำมำรถเช่ือมโยงเนื้อหำที่เรียนได้ และเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องที่เรียนมำกขึ้น 
   5.2 กระบวนกำรเรียนรู้ของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง
และแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน เพื่อส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  นี้สำมำรถ
น ำไปจัดกำรเรียนกำรสอนได้ทั้งในรูปแบบกำรสอนในห้องเรียนและกำรสอนออนไลน์ เพรำะได้น ำแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน
มำใช้ แต่ควรมีกลุ่มไลน์ของห้องเรียนที่ครูสำมำรถแจ้งเนื้อหำ วิดีทัศน์ ให้นักเรียนได้ศึกษำเรียนรู้ก่อนล่วงหน้ำ 
 5.3 ศึกษำผลของกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่พัฒนำขึ้น กับทักษะอืน่ ๆ เช่น กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดแก้ปัญหำ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ เนื่องจำกผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นแล้วว่ำสำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณได ้ 
จึงน่ำจะศึกษำต่อไปว่ำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูน้ี้จะส่งเสริมนักเรียนในทักษะกระบวนกำรใดบ้ำง 
 
6. กิตติกรรมประกาศ  
 งำนวิจัยครั้งนี้ ส ำเร็จได้จำกกำรให้ค ำปรึกษำของรองศำสตรำจำรย์ ดร.ส ำรำญ  ก ำจัดภัย ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยหลักสูตรและกำรสอน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วัฒนำ  สุวรรณไตรย์  มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสกลนคร อำจำรย์กันยำรัตน์ แสนมะฮุง อำจำรย์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร อำจำรย์ปกสิน ชำชิพฮด 
อำจำรย์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร นำยสมัย วงศ์ษำพำน  ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ เทศบำลนครสกลนคร  
นำงพันทิพย์ ภูติยำ  ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ  เทศบำลนครสกลนคร นำงจริยำ  ปำนอินทร์ ครูเชี่ยวชำญ  โรงเรียนเทศบำล ๔ “รัฐประชำนุ
เครำะห”์   
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บทคัดย่อ 

 าำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศิื่อ 1) ิัฒนำรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่บูรณำาำราลยุทธ์าำริัฒนำทัา ะาำรคิดร่วมาับแบบฝึา
ศสริมทัา ะ ศิื่อส่งศสริมผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่  6  
ให้มีประสิทธิภำิตำมศาณฑ์ 80/80 2) ษึา ำผลาำรทดลองใช้รูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่บูรณำาำราลยุทธ์าำริัฒนำทัา ะาำรคิดร่วมาับ
แบบฝึาศสริมทัา ะ ศิื่อส่งศสริมผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนชั้น
ประถมษึา ำปีที่ 6 าลุ่มตัวอย่ำงศป็นนัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่  6 โรงศรียนศทษบำล ๒ “ศชิงชุมอนุชนวิทยำ” สังาัดส ำนัาาำรษึา ำ  ศทษบำล
นครสาลนคร จังหวัดสาลนคร ภำคศรียนที่ 2 ปีาำรษึา ำ 2564 จ ำนวน 32 คน ซ่ึงได้มำโดยาำรสุ่มแบบาลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
ศครื่องมือที่ใช้ในาำรทดลองรูปแบบ ได้แา่  1) แผนาำรจัดาำรศรียนรู้ที่บูรณำาำราลยุทธ์าำริัฒนำทัา ะาำรคิดร่วมาับแบบฝึาศสริมทัา ะ 
จ ำนวน 13 แผน 2) แบบฝึาศสริมทัา ะชุด หลัาาำรใช้ภำ ำไทย จ ำนวน 12 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้ มีค่ำควำมศชื่อมั่น 
0.812 4) แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ มีค่ำควำมศชื่อมั่น 0.879 และ 5) แบบสอบถำมควำมิึงิอใจของนัาศรียนที่มีต่อ
รูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ มีค่ำควำมศชื่อมั่น 0.897 สถิติที่ใช้ในาำรวิศครำะห์ข้อมูล ได้แา่ ร้อยละ ค่ำศฉลี่ย ค่ำส่วนศบี่ยงศบนมำตรฐำน และาำร
ทดสอบค่ำที (t-test  Dependent Samples) ผลาำรวิจัยิบว่ำรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่บูรณำาำราลยุทธ์าำริัฒนำทัา ะาำรคิดร่วมาับ
แบบฝึาศสริมทัา ะ ศิื่อส่งศสริมผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนชั้น
ประถมษึา ำปีที่ 6 ประาอบด้วย 1) หลัาาำร 2) วัตถุประสงค์ 3) แนวคิดทฤ ฎี 4) ศนื้อหำสำระ 5) าระบวนาำรศรียนรู้ 6) าำรวัดผลและ
ประศมินผล าระบวนาำรศรียนรู้ ประาอบด้วย 6 ขั้นได้แา่ ขั้นที่ 1 ทวนควำมรู้ โยงสู่ควำมรู้ใหม่ ขั้นที่ 2 สังศาต วิศครำะห์ข้อมูล ขั้นที่ 3 ฝึาาำร
คิด ิิชิตด้วยตนศอง ขั้นที่ 4 อภิปรำยร่วมาัน แบ่งปันแนวคิด ขั้นที่ 5 าำรสรุปบทศรียน ศชื่อมโยงแนวคิด และขั้นที่ 6 ประยุาต์ใช้ควำมรู้ ด้ำน
ปัจจัยสนับสนุนาระบวนาำรศรียนรู้มี 2 ด้ำน ได้แา่ ด้ำนที่ 1 าำรจัดสภำิแวดล้อม ด้ำนที่ 2 แบบฝึาศสริมทัา ะ มีผลาำรประศมินของ
ผู้ศชี่ยวชำกทั้ง 2 ด้ำนอยู่ในระดับมำาที่สุด โดยมีค่ำศฉลี่ย 4.65 และ 4.73 ตำมล ำดับ และผลาำรหำประสิทธิภำิ โดยาำรทดลองภำคสนำมได้
ค่ำศท่ำาับ 80.78/80.66 ผลาำรหำประสิทธิภำิโดยาำรทดลองาับาลุ่มตัวอย่ำงศท่ำาับ 82.23/82.65 ปรำาฏว่ำสูงาว่ำศาณฑ์ที่า ำหนด ผลาำร
ทดลองใช้รูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทำงาำรศรียนหลัาาำรใช้ภำ ำไทย และควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนที่ศรียน
ด้วยรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้สูงาว่ำา่อนศรียนอย่ำงมีนัยส ำคักทำงสถิติที่ระดับ .05 และควำมิึงิอใจของนัาศรียนที่มีต่อาำรศรียนด้วยรูปแบบ
าำรจัดาำรศรียนรู้ที่ิัฒนำขึ้น อยู่ในระดับมำา ( X =4.47, S.D.=0.50)  
 
ค าส าคัญ : ทัา ะาำรคิด, แบบฝึาศสริมทัา ะ, หลัาาำรใช้ภำ ำไทย, าำรคิดศชิงมโนทัษน์ 
 

Abstract 
 The objectives of this study were: 1) To develop a learning management model that integrates thinking skills 
development strategies with skill-building exercises to promote learning achievement of Thai language principles and 
conceptual thinking abilities of Grade 6 students students according to the set  criterion of 80/80. 2) To study the results 
of an experiment using a learning management model that integrates thinking skills development strategies together with 
skills reinforcement exercises. to promote learning achievements in Thai language principles and conceptual thinking 
abilities for Grade 6 Students. A sample was Prathomsuksa 6 at Municipal School 2 ‘Cherng Community Anuchon Witthaya’ 
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under the Office of Education, Sakon Nahon City Municipality, Mueang district, Sakon Nakhon province, in the 2sd semester 
of Academic Year 2021, consisted of 32 students, who were selected by cluster random sampling The instruments used 
were: 1) a learning management plan that integrates thinking skills development strategies with 26 skills-enhancing 
exercises; 2) a skill-set training form, 12 sets of Principles of using Thai, 3) A learning Achievement Test have confidence 
0.812, 4) A concept Thinking Ability Test have confidence 0.879, and 5) A student satisfaction questionnaire have 
confidence 0.897. Statistics used to data analysis were percentage, mean, standard deviation, and t-test Dependent 
Samples. Findings of the study were as follows. A learning management model that integrates thinking skills development 
strategies with skills reinforcement exercises. To promote learning achievement of Thai language principles and 
conceptual thinking abilities for Grade 6 Students, consisting of 1) principles 2) objectives 3) concepts and theory 4) 
content 5) learning process 6) measurement and evaluation. The learning process consists of 6 steps: Step 1; Rethinking 
Knowledge, Linking to New Knowledge, Step 2; Observing, Analyzing the Data, Step 3; Practicing Thinking and Conquering 
Yourself, Step 4; Discussing Together. Sharing Ideas; Step 5 Conclusion Connecting concepts and Step 6 applying 
knowledge. The factors supporting the learning process consisted of two aspects. The first aspect was the organization of 
the environment; The evaluation results of experts in both areas were at the highest level, a mean of 4.65 and 4.73 
respectively, and the efficacy results of the field experiment were 80.78/80.66. The efficacy result from the experiment 
with the sample was 82.23/82.65, higher than the specified threshold. The experimental results of the learning 
management model: Learning achievement and Conceptual thinking abilities of students using Thai language principles 
after studying with a learning management model were significantly higher than before studying at the .05 level, and 
Student satisfaction with learning management model at a high level ( X  =4.47, S.D.=0.50).  
 
Keywords: thinking skills, skills exercises, principles of using Thai language, conceptual thinking 
 
 

1. บทน า 
 าำรษึา ำศป็นศครื่องมือในาำริัฒนำและยาระดับคุณภำิประชำารในประศทษศนื่องจำาาำรษึา ำจะช่วยศตรียมควำมิร้อมทั้งในด้ำนองค์
ควำมรู้และทัา ะาำรด ำศนินชีวิตดังที่แผนิัฒนำศษร ฐาิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (ิ.ษ. 2566 - 2570) ได้ศน้นถึงควำมส ำคักของาำร
ศตรียมิร้อมด้ำนา ำลังคนและาำรศสริมสร้ำงษัายภำิของประชำารทุาช่วงวัยมุ่งศน้นาำรยาระดับคุณภำิทุนมนุ ย์ของประศทษ โดยิัฒนำคน
ให้ศหมำะสมตำมช่วงวัย ศิื่อให้ประศทษไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ศป็นประศทษที่ิัฒนำแล้ว ด้วยาำริัฒนำตำมหลัาปรัชกำของศษร ฐาิจ
ิอศิียง อันศป็นาำริัฒนำทัา ะที่สอดคล้องาับควำมต้องาำรในตลำดแรงงำนและทัา ะที่จ ำศป็นต่อาำรด ำรงชีวิตในษตวรร ที่ 21 ของคนใน
แต่ละช่วงวัยตำมควำมศหมำะสม าำรศตรียมควำมิร้อมของา ำลังคนด้ำนวิทยำษำสตร์และศทคโนโลยีที่จะศปลี่ยนแปลงโลาในอนำคต ตลอดจน
าำรยาระดับคุณภำิาำรษึา ำสู่ควำมศป็นศลิษซึ่งสอดคล้องาับิระรำชบักกัติาำรษึา ำแห่งชำติ  ิ.ษ. 2542 แา้ไขศิิ่มศติม (ฉบับที่ 2) ิ.ษ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) ิ.ษ. 2553 มำตรำ  22 ได้าล่ำวถึงแนวาำรจัดาำรษึา ำไว้ว่ำ าำรจัดาำรษึา ำต้องยึดหลัาว่ำผู้ศรี ยนทุาคนมี
ควำมสำมำรถศรียนรู้และิัฒนำตนศองได้ และถือว่ำผู้ศรียนมีควำมส ำคักที่สุด าระบวนาำรจัดาำรษึา ำต้องส่งศสริมให้ผู้ศรียนสำมำรถิัฒนำ
ตำมธรรมชำติและศต็มตำมษัายภำิ (าระทรวงษึา ำธิาำร. 2545) [1] ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมำยส ำคัก คือ าำรปฏิรูปาำรศรียนรู้ศิื่อิัฒนำ
ษัายภำิของคนไทยให้า้ำวสู่สังคมแห่งาำรศรียนรู้ ที่สำมำรถิัฒนำตนศองได้ในทุาศวลำ ทุาสถำนที่ โดยมีทัา ะาำรศรียนรู้ที่จ ำศป็นต้องได้ รับ
าำรฝึาฝน ศิื่อใช้ศป็นศครื่องมือส ำหรับาำรศรียนรู้อย่ำงต่อศนื่องตลอดชีวิต ได้แา่ ควำมสำมำรถในาำรอ่ำน าำรคิด าำรวิศครำะห์ าำรศขียน และ
สร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนศองในขณะศดียวาัน าระบวนาำรศรียนรู้ที่จัดจ ำศป็นต้องสอดคล้องาับควำมสนใจ ควำมถนัด และควำมแตาต่ำงของ
ผู้ศรียน ให้ผู้ศรียนศรียนรู้จำาประสบาำรณ์จริง ฝึาาำรปฏิบัติ คิดศป็น ท ำศป็นรัาาำรอ่ำนและศาิดาำรศรียนรู้อย่ำงต่อศนื่อง (ส ำนัางำนศลขำธิาำร
สภำาำรษึา ำ. 2550: บทน ำ) [2] 
 หลัาสูตรแานาลำงาำรษึา ำขั้นิื้นฐำน ิุทธษัารำช 2551 มุ่งิัฒนำผู้ศรียนทุาคนซึ่งศป็นา ำลังของชำติให้ศป็นมนุ ย์ที่มีควำมสมดุลทั้งด้ำน
ร่ำงาำย ควำมรู้คุณธรรม มีจิตใจส ำนึาในควำมศป็นิลศมืองไทยและศป็นิลโลายึดมั่นในาำรปาครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมี
ิระมหำา ัตริย์ทรงศป็นประมุข มีควำมรู้และทัา ะิื้นฐำน รวมทั้งศจตคติที่จ ำศป็นต่อาำรษึา ำต่อ าำรประาอบอำชีิและาำรษึา ำต่อตลอด
ชีวิต โดยมุ่งศน้นผู้ศรียนศป็นส ำคักบนิื้นฐำนควำมศชื่อว่ำทุาคนสำมำรถศรียนรู้และิัฒนำตนศองได้ศต็มตำมษัายภำิ (าระทรวงษึา ำธิาำร. 
2551: 1) [3] และาระทรวงษึา ำธิาำรได้า ำหนดให้าลุ่มสำระาำรศรียนรู้ภำ ำไทยศป็นวิชำิื้นฐำนในหลัาสูตรแานาลำงาำรษึา ำขั้นิื้นฐำน  
ิุทธษัารำช 2551 โดยา ำหนดให้ผู้ศรียนทุาคน ทุาระดับชั้น ได้ศรียนตำมมำตรฐำนาำรศรียนรู้และสำระาำรศรียนรู้ 5 สำระ คือ สำระาำรอ่ำน 
สำระาำรศขียน สำระาำรฟัง าำรดู และาำริูด สำระหลัาาำรใช้ภำ ำไทย สำระวรรณคดีและวรรณารรม ศิื่อให้ผู้ศรียนได้ใช้ภำ ำไทยที่มี
ประสิทธิภำิและ สำมำรถน ำไปใช้ติดต่อสื่อสำร าำรศรียนรู้ศสริมสร้ำงควำมศข้ำใจอันดีต่อาัน าำรสร้ำงควำมศป็นศอาภำิของชำติ และควำม
จรรโลงใจศิื่อให้ศาิดประโยชน์แา่ตนศอง ชุมชน สังคม และประศทษชำติ ดังที่อัจฉรำ  ชีวิันธ์ (2553: 42) [4] ได้อธิบำยว่ำาำรใช้ภำ ำไทยมี
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บทบำทส ำคักต่อาำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันของศรำอย่ำงมำามำยและาำรที่จะใช้ภำ ำได้ดีนั้นศรำควรต้องษึา ำลัา ณะต่ำง ๆ ของภำ ำให้
ศข้ำใจอย่ำงแจ่มชัดศสียา่อน ศิื่อท่ีจะได้ศลือาใช้ถ้อยค ำได้ถูาต้องศหมำะสมาับาำละศทษและบุคคล าำรใช้ภำ ำจึงจัดศป็นษำสตร์และษิลป์ศิรำะ
ศป็นสิ่งสำมำรถศรียนรู้หลัาศาณฑ์และฝึาฝนให้ศาิดควำมช ำนิช ำนำกได้ ซึ่งาลุ่มสำระาำรศรียนรู้ภำ ำไทย ได้า ำหนดสำระและมำตรฐำนาำร
ศรียนรู้ สำระที่ 4 หลัาาำรใช้ภำ ำไทย มำตรฐำน ท 4.1 าล่ำวว่ำศข้ำใจธรรมชำติของภำ ำและหลัาภำ ำไทย  าำรศปลี่ยนแปลงของภำ ำและ
ิลังของภำ ำ ภูมิปักกำทำงภำ ำ และรัา ำภำ ำไทยไว้ศป็นสมบัติของชำติ โดยได้า ำหนดคุณภำิของผู้ศรียนที่จบชั้นประถมษึา ำปีที่ 6 ไว้
ว่ำสะาดค ำและศข้ำใจควำมหมำยของค ำ ส ำนวน ค ำิังศิยและสุภำ ิต รู้และศข้ำใจ ชนิดและหน้ำที่ของค ำในประโยค ชนิดของประโยค และ
ค ำภำ ำต่ำงประศทษในภำ ำไทย ใช้ค ำรำชำษัิท์และค ำสุภำิได้อย่ำงศหมำะสม แต่งประโยค แต่งบทร้อยารองประศภทาลอนสี่ าลอนสุภำิ 
และาำิย์ยำนี 11 แสดงให้ศห็นว่ำาำรศรียนหลัาาำรใช้ภำ ำไทยมีควำมส ำคักและศป็นรำาฐำนในาำรศรียนภำ ำไทยสอดคล้องาับศฉลิมลำภ 
ทองอำจ (2550: 20) [5] ได้สรุปไว้ว่ำาำรสอนหลัาาำรใช้ภำ ำไทยมีควำมส ำคักศป็นอย่ำงยิ่ง ศิรำะนอาจำาจะศป็นาำรสร้ำงิื้นฐำนควำมรู้ 
ควำมศข้ำใจศาี่ยวาับภำ ำไทยให้าับนัาศรียน ท ำให้สำมำรถใช้ภำ ำศิื่อาำรสื่อสำรทั้งในด้ำนาำรอ่ำน าำรศขียน าำรฟัง าำรดู และาำริูดอย่ำง
ถูาต้องและมีประสิทธิภำิแล้ว ยังมีควำมส ำคักต่อาำรอนุรัา ์และสืบทอดภำ ำไทยให้แา่อนุชน ศนื่องจำาาำรศรียนาำรสอนหลัาภำ ำไทยจะ
สร้ำงควำมศข้ำใจศาี่ยวาับโครงสร้ำงที่ส ำคักของภำ ำไทยท ำให้ภำ ำไทยไม่ศปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดศร็วจนศาินไปนัา สอดคล้องาับรัตนะ ไชยยษ 
(2559: 1) [6] ได้าล่ำวไว้ว่ำหลัาาำรใช้ภำ ำไทยมีควำมส ำคักต่อาำรใช้ภำ ำของคนในสังคม  ถ้ำาำรใช้ภำ ำโดยไม่มีระศบียบแบบแผนของ
ภำ ำ อำจส่งผลให้าำรสื่อสำรหรือควำมศข้ำใจในาำรสื่อสำรไม่ประสบผลส ำศร็จ ภำ ำอันศป็นวัฒนธรรมของชำติอำจจะศสื่อมสูกไป  
 ผู้วิจัยท ำหน้ำที่ปฏิบัติาำรสอนวิชำภำ ำไทย ระดับชั้นประถมษึา ำปีที่ 6 ได้ษึา ำรำยงำนาำริัฒนำคุณภำิาำรษึา ำ าลุ่มสำระาำร
ศรียนรู้ภำ ำไทย ของโรงศรียนศทษบำล  ๒  “ศชิงชุมอนุชนวิทยำ”” สังาัดศทษบำลนครสาลนคร ในปีาำรษึา ำ 2562 และ 2563 ิบว่ำนัาศรียน
ชั้นประถมษึา ำปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงาำรศรียนของสำระที่ 4  หลัาาำรใช้ภำ ำไทยมีค่ำศฉลี่ยร้อยละ 64.50 และ 67.45 ตำมล ำดับ (โรงศรียน
ศทษบำล ๒ “ศชิงชุมอนุชนวิทยำ”. 2563: 5) [7] จะศห็นได้ว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงาำรศรียนของสำระที่ 4  หลัาาำรใช้ภำ ำไทย ไม่น่ำิอใจ ศิรำะท ำ
ให้ค่ำศฉลี่ยรวมทุาสำระต่ ำาว่ำศาณฑ์าำรประศมินที่โรงศรียนา ำหนด คือ ร้อยละ 75 นอาจำานี้ผู้วิจัยได้ษึา ำผลาำรทดสอบวัดคุณภำิ
าำรษึา ำระดับชำติขั้นิื้นฐำน (O-net)  ปีาำรษึา ำ 2563 าลุ่มสำระาำรศรียนรู้ภำ ำไทย มีคะแนนศฉลี่ย ร้อยละ 31.22 คุณภำิาำรจัดาำร
ศรียนรู้อยู่ในระดับปรับปรุง (โรงศรียนศทษบำล ๒ “ศชิงชุมอนุชนวิทยำ”. 2563: 8) [8] ศมื่อวิศครำะห์ปักหำจำาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงาำรศรียน 
ปรำาฏว่ำนัาศรียนได้คะแนนน้อยในส่วนที่ศป็นศรื่องของหลัาาำรใช้ภำ ำไทย และศมื่อได้สอบถำมนัาศรียนิบว่ำนัาศรียนส่วนใหก่ยังไม่ศข้ำใจ
ศนื้อหำศาี่ยวาับหลัาาำรภำ ำไทย ศิรำะต้องจ ำหลัาศาณฑ์ข้อบังคับต่ำง ๆ แสดงให้ศห็นว่ำาำรจัดาิจารรมาำรศรียนรู้ยังไม่ประสบผลส ำศร็จ
ศท่ำที่ควรซึ่งสิ่งศหล่ำนี้น่ำจะมีสำศหตุมำจำาควำมแตาต่ำงของนัาศรียนแต่ละคน ทั้งทำงด้ำนร่ำงาำย สติปักกำ ควำมสำมำรถควำมสนใจ 
ตลอดจนิื้นฐำนทำงครอบครัวและวิธีาำรศรียนรู้  ฉะนั้น ควำมแตาต่ำงของนัาศรียนจึงท ำให้นัาศรียนไม่สำมำรถศรียนได้ศท่ำาันหมด ใน
ขณะศดียวาันครูในปัจจุบันต้องรับภำระสอนนัาศรียนจ ำนวนมำา าำรศอำใจใส่ไม่ทั่วถึง ท ำให้ประสิทธิภำิาำรสอนของครูต่ ำลง ซึ่งอมรวิชช์ 
นำครทรริ (2550: 17) [9] ได้แสดงควำมคิดศห็นว่ำศป็นผลมำจำาาำรที่ศด็าขำดควำมสำมำรถด้ำนาระบวนาำรคิด ทั้งยังขำดแหล่งาำรศรียนรู้ที่
ศป็นสถำนษึา ำและสภำิแวดล้อมที่ศหมำะสมต่อควำมต้องาำรของศด็าแต่ละวัย ศด็าขำดาระบวนาำรคิดไม่สำมำรถแยาแยะประศด็นต่ำง ๆ ได้
ท ำให้ผลสัมฤทธิ์ต่ ำสอดคล้องาับชนำธิ ิราุล (2554) [10] ได้าล่ำวไว้ว่ำาำริัฒนำควำมสำมำรถในาำรคิดของผู้ศรียนควรศป็นิื้นฐำนที่ผู้สอน
ต้องตระหนัาศมื่อท ำาำรสอน ศิรำะศป็นาำรศตรียมคนส ำหรับอนำคตให้มีควำมสำมำรถวิศครำะห์ ประศมิน สังศครำะห์ ประยุาต์ใช้ คิดอย่ำงมี
วิจำรณกำณ แา้ปักหำ และตัดสินใจ   
 ดังนั้นาำรส่งศสริมาระบวนาำรคิดจึงถือศป็นสิ่งส ำคักที่จ ำศป็นต่อาระบวนาำรศรียนาำรสอน ดังที่บุกศหลือ ศทิยสุวรรณ (2544: 23) [11] 
าล่ำวถึงควำมสัมิันธ์ของาำรสอนภำ ำาับาำรคิด สรุปได้ว่ำ หำาครูไม่สำมำรถสอนให้นัาศรียนคิด าำรสอนภำ ำย่อมไร้ประสิทธิผล ศิรำะ
บุคคลจะใช้ภำ ำศมื่อมีควำมคิดจะสื่อสำร ถ้ำไม่มีควำมคิดา็ไม่สำมำรถที่จะิูดหรือศขียนได้ สอดคล้องาับ วรรณี  โสมประยูร (2553: 254) 
[12] าล่ำวถึงแนวาำรจัดาิจารรมาำรศรียนาำรสอนภำ ำไทยว่ำ ควรฝึาให้ผู้ศรียนรู้จัาวิศครำะห์ วิิำา ์วิจำรณ์ และสังศครำะห์สิ่งที่ได้ฟังและ
อ่ำน ศิื่อฝึาควำมคิดาำรแา้ปักหำและให้มีวิจำรณกำณในาำรใช้ภำ ำ ผู้ที่มีทัา ะาำรคิดจะประสบผลส ำศร็จในาำรสื่อสำร  นอาจำานี้ สุวิทย์ 
มูลค ำและคณะ (2547: 10) [13] ได้าล่ำวว่ำหำาผู้ศรียนสร้ำงมโนทัษน์ของสิ่งใดได้แล้ว ศขำา็จะสำมำรถศอำมโนทัษน์นั้นไปประยุาต์ใช้ในโอาำส
อื่นได้อีาศรื่อย ๆ คนศรำจะิยำยำมสร้ำงมโนทัษน์ของสิ่งต่ำง ๆ และศหตุาำรณ์ต่ำง ๆ อยู่ศสมอ ศิรำะาำรสรุปลัา ณะศฉิำะของสิ่งต่ำง ๆ ใน
รูปของมโนทัษน์จะช่วยลดภำระของสมองให้จดจ ำน้อยลง  
 จำาปักหำดังาล่ำว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะหำแนวทำงในาำริัฒนำรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่จะช่ วยให้นัาศรียนศาิดาำรศรียนรู้ด้ำนศนื้อหำ 
และคิดศชิงมโนทัษน์ จึงได้ษึา ำศอาสำรและงำนวิจัย ิบว่ำทฤ ฎีิัฒนำาำรทำงสติปักกำ Cognitive Development Theory ศป็นทฤ ฎี
าำรศรียนรู้ที่ศน้นาำริัฒนำาำรทำงสติปักกำของบุคคลให้ศหมำะสมศป็นไปตำมวัย จุดส ำคักคือควรให้ผู้ศรียนได้ ค้นิบาำรศรียนรู้ด้วยตนศอง 
าำรส่งศสริมให้ผู้ศรียนได้คิดอย่ำงอิสระมีาำรสอนให้คิดแบบรวบยอดศิื่อช่วยคิดและส่งศสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ ประาอบด้วย 1) ทฤ ฎีาำร
ศรียนรู้ Piaget’s Theory of Cognitive Development (Piaget. 1996) [14] แนวคิดที่น ำมำใช้คือาำรศปิดโอาำสให้ผู้ศรียนได้มีปฏิสัมิันธ์าับ
สิ่งแวดล้อมโดยาำรลงมือปฏิบัติ ให้ผู้ศรียนได้ท ำสิ่งใหม่ ๆ คิดควำมคิดสร้ำงสรรค์  2) ทฤ ฎีาำรศรียนรู้ Bruner’s Discovery Approach 
(Bruner, 1996) [15]  แนวคิดที่น ำมำใช้คือ าำรดัดแปลงควำมรู้ (Transformation) ศป็นาำรจัดระศบียบโครงร่ำงของข่ำวสำรควำมรู้ศดิมให้
สัมิันธ์ต่อศนื่องาับสถำนาำรณ์หรือควำมรู้ใหม่ หรือศป็นาำรศปลี่ยนแปลงควำมรู้ที่ได้รับมำให้อยู่ในรูปแบบใหม่  3) ทฤ ฎีาำรศรียนรู้อย่ำงมี
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ควำมหมำย (Ausubel’s Theory of Meaningful Verbal Learning) ของ Ausubel (1969) [16] แนวคิดที่น ำมำใช้คือ าำรน ำศสนอควำมคิด
รวบยอดหรือารอบมโนทัษน์ หรือารอบควำมคิด (Advance Organizer) ศป็นศทคนิคที่ช่วยให้ผู้ศรียนได้ศรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำยจำาาำรสอน
หรือบรรยำยของครูโดยาำรสร้ำงควำมศชื่อมโยงระหว่ำงควำมรู้ที่มีมำา่อนาับข้อมูลใหม่ หรือควำมคิดรวบยอดใหม่ที่จะต้องศรียน จะช่วยให้
ผู้ศรียนศาิดาำรศรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำยศรียนด้วยควำมศข้ำใจที่ไม่ต้องท่องจ ำ และ 4) ทฤ ฎีาำรสร้ำงควำมรู้ (Constructivist) ของ Vygotsky 
(1978) [17] แนวคิดที่น ำมำใช้คือ 1) ผู้ศรียนศป็นผู้สร้ำงควำมรู้ด้วยตนศอง โดยลงมือปฏิบัติจริง โดยอำษัยาระบวนาำรา ำาับตนศอง  2) าำร
ศรียนรู้ขึ้นอยู่าับาำรที่ผู้ศรียนใช้าระบวนาำรทำงปักกำในาำรจัดาระท ำาับข้อมูล โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมำใหม่ร่วมาับข้อมูลหรือควำมรู้  
ประสบาำรณ์ศดิมมำศป็นศาณฑ์ช่วยาำรตัดสินใจ ควำมรู้และควำมศชื่อในแต่ละบุคคลจะแตาต่ำงาัน และมีผลโดยตรงต่อาำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ 3) 
าำรศรียนรู้ต้องมีปฏิสัมิันธ์าับบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีควำมส ำคักต่อาำรสร้ำงควำมรู้  นอาจำานี้สำระาำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยที่า ำหนดไว้ใน
หลัาสูตรแานาลำงาำรษึา ำขั้นิื้นฐำน ิุทธษัารำช 2551 มีลัา ณะศป็นมโนทัษน์ (concept) คือ ศป็นควำมคิดรวบยอดศาี่ยวาับาฎศาณฑ์
และไวยำารณ์ ซึ่งประาอบด้วยนิยำม ลัา ณะและตัวอย่ำง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน ำรูปแบบาำรสอนมโนทัษน์ (Concept Attainment Model) 
มำใช้ในาำรจัดาำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทย ศิรำะศป็นรูปแบบาำรสอนที่สอดคล้องาับลัา ณะของสำระาำรศรียนรู้มุ่งศน้นาำริัฒนำด้ำน
ิุทธิิิสัยและาระบวนาำรคิดของผู้ศรียนโดยตรง และสำมำรถิัฒนำควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของผู้ศรียนได้ Joyce and Weil 
(1992: 144-157) [18] ิัฒนำรูปแบบาำรสอนมโนทัษน์ขึ้นจำาทฤ ฎีของ Bruner Goodnow และ Austin โดยมีหลัาาำรที่ส ำคักของ
รูปแบบาำรสอน คือ าำริัฒนำควำมศข้ำใจมโนทัษน์ (concept attainment) ซึ่งหมำยถึง าำรที่บุคคลสำมำรถค้นหำลัา ณะที่ส ำคักของมโน
ทัษน์ ซึ่งสำมำรถใช้จ ำแนาตัวอย่ำงที่ศป็นมโนทัษน์ออาจำาตัวอย่ำงที่ไม่ศป็นมโนทัษน์ได้  ทิษนำ แขมมณี (2564: 225) [19] ได้อธิบำย
วัตถุประสงค์ของรูปแบบาำรสอนนี้ว่ำมุ่งิัฒนำให้ผู้ศรียนศรียนรู้มโนทัษน์ของศนื้อหำสำระอย่ำงศข้ำใจ  และสำมำรถให้ค ำนิยำมของมโนทัษน์นั้น
ได้ด้วยตนศอง รูปแบบาำรสอนนี้จึงมีลัา ณะศน้นผู้ศรียนศป็นษูนย์าลำง  รูปแบบาำรสอนมโนทัษน์นี้ ได้มีาำรน ำไปใช้อย่ำงแิร่หลำยทั้ง
ต่ำงประศทษและในประศทษไทย ศช่น Lamm (1993) น ำไปใช้ในาำรสอนคณิตษำสตร์ในระดับอุดมษึา ำ Sreelekha and Ajitha (2004) [20] 
น ำไปใช้จัดาำรศรียนรู้วิชำศคมีในระดับมัธยมษึา ำ  สำยรุ้ง มีสำนุ (2533) [21] น ำไปใช้ในาำรจัดาิจารรมาำรศรียนรู้วิชำภำ ำไทย ชั้น
ประถมษึา ำปีที่ 3  ยลนภำ ิลชัย (2548) [22] น ำไปใช้ในในาำรจัดาิจารรมาำรศรียนาำรสอนคณิตษำสตร์ ชั้นมัธยมษึา ำปีที่ 2 วรนุช มูล
าำย (2548) [23] น ำไปใช้ในาำรจัดาำรศรียนรู้ าลุ่มสำระาำรศรียนรู้สังคมษึา ำ ษำสนำและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมษึา ำปีที่ 2 และ ศฉลิมลำภ 
ทองอำจ (2550) [5] น ำไปใช้ในาำรจัดาิจารรมาำรศรียนาำรสอน าลุ่มสำระาำรศรียนรู้ภำ ำไทย ผลาำรวิจัยดังาล่ำวสรุปได้ว่ำาำรจัดาำร
ศรียนรู้รูปแบบาำรสอนมโนทัษน์นี้ สำมำรถิัฒนำนัาศรียนให้มีผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้สูงาว่ำนัาศรียนที่ได้รับาำรสอนแบบปาติ 
 ผู้วิจัยได้ษึา ำาลยุทธ์ส่งศสริมทัา ะาำรคิด ิบว่ำมีาลยุทธ์ในาำรคิด (Thinking Strategies) ที่จะส่งศสริมทัา ะาำรคิดขั้นสูงศิิ่มขึ้นได้ 
โดยผ่ำนาำรฝึาปฏิบัติาิจารรมด้วยาลยุทธ์ที่หลำาหลำย ได้แา่ าลยุทธ์าำรตั้งค ำถำม (Questioning Strategies) ที่ Frazee and Rudnitski 
(Frazee and Rudnitski. 1995) [24] าล่ำวว่ำาำรถำมค ำถำมแบ่งได้ออาศป็น 2 ประศภท คือ ค ำถำมแบบศฉิำะศจำะจง ศน้นถำมศรื่องใดศรื่อง
หนึ่ง ศป็นค ำถำมที่ศหมำะแา่าำรทดสอบควำมจ ำ และศข้ำใจศนื้อหำต่ำง ๆ และ ค ำถำมไม่ศฉิำะศจำะจง ศป็นค ำถำมประศภทปลำยศปิด ศน้นาำร
สะท้อนผล าำรน ำไปใช้ และาำรสรุปอ้ำงอิง ปฏิสัมิันธ์ในห้องศรียนสูงศิรำะศน้นาระบวนาำรทำงาำรคิดในาำรตอบค ำถำม   ล ำดับต่อไปศป็น
าลยุทธ์ในาำรสร้ำงควำมคิด (Idea-Generating Strategies) ประาอบด้วย าำรระดมสมอง ศป็นาำรระดมควำมคิดศิื่อให้ได้ข้อมูลต่ำง ๆ ให้
มำาที่สุด าำรระดมสมองในาำรศขียน คือ ผู้ศรียนระดมสมองในาำรศขียนศรื่องใดศรื่องหนึ่งหรือคนละศรื่อง มีาำรตัดสินแนวคิดที่ดีที่สุดภำยหลัง 
และอีาาลยุทธ์ที่จะช่วยให้นัาศรียนศข้ำใจในศนื้อหำที่ศรียนมำายิ่งขึ้นคือาำรให้นัาศรียนท ำแบบฝึาศสริมทัา ะ ศิรำะแบบฝึาทัา ะศป็นสื่ อาำร
ศรียนาำรสอน ที่มีาำรศิิ่มศติมศนื้อหำบำงส่วน ศิื่อให้นัาศรียนฝึาปฏิบัติ ทบทวนควำมรู้ หลังจำาาำรจัดาิจารรมาำรศรียนรู้แล้ว ศิื่อให้นัาศรียน
ศาิดควำมรู้ ควำมศข้ำใจและมีทัา ะศิิ่มขึ้นและน ำศอำควำมรู้ไปใช้ได้อย่ำงแม่นย ำ ถูาต้อง คล่องแคล่ว ช่วยศิิ่มประสิทธิภำิาำรศรียนรู้  าำรที่
ครูสร้ำงและน ำแบบฝึาศสริมทัา ะไปใช้ในาำรศรียนาำรสอนต้องศหมำะสมาับระดับวัย ควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้ศรียน สำมำรถใช้ศวลำให้
ศหมำะสม สอดคล้องาับวำโร  ศิ็งสวัสดิ์ (2556: 20) [25] ได้าล่ำวไว้ว่ำแบบฝึาศสริมทัา ะศป็นส่วนศิิ่มหรือศสริมหนังสือศรียน ศป็นสื่อที่ช่วยลด
ภำระของครูได้มำาศิรำะแบบฝึาศป็นสิ่งที่จัดท ำขึ้นอย่ำงศป็นระบบระศบียบ ช่วยศสริมทัา ะทำงาำรใช้ภำ ำได้ดี ช่วยศสริมให้ทัา ะทำงภำ ำ
คงทนศิรำะฝึาทันที่หลังจำาที่นัาศรียนได้ศรียนรู้ศรื่องนั้น ฝึาซ้ ำหลำยๆ ครั้ง ศน้นศฉิำะศรื่องที่ต้องฝึา าำรให้นัาศรียนท ำแบบฝึาช่ วยให้ครู
มองศห็นจุดศด่นหรือปักหำต่ำงๆ ของนัาศรียนได้ชัดศจน ซึ่งจะช่วยให้ครูด ำศนินาำรปรับปรุงแา้ไขปักหำนั้น ๆ ได้ทันท่วงที  
 จำาาำรษึา ำควำมส ำคัก สภำิปัจจุบันและปักหำ หลัาาำรและทฤ ฎีดังาล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะิัฒนำรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้
ที่บูรณำาำราลยุทธ์าำริัฒนำทัา ะาำรคิดร่วมาับแบบฝึาศสริมทัา ะ ศิื่อส่งศสริมผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและ
ควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 6 ทั้งนี้ผลจำาาำรวิจัยจะศป็นแนวทำงให้ครูน ำาระบวนาำรดังาล่ำวไป
ปรับใช้ให้ศหมำะสม อีาทั้งยังศป็นแนวาำริัฒนำาำรศรียนาำรสอนวิชำภำ ำไทย แล้วน ำไปประยุาต์ใช้ให้ศาิดผลดีในทุาสำขำวิชำในโอาำส
ต่อไป 
 
 
 
 

64
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคโปสเตอร์



 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 2.1 ศิื่อิัฒนำรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่บูรณำาำราลยุทธ์าำริัฒนำทัา ะาำรคิดร่วมาับแบบฝึาศสริมทัา ะ ศิื่อส่งศสริมผลสัมฤทธิ์าำร
ศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภำิตำมศาณฑ์ 80/80  
 2.2 ษึา ำผลาำรทดลองใช้รูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่บูรณำาำราลยุทธ์าำริัฒนำทัา ะาำรคิดร่วมาับแบบฝึาศสริมทัา ะ ศิื่อส่งศสริม
ผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 6 ประาอบด้วย 
  2.2.1 ศิื่อศปรียบศทียบผลสัมฤทธิ์ทำงาำรศรียนหลัาาำรใช้ภำ ำไทยา่อนและหลังศรียนของนัาศรียนที่ศรียนด้วยรูปแบบาำรจัดาำร
ศรียนรู้ที่ิัฒนำขึ้น 
  2.2.2 ศิื่อศปรียบศทียบควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์า่อนและหลังศรียนของนัาศรียนที่ศรียนด้วยรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่
ิัฒนำขึ้น 
  2.2.3 ศิื่อษึา ำควำมิึงิอใจของนัาศรียนที่มีต่อาำรศรียนด้วยรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่ิัฒนำขึ้น 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตการวิจัย  
  3.1.1 ประชำาร ประชำารที่ใช้ในาำรษึา ำศป็นนัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 6  โรงศรียนศทษบำล ๒ “ศชิงชุมอนุชนวิทยำ” สังาัด
ศทษบำลนครสาลนคร จังหวัดสาลนคร  ปีาำรษึา ำ 2564  จ ำนวน  4  ห้องศรียน รวมทั้งสิ้น  127 คน 
    3.1.2 าลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในาำรษึา ำ ได้แา่ นัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 6/1 โรงศรียนศทษบำล ๒ “ศชิงชุมอนุชนวิทยำ” สังาัด ศทษบำล
นครสาลนคร จังหวัดสาลนคร ภำคศรียนที่ 2 ปีาำรษึา ำ 2564 จ ำนวนนัาศรียน 32 คน ได้มำโดยาำรสุ่มแบบาลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยใช้ห้องศรียนศป็นหน่วยในาำรสุ่ม (Sampling Unit) 
  3.1.3 ศนื้อหำจำาแบบศรียนภำ ำไทย สำระที่ 4 หลัาาำรใช้ภำ ำไทย ชั้นประถมษึา ำปีที่ 6 ตำมหลัาสูตรแานาลำงาำรษึา ำขั้น
ิื้นฐำน ิุทธษัารำช 2551 ผู้วิจัยได้แยาศนื้อหำศป็น ค ำศป็น ค ำตำย อัา รสูง อัา ราลำง อัา รต่ ำ อัา รต่ ำศดี่ยว อัา รต่ ำคู่ ค ำนำม ค ำสรริ
นำม ค ำาริยำ ค ำวิศษ ณ์ ค ำบุิบท ค ำศชื่อม และประโยคศิื่อาำรสื่อสำร 
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  3.2.1 รูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่บูรณำาำราลยุทธ์าำริัฒนำทัา ะาำรคิดร่วมาับแบบฝึาศสริมทัา ะ ศิื่อส่งศสริมผลสัมฤทธิ์าำร
ศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 6  ตรวจสอบโดยผู้ศชี่ยวชำก มีควำม
ศหมำะสมระดับมำาที่สุด 
  3.2.2 คู่มือาำรใช้รูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ จ ำนวน 1 ศล่ม ตรวจสอบโดยผู้ศชี่ยวชำก จ ำนวน 5 คน มีควำมศหมำะสมระดับมำาที่สุด 
  3.2.3 แบบฝึาศสริมทัา ะ จ ำนวน 12 ศล่ม ตรวจสอบโดยผู้ศชี่ยวชำก มีควำมศหมำะสมระดับมำาที่สุด 
  3.2.4 แผนาำรจัดาำรศรียนรู้ จ ำนวน 13 แผน จ ำนวน 26 ชั่วโมง ตรวจสอบโดยผู้ศชี่ยวชำก มีควำมศหมำะสมระดับมำาที่สุด 
  3.2.5 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทย จ ำนวน 40 ข้อ มีค่ำควำมยำาง่ำย (p) อยู่ระหว่ำง 0.36 - 0.71 และค่ำ
อ ำนำจจ ำแนาตั้งแต่ (r) ต้ังแต่ 0.29 - 0.64 ขึ้นไป มีควำมศชื่อมั่นศท่ำาับ 0.812 
  3.2.6 แบบวัดควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ จ ำนวน 12 ข้อ มีค่ำอ ำนำจจ ำแนาอยู่ระหว่ำง 0.45 - 0.72 ได้ค่ำควำมศชื่อมั่นของ
แบบสอบถำมศท่ำาับ 0.879 
  3.2.7 แบบสอบถำมควำมิึงิอใจของนัาศรียน จ ำนวน 15 ข้อ มีค่ำอ ำนำจจ ำแนาอยู่ระหว่ำง 0.44 - 0.68 ได้ค่ำควำมศชื่อมั่นของ
แบบสอบถำมศท่ำาับ 0.897 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  าลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในาำรศา็บรวบรวมข้อมูลศป็นนัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 6/1 โรงศรียนศทษบำล ๒ “ศชิงชุมอนุชนวิทยำ” สังาัด 
ศทษบำลนครสาลนคร จังหวัดสาลนคร ภำคศรียนที่ 2 ปีาำรษึา ำ 2564 จ ำนวนนัาศรียน 32 คน โดยผู้วิจัยได้ด ำศนินาำรตำมขั้นตอนดังนี้  
  3.3.1 า่อนท ำาำรทดลองผู้วิจัยได้ชี้แจงหลัาาำร ศหตุผล และประโยชน์ของาำรวิจัยให้าับนัาศรียนที่ศป็นาลุ่มตัวอย่ำง ิร้อมท้ังท ำควำม
ศข้ำใจาับนัาศรียนศาี่ยวาับวิธีาำรศรียนาำรสอนศิื่อให้ผลาำรใช้รูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ ศาิดประโยชน์สูงสุด 
  3.3.2 น ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงาำรศรียนหลัาาำรใช้ภำ ำไทย จ ำนวน 40 ข้อ และแบบวัดควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ 
แบบปรนัยที่สร้ำงขึ้นไปทดสอบา่อนศรียนาับนัาศรียนาลุ่มตัวอย่ำง  
  3.3.3 ด ำศนินาำรทดลองใช้รูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่บูรณำาำราลยุทธ์าำริัฒนำทัา ะาำรคิดร่วมาับแบบฝึาศสริมทัา ะ ศิื่อ
ส่งศสริมผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 6 โดยาำรจัดาำร
ศรียนรู้ตำมแผนาำรจัดาำรศรียนรู้ที่า ำหนดไว้มีขั้นตอนาำรจัดาำรศรียนรู้ 6 ขั้น ได้แา่ ขั้นที่ 1 ทวนควำมรู้ โยงสู่ควำมรู้ใหม่ ขั้นที่ 2 สังศาต 
วิศครำะห์ข้อมูล ขั้นที่ 3 ฝึาาำรคิด ิิชิตด้วยตนศอง ขั้นที่ 4 อภิปรำยร่วมาัน แบ่งปันแนวคิด ขั้นที่ 5 าำรสรุปบทศรียน ศชื่อมโยงแนวคิด และขั้น
ที่ 6 ประยุาต์ใช้ควำมรู้ ใช้ศวลำในาำรสอน สัปดำห์ละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 26 ชั่วโมง  
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  3.3.4 หลังจำาด ำศนินาำรสอนสิ้นสุดลง ผู้วิจัยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงาำรศรียนหลัาาำรใช้ภำ ำไทย แบบปรนัย จ ำนวน 40 ข้อ และ
ทดสอบวัดควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ชุดศดิมาับา่อนศรียนแล้วสอบถำมควำมิึงิอใจของนัาศรียนที่มีต่อรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ 
แล้วน ำข้อมูลที่ศา็บรวบรวมมำวิศครำะห์ ศิื่อหำประสิทธิภำิของรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ตำมศาณฑ์ 80/80 
 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.4.1 าำรวิศครำะห์หำประสิทธิภำิของรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่บูรณำาำราลยุทธ์าำริัฒนำทัา ะาำรคิดร่วมาับแบบฝึาศสริม
ทัา ะ ศิื่อส่งศสริมผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 6  ตำม
ศาณฑ์ 80/80 โดยหำค่ำร้อยละ ค่ำศฉลี่ย และส่วนศบี่ยงศบนมำตรฐำน 
  3.4.2 าำรศปรียบศทียบควำมแตาต่ำงระหว่ำงคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำรคิดศชิง
มโนทัษน์า่อนศรียนและหลังศรียน โดยใช้ค่ำศฉลี่ย ( X )  ส่วนศบี่ยงศบนมำตรฐำน (S.D.) และาำรทดสอบค่ำที (t-test  Dependent Samples)  
  3.4.3 าำรวิศครำะห์คะแนนศฉลี่ยควำมิึงิอใจ โดยใช้สถิติิื้นฐำน ได้แา่ ค่ำศฉลี่ย ( X ) ส่วนศบี่ยงศบนมำตรฐำน (S.D.) 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 รูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่บูรณำาำราลยุทธ์าำริัฒนำทัา ะาำรคิดร่วมาับแบบฝึาศสริมทัา ะ ศิื่อส่งศสริมผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้
หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยิัฒนำขึ้น ประาอบด้วย 1) หลัาาำร 
2) วัตถุประสงค์ 3) แนวคิดทฤ ฎี 4) ศนื้อหำสำระ 5) าระบวนาำรศรียนรู้ 6) าำรวัดผลและประศมินผล าระบวนาำรจัดาำรศรียนรู้ 
ประาอบด้วยขั้นตอนาำรจัดาำรศรียนรู้ 6 ขั้น ได้แา่ ขั้นที่ 1 ทวนควำมรู้ โยงสู่ควำมรู้ใหม่ ขั้นที่ 2 สังศาต วิศครำะห์ข้อมูล ขั้นที่ 3 ฝึาาำรคิด 
ิิชิตด้วยตนศอง ขั้นที่ 4 อภิปรำยร่วมาัน แบ่งปันแนวคิด ขั้นที่ 5 าำรสรุปบทศรียน ศชื่อมโยงแนวคิด และขั้นที่ 6 ประยุาต์ใช้ควำมรู้ ด้ำนปัจจัย
สนับสนุนมี 2 ด้ำน ได้แา่ ด้ำนที่ 1 าำรจัดสภำิแวดล้อมในห้องศรียน ด้ำนที่ 2 แบบฝึาศสริมทัา ะ มีผลาำรประศมินของผู้ศชี่ยวชำกทั้ง 2 ด้ำน
อยู่ในระดับมำาที่สุด โดยมีค่ำศฉลี่ย 4.65 และ 4.73 ตำมล ำดับ และผลาำรหำประสิทธิภำิ (E1/E2) โดยาำรทดลองภำคสนำม (Field Tryout) 
ได้ค่ำประสิทธิภำิของรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ศท่ำาับ 80.78/80.66 สูงาว่ำศาณฑ์ 80/80 ผลาำรหำประสิทธิภำิ (E1/E2) โดยาำรทดลองาับ
าลุ่มตัวอย่ำง ได้ค่ำประสิทธิภำิของรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ศท่ำาับ 82.23/82.65 ศป็นไปตำมศาณฑ์ที่า ำหนด  
 4.2 ผลาำรทดลองใช้รูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ 
  4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงาำรศรียนหลัาาำรใช้ภำ ำไทยของนัาศรียนหลังศรียนด้วยรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่บูรณำาำราลยุทธ์าำริัฒนำ
ทัา ะาำรคิดร่วมาับแบบฝึาศสริมทัา ะ ศิื่อส่งศสริมผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของ
นัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 6 สูงาว่ำา่อนศรียนอย่ำงมีนัยส ำคักทำงสถิติที่ระดับ .05  
  4.2.2 ควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนที่ศรียนด้วยรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่บูรณำาำราลยุทธ์าำริัฒนำทัา ะาำรคิด
ร่วมาับแบบฝึาศสริมทัา ะ ศิื่อส่งศสริมผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนชั้น
ประถมษึา ำปีที่ 6 สูงาว่ำา่อนศรียนอย่ำงมีนัยส ำคักทำงสถิติที่ระดับ .05  
  4.2.3 ควำมิึงิอใจของนัาศรียนที่มีต่อาำรศรียนด้วยรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่บูรณำาำราลยุทธ์าำริัฒนำทัา ะาำรคิดร่วมาับแบบ
ฝึาศสริมทัา ะ ศิื่อส่งศสริมผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 
6 อยู่ในระดับมำา ( X =4.47, S.D.=0.50) 
 
5. อภิปรายผล 
 5.1 ผลาำริัฒนำรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่บูรณำาำราลยุทธ์าำริัฒนำทัา ะาำรคิดร่วมาับแบบฝึาศสริมทัา ะ ศิื่อส่งศสริมผลสัมฤทธิ์
าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยิัฒนำขึ้น ประาอบด้วย 1) 
หลัาาำร 2) วัตถุประสงค์ 3) แนวคิดทฤ ฎี 4) ศนื้อหำสำระ 5) าระบวนาำรศรียนรู้ 6) าำรวัดผลและประศมินผล าระบวนาำรจัดาำรศรียนรู้ 
ประาอบด้วยขั้นตอนาำรจัดาำรศรียนรู้ 6 ขั้นได้แา่  ขั้นที่ 1 ทวนควำมรู้ โยงสู่ควำมรู้ใหม่ ขั้นที่ 2 สังศาต วิศครำะห์ข้อมูล ขั้นที่ 3 ฝึาาำรคิด 
ิิชิตด้วยตนศอง ขั้นที่ 4 อภิปรำยร่วมาัน แบ่งปันแนวคิด ขั้นที่ 5 าำรสรุปบทศรียน ศชื่อมโยงแนวคิด และขั้นที่ 6 ประยุาต์ใช้ควำมรู้ ด้ำนปัจจัย
สนับสนุนาระบวนาำรศรียนรู้มี 2 ด้ำน ได้แา่ ด้ำนที่ 1 าำรจัดสภำิแวดล้อม ด้ำนที่ 2 แบบฝึาศสริมทัา ะ โดยผลาำรประศมินของผู้ศ ชี่ยวชำก
ทั้ง 2 ด้ำนอยู่ในระดับมำา โดยมีค่ำศฉลี่ย 4.65 และ 4.73 ตำมล ำดับ  และผลาำรหำประสิทธิภำิ (E1/E2) โดยาำรทดลองภำคสนำม (Field 
Tryout) ได้ค่ำประสิทธิภำิของรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้โดยภำิรวมศท่ำาับ 80.78/80.66 ตำมศาณฑ์ที่า ำหนด 80/80 ผลาำรหำ
ประสิทธิภำิ (E1/E2) โดยาำรทดลองาับาลุ่มตัวอย่ำง ได้ค่ำประสิทธิภำิของรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้โดยภำิรวมศท่ำาับ 82.23/82.65 
ปรำาฏว่ำศป็นไปตำมศาณฑ์ที่า ำหนด อำจศป็นผลมำจำาาำรที่ผู้วิจัยได้ิัฒนำรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ผ่ำนาระบวนาำรขั้นตอนในาำรจัดท ำ
อย่ำงมีระบบ และวิธีาำรที่ศป็นระบบ าล่ำวคือ มีาำริัฒนำอย่ำงศป็นขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีควำมศาี่ยวข้องสัมิันธ์าัน ศริ่มจำาาำรษึา ำ
ข้อมูลิื้นฐำน แนวคิด ทฤ ฎีที่ศาี่ยวข้องาับาำริัฒนำาำรศรียนาำรสอนอย่ำงครอบคลุม ได้แา่ ข้อมูลิื้นฐำนศาี่ยวาับหลัาสูตรแานาลำง
าำรษึา ำขั้นิื้นฐำน ิุทธษัารำช 2551 าลุ่มสำระาำรศรียนรู้ภำ ำไทย สำระ มำตรฐำนาำรศรียนรู้ ตัวชี้วัด และสำระแานาลำง ระดับชั้น
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ประถมษึา ำปีที่  6 ได้ษึา ำแนวคิด หลัาาำร  รูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ แนวคิด ทฤ ฎีที่ศาี่ยวาับาำริัฒนำทัา ะาำรคิด  าลยุทธ์ส่งศสริม
ทัา ะาำรคิด ศอาสำรที่ศาี่ยวข้องาับแบบฝึาศสริมทัา ะ แนวคิดาำรสอนหลัาาำรใช้ภำ ำไทย และรูปแบบาำรสอนมโนทัษน์ มีาระบวนาำร
สร้ำงรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้อย่ำงศป็นระบบ ประาอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แา่ 1) าำรวิศครำะห์ข้อมูลิื้นฐำน ศป็นาำรษึา ำศอาสำรและ
งำนวิจัย าำรสอบถำมและสัมภำ ณ์ผู้ที่ศาี่ยวข้อง 2) าำริัฒนำรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ ศป็นาำรา ำหนดรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้และ
องค์ประาอบ ศป้ำหมำยาำริัฒนำ วิธีด ำศนินาำรหรือแนวปฏิบัติของรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ และวิธีาำรประศมินผล 3) าำรน ำรูปแบบาำร
จัดาำรศรียนรู้ไปปฏิบัติ ศป็นาำรทดลองใช้รูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ตำมสภำิจริง และ 4) าำรประศมินผล ศป็นาำรตรวจสอบประสิทธิภำิและ
ประสิทธิผลของรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ นอาจำานั้นาำรด ำศนินาำรวิจัยในครั้งนี้ศป็น 3 ระยะ ได้แา่ ระยะที่ 1 าำรษึา ำสภำิและปักหำาำร
จัดาำรศรียนรู้ภำ ำไทย ระดับประถมษึา ำ โดยได้สอบถำมครูผู้สอน ผู้ศชี่ยวชำกด้ำนาำรจัดาำรศรียนรู้ให้ าับนัาศรียนในาลุ่มสำระาำรศรียนรู้
ภำ ำไทย ศิื่อให้ได้สภำิาำรด ำศนินงำนสภำิปัจจุบันปักหำในาำรจัดาำรศรียนรู้ศิื่อส่งศสริมผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและ
ควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ ศมื่อได้ข้อมูลจำาาำรสัมภำ ณ์ ระยะที่ 2 าำริัฒนำรูปแบบาำรจัดาำรศรียน รู้ ผู้วิจัยได้า ำหนด
องค์ประาอบของรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ แล้วน ำองค์ประาอบของรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้นั้นมำสร้ำงควำมสัมิันธ์าัน า ำหนดรำยละศอียด
ของแต่ละองค์ประาอบด ำศนินาำรวิศครำะห์ข้อมูลศิื่อยาร่ำงรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่บูรณำาำราลยุทธ์าำริัฒนำทัา ะาำรคิดร่ วมาับแบบ
ฝึาศสริมทัา ะ ศิื่อส่งศสริมผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 
6 จัดท ำศอาสำรประาอบรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ ผ่ำนาำรตรวจแา้ไขตำมข้อศสนอแนะของผู้ศชี่ยวชำก ท ำให้ได้รูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ ศิื่อ
ใช้จัดาิจารรมให้าับนัาศรียน โดยผ่ำนาำรหำคุณภำิจำาผู้ศชี่ยวชำกในทุาขั้นตอน และระยะที่ 3 าำรษึา ำผลาำรใช้รูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้  
ศมื่อน ำไปใช้ิัฒนำาำรจัดาำรศรียนรู้ ศิื่อส่งศสริมผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของ
นัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 6  า่อนน ำไปศา็บรวบรวมข้อมูลาับาลุ่มตัวอย่ำงได้ผ่ำนาำรหำประสิทธิภำิาับาลุ่มนัาศรียนที่ไม่ใช่าลุ่มตัว อย่ำง 
และผ่ำนาำรประศมินตรวจสอบคุณภำิและควำมศหมำะสมจำาผู้ศชี่ยวชำกด้ำนศนื้อหำ ด้ำนรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้และได้มีาำรปรับปรุง
แา้ไขข้อบาิร่อง ตำมค ำแนะน ำของผู้ศชี่ยวชำก ศิื่อให้ได้รูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่มีควำมศหมำะสมมำายิ่งขึ้น จนสำมำรถน ำไปใช้อย่ำงมี
ประสิทธิภำิ สอดคล้องาับาำรสอบถำมผู้ศชี่ยวชำกคนที่ 1 “ที่าล่ำวถึงปักหำมองจำาตัวครูผู้สอนศป็นส ำคัก ศิรำะจะท ำอย่ำงไรที่จะให้
ผู้ศรียนมีศจตคติที่ดีต่อศรียนวิชำภำ ำไทย ท ำอย่ำงไรจึงจะศข้ำใจหลัาศาณฑ์ของหลัาภำ ำไทยโดยไม่ต้องท่องจ ำ ท ำอย่ำงไรนัาศรียนจะสำมำรถ
จัดหมวดหมู่และศชื่อมโยงควำมคิดศาี่ยวาับข้อมูลที่ิิจำรณำอย่ำงศป็นระบบ ศิื่อสร้ำงศป็นควำมคิดสรุปรวบยอดของข้อมูลนั้นได้ ครูผู้สอ น
จ ำศป็นต้องแา้ปักหำนัาศรียนที่ยังไม่สำมำรถบอาหลัาศาณฑ์ของหลัาาำรใช้ภำ ำไทยและศขียนแผนผังมนทัษน์ได้ ต้องหำวิธีาำรให้าำรศรียน
าำรสอนหรือาำรจัดาิจารรมศิื่อส่งศสริมผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์” 
 นอาจำานั้นาำรจัดาิจารรมาำรศรียนรู้ให้น่ำสนใจจะท ำให้นัาศรียนสนใจอยำาศรียนสนุาสนำนาับาำรศรียน ศาิดศจตคติที่ดีต่อาำรศรียนรู้ ท ำ
ให้ศรียนรู้ได้ดีขึ้น ด้วยาำรจัดาิจารรมรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่ผู้วิจัยสังศครำะห์ขึ้นใช้ในาำรจัดาิจารรมาำรศรียนรู้ รูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้
สนับสนุนในาำรจัดาำรศรียนรู้ที่จะท ำให้นัาศรียนศาิดาำรศรียนรู้อย่ำงศหมำะสม ศริ่มจำาขั้นศสนอข้อมูลและระบุมโนทัษน์ ศป็นาำรฝึาให้นัาศรียน
สังศาต และจ ำแนาประศภท จำาาำรใช้สื่อาำรสอนที่ศป็นตัวอย่ำงที่ถูาต้องและไม่ถูาต้องของมโนทัษน์ซึ่งศป็น ข้อควำมสลับาัน ศิื่อให้นัา ศรียน
ได้ศปรียบศทียบควำมศหมือนและควำมแตาต่ำงของตัวอย่ำงทั้งสอง นัาศรียนสำมำรถหำคุณลัา ณะร่วมหรือคุณลัา ณะศด่นของตัวอย่ำงที่
ถูาต้องและไม่ถูาต้อง ซึ่งสอดคล้องาับแนวคิดของ าล่ำวว่ำ นัาศรียนจะศาิดาำรศรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำิ า็ต่อศม่ือนัาศรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนศอง ขั้นที่สอง นัาศรียนสำมำรถทดสอบควำมถูาต้องของมโนทัษน์ด้วยตนศอง โดยาำรศสนอตัวอย่ำงถูาต้องและไม่ถูาต้องศิิ่มศติม ศิื่อให้
นัาศรียนบอาลัา ณะศฉิำะและสำมำรถยาตัวอย่ำงมโนทัษน์ศิิ่มศติม ถ้ำนัาศรียนยังระบุไม่ได้ว่ำตัวอย่ำงใดถูาต้องและไม่ถูาต้อง ผู้สอนต้ อง
าลับไปศริ่มาิจารรมใหม่ แล้วให้นัาศรียนทบทวนลัา ณะศฉิำะ นิยำมของมโนทัษน์ ขั้นที่สำมศป็นขั้นาำรวิศครำะห์ยุทธษำสตร์าำรคิด นัาศรียนมี
อิสระในาำรอภิปรำยแสดงควำมคิดศห็นศาี่ยวาับวิธีาำรคิดของตนศองและวิธีาำรค้นหำค ำตอบของมโนทัษน์ ถ้ำนัาศรียนสำมำรถสรุปหรืออธิบำย
สิ่งใด ๆ จำาควำมศข้ำใจศป็นภำ ำค ำิูดของนัาศรียนศอง แสดงว่ำนัาศรียนศาิดมโนทัษน์ในศรื่องนั้นแล้ว าำรสอนโดยรูปแบบาำรสอนมโนทัษน์ 
ศป็นาำรศปิดโอาำสให้นัาศรียนได้ศรียนรู้จำาาำรปฏิบัติและมีส่วนร่วมในาิจารรมส่งผลให้ค้นิบมโนทัษน์ด้วยตนศอง 
 าำรสร้ำงแบบฝึาทัา ะ ผู้วิจัยได้ษึา ำศอาสำรหลัาสูตรแานาลำงาำรษึา ำขั้นิื้นฐำน ิุทธษัารำช 2551 าลุ่มสำระาำรศรียนรู้ภำ ำไทย 
แนวทำงาำรจัดาิจารรมาำรศรียนาำรสอนภำ ำไทย าำรวัดและประศมินผล ศอาสำรและงำนวิจัยที่ศาี่ยวข้องาับแบบฝึาทัา ะ ขั้นตอนาำรสร้ำง
แบบฝึาทัา ะของวิมลรัตน์ สุนทรโรจน์  (2549: 97-98) [26] และ วำโร ศิ็งสวัสดิ์ (2556: 25) [25] ซึ่งผู้วิจัยได้วิศครำะห์ปักหำ จิตวิทยำศด็า
และจิตวิทยำาำรศรียนาำรสอน โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถและควำมแตาต่ำงระหว่ำงบุคคลของนัาศรียน ให้มีควำมสอดคล้องาับศนื้อหำ อีาทั้งมี
ลัา ณะที่จูงใจนัาศรียน โดยศป็นแบบฝึาทัา ะที่ศริ่มจำาง่ำยไปหำยำา ศิื่อดึงดูดควำมสนใจของนัาศรียนศป็นาำราระตุ้นให้ติดตำมต่อไป 
นอาจำานี้ยังให้นัาศรียนได้ปฏิบัติาิจารรมซ้ ำ ๆ ศิื่อช่วยศสริมควำมรู้ควำมศข้ำใจที่ถูาต้อง นอาจำานี้แบบฝึาทัา ะได้ผ่ำนขั้นตอนาระบวน าำร
ตรวจสอบและปรับปรุงจำาผู้ศชี่ยวชำกทั้งด้ำนค ำแนะน ำาำรใช้แบบฝึาทัา ะ ด้ำนศนื้อหำ ด้ำนแบบฝึาทัา ะ ด้ำนแบบทดสอบ ด้ำนภำ ำ และ
ด้ำนรูปแบบ ซึ่งผลาำรประศมินิบว่ำแบบฝึาทัา ะมีคุณภำิอยู่ในระดับศหมำะสมมำาที่สุด  นอาจำานี้ผู้วิจัยได้น ำแบบฝึาทัา ะไปทดลองใช้
าับนัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 6 ที่ไม่ใช่าลุ่มตัวอย่ำงท ำให้ทรำบปักหำที่ศาิดขึ้นระหว่ำงาำรน ำแบบฝึาทัา ะไปทดลองใช้ ซึ่งศป็นประโยชน์ใน
าำรปรับปรุงแบบฝึาทัา ะให้ศหมำะสมยิ่งขึ้น า่อนน ำไปใช้จริงาับาลุ่มตัวอย่ำง ซึ่งผลาำรวิจัยที่ได้สอดคล้องาับงำนวิจัยของออมทรัิย์ ใจชื่น 
(2550) [27] ได้ษึา ำาำริัฒนำแบบฝึาศสริมทัา ะภำ ำไทย ศรื่อง สระในภำ ำไทยของนัาศรียน ชั้นประถมษึา ำปีที่ 2 ผลาำรวิจัยิบว่ำ
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แบบฝึาศสริมทัา ะภำ ำไทย ศรื่อง สระในภำ ำไทยของนัาศรียน ชั้นประถมษึา ำปีที่ 2 มีประสิทธิภำิตำมศาณฑ์ที่ตั้งไว้ และนัาศรียนที่ได้ รับ
าำรจัดาำรศรียนรู้โดยใช้แบบฝึาศสริมทัา ะภำ ำไทย ศรื่อง สระในภำ ำไทยของนัาศรียน ชั้นประถมษึา ำปีที่ 2 มี คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงาำร
ศรียนผ่ำนศาณฑ์ที่า ำหนดไว้คือ 84.61/79.12 สอดคล้องาับวัชรำ ศล่ำศรียนดี (2554: 73-78) [28] ที่าล่ำวว่ำาำรจัดาำรศรียนรู้ที่ผู้ศรียนศป็น
ผู้สร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนศองนั้น ผู้ศรียนจะศรียนรู้ด้วยควำมาระตือรือร้น สร้ำงควำมหมำยของควำมรู้ด้วยตนศองและสร้ำงควำมรู้ของตนศองด้วย
าระบวนาำรคิดไตร่ตรอง ผู้ศรียนจะศป็นผู้มีส่วนร่วมในาำรศรียนรู้อย่ำงาระตือรือร้น แทนที่จะศป็นผู้คอยรับควำมรู้จำาครูศิียงฝ่ำยศดี ยวและได้
ให้ข้อศสนอแนะ ซึ่งสอดคล้องาับ Nam Jung (1996) [29] ที่ิบว่ำยุทธวิธีต่ำงๆทำงาำรศรียนของนัาศรียนมีควำมสัมิันธ์าับผลสัมฤทธิ์ทำงาำร
ศรียนละตัวแปรแรงจูงใจ (Motivation Variabled) ซึ่งได้แา ควำมมุ่งหวังที่ต้องาำรประสบควำมส ำศร็จในอนำคตทำงาำรศรียน ศจตคติต่อาำร
ศรียนและศหตุผลที่ทุ่มศทให้าับาำรศรียนนอาจำานี้ ยังษึา ำิบว่ำ ศิษ ศป้ำหมำยทำงาำรศรียนศนื้อหำวิชำที่ศรียนและบรรยำาำษในชั้นศรียนมี
ควำมสัมิันธ์าับรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้าำรศรียนรู และผลสัมฤทธิ์ทำงาำรศรียนและสอดคล้องาับ  Motz (1996) [30] ไดษึา ำศรื่อง
ควำมสัมิันธ์ระหว่ำงศจตคติต่อาำรศรียนและรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้าำร ศรียนรูผลาำรษึา ำชี้ให้ศห็นว่ำ 1) ภำยในสภำิแวดล้อมหรือ
บรรยำาำษในชั้นศรียนควำมส ำศร็จทำงาำรศรียนของนัาศรียนจะขึ้นอยู่าับควำมสำมำรถในาำริัฒนำยุทธวิธีที่มีประสิทธิภำิที่จะช่วยให้นัาศรียน
ศรียนรูที่จะแสวงหำข้อมูลจำาแหล่งข้อมูลต่ำงๆ 2) ยุทธวิธีและาำรใช้รูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้าำรศรียนรูมีควำมสัมิันธ์าับควำมศชื่อและควำม
คำดหวังศาี่ยวาับาำรศรียนของนัาศรียน  
 5.2 ผลาำรทดลองใช้รูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ 
  5.2.1 ผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยของนัาศรียนหลังศรียนด้วยรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่บูรณำาำราลยุทธ์าำริัฒน ำ
ทัา ะาำรคิดร่วมาับแบบฝึาศสริมทัา ะ ศิื่อส่งศสริมผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของ
นัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 6 สูงาว่ำา่อนศรียนอย่ำงมีนัยส ำคักทำงสถิติที่ระดับ .05 ศป็นผลมำจำาาำรจัดาิจารรมด้วยรูปแบบาำรจัดาำร
ศรียนรู้ที่บูรณำาำราลยุทธ์าำริัฒนำทัา ะาำรคิดร่วมาับแบบฝึาศสริมทัา ะ ศิื่อส่งศสริมผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและ
ควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยได้ิัฒนำขึ้น มี 6 ขั้นตอนได้แา่ ขั้นที่ 1 ทวนควำมรู้  โยงสู่
ควำมรู้ใหม่ ครูจัดาิจารรมศชื่อมศข้ำสู่ศนื้อหำบทศรียนและศชื่อมโยงไปยังขั้นต่อไป  ขั้นที่ 2 สังศาต วิศครำะห์ข้อมูล ศสนอข้อมูลให้นัาศรียนร่วมาัน
บ่งชี้คุณลัา ณะร่วมที่ส ำคักของมโนทัษน์ิร้อมทั้งระบุถูาต้องหรือไม่ถูาต้อง โดยาำรสังศาต ศปรียบศทียบ แยาแยะ ค ำษัิท์ ฝึาาำร
ต้ังสมมติฐำน ตอบค ำถำมิัฒนำาำรคิด ขั้นที่ 3 ฝึาาำรคิด ิิชิตด้วยตนศอง ทดสอบควำมถูาต้องของมโนทัษน์  แา้ไขและปรับปรุง
สมมติฐำนศาี่ยวาับลัา ณะที่ส ำคักของมโนทัษน์ ขั้นที่ 4 อภิปรำยร่วมาัน แบ่งปันแนวคิด  น ำศสนอผลาำรวิศครำะห์ ระบุลัา ณะที่ส ำคักของ
มโนทัษน์ บอาแนวคิดที่ใช้ในาำรวิศครำะห์ค ำ สรุปมโนทัษน์ศรื่องที่ศรียน ขั้นที่ 5 าำรสรุปบทศรียน ศชื่อมโยงแนวคิด น ำสื่อาำรสอนอธิบำย
ควำมรู้ศชื่อมโยงาับศนื้อหำที่ศรียน ให้นัาศรียนได้ข้อสรุปมโนทัษน์ที่ถูาต้องครบถ้วน ขั้นที่ 6 ประยุาต์ใช้ควำมรู้ น ำควำมรู้และประสบาำรณ์มำท ำ
แบบฝึาศสริมทัา ะหลัาาำรใช้ภำ ำไทย โดยครูมีส่วนช่วยศสริมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วให้นัาศรียนทบทวนควำมรู้ด้วยาำรท ำแบบฝึาทัา ะศป็น
ผลงำนรำยบุคคล ดังนั้นจะศห็นได้ว่ำาำราิจารรมาำรศรียนาำรสอนหลัาาำรใช้ภำ ำไทย โดยใช้รูปแบบาำรสอนมโนทัษน์ร่วมาับแบบฝึาทัา ะ 
ศป็นาระบวนาำรศรียนรู้ที่ตอบสนองควำมต้องาำรและิัฒนำาำรทำงสมองของนัาศรียน อีาทั้งมีสื่อและาิจารรมที่หลำาหลำย ท ำให้นัาศรียนได้
ฝึาฝนทัา ะาำรคิด ได้ศรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข สำมำรถตั้งสมมติฐำน ค้นหำค ำตอบด้วยตนศอง และสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนศอง จึง
ส่งผลให้นัาศรียนมีควำมรู้ศิิ่มขึ้น สอดคล้องาับแนวาำรจัดาิจารรมาำรศรียนาำรสอนภำ ำไทยของ วรรณี  โสมประยูร (2553: 254–257) [12] 
ที่ได้ศสนอว่ำสอนให้ถูาต้องตำมหลัาาำรสอนภำ ำ าำรศรียนภำ ำศป็นาำรศลียนแบบอย่ำงหนึ่ง ผู้ศรียนจะต้องศรียนภำ ำที่ศป็นต้นแบบจำา
ครูผู้สอน ต่อจำานั้น ผู้ศรียนจะรู้จัาปรับปรุงหรือศปลี่ยนแบบให้ศป็นภำ ำของตนศอง จำาาำรฝึาทัา ะทำงภำ ำบ่อย ๆ และท้ำยสุดผู้ศรียน จะ
ิัฒนำาำรใช้ภำ ำจำาควำมคิดสร้ำงสรรค์ ศิื่อให้ได้รูปแบบาำรใช้ภำ ำใหม่ ๆ  ผลาำรวิจัยดังาล่ำวสอดคล้องาับงำนวิจัยของสมจิตร ษรี
บุรินทร์ (2554) [31] ได้ษึา ำาำรใช้แผนที่ควำมคิดในาำริัฒนำควำมสำมำรถด้ำนาำรอ่ำนศิื่อควำมศข้ำใจ ของนัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 2 
ผลาำรษึา ำิบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงาำรศรียนด้ำนาำรอ่ำนศิื่อควำมศข้ำใจ ของนัาศรียนที่ศรียนรู้โดยใช้ แผนที่ควำมคิด ิบว่ำ นัาศรียนมีคะแนน
ศฉลี่ยร้อยละ 74.00 และนัาศรียนมีคะแนนผ่ำนศาณฑ์ ร้อยละ 70 จึงสรุปได้ว่ำนัาศรียนมีาำริัฒนำควำมสำมำรถด้ำนาำรอ่ำนศิื่อควำมศข้ำใจ
ผ่ำนศาณฑ์ 70/70 นอาจำานี้ผู้วิจัยได้จัดท ำแบบฝึาทัา ะ ซึ่งศป็นสื่อาำรศรียนาำรสอนที่ช่วยศสริมสร้ำงควำมศข้ำใจให้าับนัาศรียน ได้ฝึาปฏิบัติ
จนศาิดแนวคิดที่ถูาต้องและสำมำรถน ำศอำควำมรู้ไปใช้อย่ำงแม่นย ำ ถูาต้องและคล่องแคล่ว สอดคล้องาับงำนวิจัยของ บุปผำ ทัษนขนิ ฐำาุล 
(2552) [32] ได้ษึา ำผลสัมฤทธิ์ทำงาำรศรียนสำระาำรศรียนรู้ภำ ำไทย ชั้นประถมษึา ำปีที่ 1 ที่ได้รับาำรสอนโดยาำรใช้แบบฝึาศสริมทัา ะ
าำรอ่ำนและาำรศขียนค ำใน แม่ า. าำ ผลาำรวิจัยิบว่ำแบบฝึาศสริมทัา ะาำรอ่ำนและาำรศขียนค ำใน แม่ า. าำมีประสิทธิภำิศท่ำาับ 
82.30/80.57 สูงาว่ำศาณฑ์มำตรฐำนที่ตั้งไว้ คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทำงาำรศรียนศฉลี่ยคิดศป็นร้อยละ 80.57 และมีผู้ผ่ำนศาณฑ์ควำมรอบรู้ 
จ ำนวน 21 คนจำาจ ำนวนนัาศรียนทั้งหมด 26 คน คิดศป็นร้อยละ 80.80 
 นอาจำานี้นัาศรียนได้ศรียนรู้ด้วยแบบฝึาทัา ะ ศป็นาิจารรมที่ให้นัาศรียนได้ฝึาย้ ำ ซ้ ำทวนในขั้นสรุปหลังศรียนด้วยรูปแบบาำรสอนมโนทัษน์ 
ในขั้นสอน ซ่ึงมี 6 ขั้นตอน าำรให้นัาศรียนได้ท ำแบบฝึาทัา ะ ท ำให้นัาศรียนได้ษึา ำและลงมือปฏิบัติาิจารรมด้วยตนศอง  แบบฝึาทัา ะในแต่
ละศรื่องมีศนื้อหำที่ได้จัดศรียงล ำดับจำาง่ำยไปหำยำา าำรศรียนด้วยแบบฝึาทัา ะ ช่วยให้นัาศรียนได้รับประสบาำรณ์ตรง สำมำรถสรุปควำมรู้
จำาาำรศรียนได้ สอดคล้องาับงำนวิจัยของธิติิรรณ์ บ ำรุงาุลิิิัฒน์ (2554) [33] ได้ิัฒนำแบบฝึาทัา ะาำรอ่ำนและาำรศขียนสะาดค ำ ตำม
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มำตรำตัวสะาด าลุ่มสำระาำรศรียนรู้ภำ ำไทย ส ำหรับนัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 3  ผลาำรวิจัยิบว่ำ นัาศรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงาำรศรียน
หลังจำาาำรศรียนสูงาว่ำา่อนศรียนอย่ำงมีนัยส ำคักทำงสถิติที่ระดับ .01 
  5.2.2 ควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนที่ศรียนด้วยรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่บูรณำาำราลยุทธ์าำริัฒนำทัา ะาำรคิด
ร่วมาับแบบฝึาศสริมทัา ะ ศิื่อส่งศสริมผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนชั้น
ประถมษึา ำปีที่ 6 สูงาว่ำา่อนศรียนอย่ำงมีนัยส ำคักทำงสถิติที่ระดับ .05  ศป็นผลมำจำาขั้นตอนของาระบวนาำรศรียนรู้ส่งศสริมให้นัาศรียนได้
วิศครำะห์หำค ำตอบของตนศองว่ำนัาศรียนมีวิธีคิดหำค ำตอบได้อย่ำงไร มีขั้นตอนาำรคิดอย่ำงไรจึงศข้ำใจมโนทัษน์นั้น ซึ่งศป็นาำรสร้ำงควำมรู้ของ
ตนศอง โดยาระบวนาำรศรียนรู้ศาิดจำาควำมิยำยำมศชื่อมโยงข้อมูลใหม่ศข้ำาับควำมรู้ศดิม และศมื่อษึา ำแนวคิดของ Joyce and Weil 
(1992: 11) [16] ิบว่ำาำรสอนมโนทัษน์นอาจำาจะศน้นาำรศาิดมโนทัษน์แล้วยังศน้นิัฒนำทัา ะาระบวนาำรคิดให้าับนัาศรียน ศิื่อให้ศาิด
ประสิทธิภำิในาำรศรียนรู้มำาที่สุด ศิรำะท ำให้นัาศรียนสำมำรถศขียนแผนผังมโนทัษน์ได้ โดยาำรษึา ำมโนทัษน์หลัา มโนทัษน์รอง มโนทัษน์
ศฉิำะอย่ำง าำรหำค ำศชื่อม าำรจัดล ำดับขั้นของมโนทัษน์ าำรศขียนแผนผังมโนทัษน์ส่งผลให้นัาศรียนได้ศรียนรู้ศนื้อหำได้อย่ำงศข้ำใจ มีาำร
จัดล ำดับควำมส ำคักของศรื่องที่ศรียนได้ จ ำรำยละศอียดได้และท ำให้จ ำได้นำน นอาจำานี้ยังมีาำรช่วยศหลือซึ่งาันและาันในาำรท ำงำน ซึ่งา ำร
จัดาำรศรียนาำรสอนในปัจจุบันศป็นาำรศรียนาำรสอนที่ศน้นผู้ศรียนศป็นส ำคัก ให้นัาศรียนศป็นผู้สร้ำงควำมรู้ด้วยตนศองด้วยวิธีาำรรวบรวมข้อมูล
จำาแหล่งต่ำง ๆ แล้วน ำศสนอข้อมูล ซึ่งศป็นาำรสรุปผลศป็นองค์ควำมรู้หรือศสนอศป็นผลสรุปจำาาำรค้นคว้ำอย่ำงมีควำมหมำย โดยาำรศขียน
แผนผังมโนทัษน์ท ำให้นัาศรียนได้ิัฒนำาำรคิด ช่วยให้ศข้ำใจในสิ่งที่ศรียน และสำมำรถจ ำได้นำนแบบถำวร สอดคล้องาับงำนวิจัยของ ศฉลิมลำภ  
ทองอำจ (2550) [5] ได้ษึา ำผลของาำรใช้รูปแบบาำรสอนมโนทัษน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำร
คิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนชั้นมัธยมษึา ำปีที่ 2 ผลาำรวิจัยิบว่ำ นัาศรียนที่ได้รับาำรจัดาำรศรียนรู้โดยใช้รูปแบบาำรสอนมโนทัษน์มี
ควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์สูงาว่ำา่อนาำรทดลองอย่ำงมีนัยส ำคักทำงสถิติที่ระดับ .05  
  5.2.3 ควำมิึงิอใจของนัาศรียนที่มีต่อาำรศรียนด้วยรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้าำรจัดาำรศรียนรู้ที่บูรณำาำราลยุทธ์ าำริัฒนำทัา ะ
าำรคิดร่วมาับแบบฝึาศสริมทัา ะที่ิัฒนำขึ้น อยู่ในระดับมำา ( X =4.47, S.D.=0.50 ) ทั้งนี้อำจศป็นศิรำะในาำรท ำาิจารรมนัาศรียนมีส่วน
ร่วมในาำรท ำาิจารรม ได้ลงมือปฏิบัติ และได้อำษัยิื้นฐำนควำมรู้ศดิมมำช่วยในาำรฝึาาำรอ่ำนและาำรศขียน ท ำให้ศาิดควำมสนุาสนำนในาำร
ท ำาิจารรม อีาทั้งในาำรท ำงำนศป็นาลุ่มมีศิื่อนคอยช่วยศหลือในขณะที่ฝึาาำรอ่ำน ท ำให้นัาศรียนมีควำมมั่นใจในตนศองมำายิ่งขึ้น สอดคล้อง
าับ Bailey (2001) [34] ที่ได้ษึา ำาำรสอนศขียนและาำรศปลี่ยนแปลงในชั้นศรียนระดับประถมษึา ำ ศขตในศมืองที่มีนัาศรียนจำาหลำาหลำย
วัฒนธรรม ศิื่อษึา ำว่ำครูมีวิธีสร้ำงบรรยำาำษในด้ำนบวาศิื่อาำรศรียนรู้อย่ำงไร ศิื่อยาระดับควำมคำดหวังของศด็า และแา้ไขข้อบาิร่องใน 
ชั้นศรียน วิชำาำรศขียนของหลัาสูตรแบบศา่ำ สรุปผลาำรวิจัยได้ 7 ประาำร ดังนี้ ประาำรที่หนึ่ง จ ำศป็นต้องาระตุ้นให้ครูมีควำมคำดหวังที่จะท ำ
ให้นัาศรียนของตนประสบควำมส ำศร็จ ประาำรที่สองผลงำนด้ำนาำรศขียนของนัาศรียนคือสิ่งที่แสดงให้ศห็นถึงบรรยำาำษในด้ำนบวาในชั้นศรียน 
ประาำรที่สำม ผู้ศรียนต้องาำรศครื่องมือที่ถูาต้อง และต้องาำรสื่อวัสดุศิื่อช่วยาระตุ้นิวาศขำในาำรศขียนศชิงสร้ำงสรรค์ ประาำรที่สี่  ผู้ศรียน
ต้องาำรได้รับาำรสนับสนุนศิื่อส ำรวจวิธีาำรรูปแบบ และจุดมุ่งหมำยศิื่อาำรศขียน ประาำรที่ห้ำ าำรจัดโครงาำรอบรมสัมมนำศชิงปฏิบัติาำร
ส ำหรับนัาศรียนช่วยให้นัาศรียนศป็นนัาศขียนได้ ประาำรที่หา าำรศปิดโอาำสให้ใช้ วิธีศขียนแบบข้ำมหลัาสูตร ท ำให้นัาศรียนสำมำรถขยำยารอบ
ควำมคิดที่จะศขียนงำน และใช้หัวศรื่องศิื่อิัฒนำงำนศขียนของตนได้ ประาำรที่ศจ็ด ศทคโนโลยีศป็นสิ่งจ ำศป็นอย่ำงยิ่งในาำรสนับสนุนงำนด้ำน
าำรศขียนและาำริิมิ์ และสอดคล้องาับ Motz (1996) [30] ได้ษึา ำศรื่องควำมสัมิันธ์ระหว่ำงศจตคติต่อาำรศรียนและรูปแบบาำรจัดาำร
ศรียนรู้าำรศรียนรูผลาำรษึา ำชี้ให้ศห็นว่ำ 1) ภำยในสภำิแวดล้อมหรือบรรยำาำษในชั้นศรียนควำมส ำศร็จทำงาำรศรียนของนัาศรียนจะขึ้นอยู่าับ
ควำมสำมำรถในาำริัฒนำยุทธวิธีที่มีประสิทธิภำิที่จะช่วยให้นัาศรียนศรียนรูที่จะแสวงหำข้อมูลจำาแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ 2) ยุทธวิธีและาำรใช้
รูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้าำรศรียนรูมีควำมสัมิันธ์าับควำมศชื่อและควำมคำดหวังศาี่ยวาับาำรศรียนของนัาศรียน 
 
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
         6.1 ครูผู้สอนในศนื้อหำาลุ่มสำระาำรศรียนรู้ภำ ำไทยที่ประสบปักหำนัาศรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงาำรศรียนต่ ำ ควรใช้วิธีาำรสอนโดยใช้
รูปแบบาำรสอนมโนทัษน์ ศิรำะศป็นาำรสอนที่ท ำให้ศห็นภำิรวมของศนื้อหำ ศริ่มจำาาำรสังศาต ศปรียบศทียบและจ ำแนาสิ่งต่ำง ๆ โดยอำษัย
สื่อาำรสอนที่ศด่นชัด และให้นัาศรียนอภิปรำยวิธีาำรคิด โดยาำรถำม ศิื่อาระตุ้นให้นัาศรียนศาิดาระบวนาำรคิด และท ำให้นัาศรียนศาิดมโน
ทัษน์ส่งผลให้นัาศรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงาำรศรียนสูงขึ้น 
 6.2 ษึา ำวิจัยิัฒนำรูปแบบาำรจัดาำรศรียนรู้ที่บูรณำาำราลยุทธ์าำริัฒนำทัา ะาำรคิดร่วมาับแบบฝึาศสริ มทัา ะ ศิื่อส่งศสริม
ผลสัมฤทธิ์าำรศรียนรู้หลัาาำรใช้ภำ ำไทยและควำมสำมำรถในาำรคิดศชิงมโนทัษน์ของนัาศรียนชั้นประถมษึา ำปีที่ 6 ศาี่ยวาับาำรคิด ศชิง
วิศครำะห ์าำรคิดสร้ำงสรรค์ 
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7. กิตติกรรมประกาศ  
 งำนวิจัยศรื่องนี้ ส ำศร็จได้จำาาำรให้ค ำปรึา ำรองษำสตรำจำรย์ ดร. ส ำรำก  า ำจัดภัย  ประธำนคณะารรมาำรบริหำรหลัาสูตรปรัชกำ
ดุ ฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยหลัาสูตรและาำรสอน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสาลนคร ผู้ช่วยษำสตรำจำรย์ ดร.สถิตย์  ภำคมฤค ประธำนคณะ
มนุ ยษำสตร์และสังคมษำสตร์คณะครุษำสตร์  คณะครุษำสตร์ สำขำวิชำภำ ำไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสาลนค ร ดร.ต่อษัาดิ์  ศา มสุข  
อำจำรย์คณะมนุ ยษำสตร์และสังคมษำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสาลนคร นำยสมัย วงษ์ ำิำน  ษึา ำนิศทษา์ศชี่ยวชำก นำงิันทิิย์ ภูติยำ  
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โา ำแสง ครูช ำนำกาำริิศษ  สำขำวิชำภำ ำไทย โรงศรียนศทษบำล ๑ “ศชิงชุมประชำนุาูล” นำงจริยำ  ปำนอินทร์ ครูศชี่ยวชำก สำขำวิชำ
ภำ ำไทย โรงศรียนศทษบำล ๔ “รัฐประชำนุศครำะห์”  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาก่อนและหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรม และ  3) ประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองรูปแบบหน่ึงกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                     
ปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 สาขาวิชา จำนวน 250 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2565  จำนวน 153 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก 
โดยใช้สาขาวิชาเป็นหน่วยในการสุ่ม และกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane และกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญในการ
ประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 5 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หลักสูตรฝึกอบรมการ
พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  และแบบประเมินทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย และสถิติที่
ใช้ในการวิจัย คือ การหาค่า e1/e2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ T ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1. หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครมูีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.78/80.89 

2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภายหลังจากได้รับพัฒนาทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับ
การพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครมูีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
คำสำคัญ:  หลักสูตรฝึกอบรม, การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล , นักศึกษาฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครู 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop a training course for improving the learning of data 
analysis skills in research for teaching profession students with efficiency according to 80/80 criteria, 2) to 
compare the skills of data analysis in research for improving the learning of data analysis skills in research  for 
teaching profession students and  3) to supervise and follow up on the use of data analysis skills in research for 
improving   the learning of data analysis skills in research for teaching profession students. The research was 
conducted by using one group pretest-posttest design and the population in this study comprised of 250 
undergraduates from 10 majors studying in the fourth year of faculty of Education at Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Rajabhat University for the academic year 2022 (B.E.2565). The sample group in this study was 153 
undergraduates studying in the department of English Language Teaching, Elementary Education and 
Mathematics, Faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University which was obtained from a 
simple random sampling by using the subject area as a random unit and the sample size was determined using 
Yamane's formula and sample for evaluating course was 10 experts from purposive sampling. The research 
instruments were a training course for developing data analysis skills for research to improve learning by using 
computer programs and the assessment form of data analysis skills using computer programs in research. The 
statistics used in the research were to find the e1/e2, mean, standard deviation and T test statistics. 

The results of the research study were as follows: 
 1. The training course for developing data analysis skills in research for improving the learning of data 
analysis skills in research  for teaching profession students has an efficiency 80.78/80.89. 
 2. The Skills of data analysis in research for teaching profession after having trained by using a training 
package were higher than before the training at the .05 level. 
 3. The training course for developing data analysis skills in research for improving the learning of data 
analysis skills in research for teaching profession students has quality in high level. 
 
Keywords: The Training Package, The Development of Statistical Analysis, The Teaching Profession Students 
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บทนำ 
ในศตวรรษที่ 21 สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดน่ิง  ดังน้ันการวิจัยจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญของในการ

แก้ปัญหาและการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการวิจัยเป็น
กระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบความเป็นเหตุเป็นผลเพ่ือที่จะค้นพบข้อความจริงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งความรู้หรือข้อค้นพบใหม่ที่เชื่อถือได้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ [1-5] ซึ่งสถิติมีความสำคัญต่อการวิจัยเป็นอย่างย่ิง 
เน่ืองจากสถิติเป็นกระบวนการนำข้อมูลดิบมาจัดกระทำหรือแปลงเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถตอบคำถามการวิจัยนำไปสู่ข้อสรุปที่
ถูกต้อง สมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือ นอกจากน้ีทำให้ทราบสภาพและแนวโน้มที่นำไปสู่การวางแผน กำกับติดตาม และการตัดสินใจใน
การดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งระเบียบวิธีการทางสถิติ เป็นกระบวนการทางสถิติที่ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ดังน้ี 1)
ข้ันตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล (data collection) เป็นกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลโดยแหล่งของข้อมูลมี 2 ประเภท คือ ข้อมูล
ปฐมภูมิ (primary source) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้ึนใหม่จากแหล่งกำเนิดของข้อมูลโดยตรงไม่มี การเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยน
ความหมาย เช่น ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมด้วยตนเอง เป็นต้น และข้อมูลทุติยภูมิ (secondary source) เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
เก็บรวบรวมจากแหล่งกำเนิดของข้อมูลได้โดยตรง แต่ได้จากแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้แล้ว เช่น ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ท่ีมีการบันทึกไว้แล้ว 
ข้อมูลจากรายงานการวิจัย บันทึกการนิเทศ เป็นต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนรูปหรือมีข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้                   
2) การนำเสนอข้อมูล (data presentation) หลังจากได้ข้อมูลมาแล้ว ควรวางแผนในการจัดกระทำกับข้อมูลเพ่ือเป็นการนำเสนอภาพโดยรวม
ของข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย การนำเสนอข้อมูลทำได้หลายวิธี เช่น การนำเสนอในรูปแบบการบรรยาย (text presentation) การบรรยาย
กึ่งตาราง (semi-tabular presentation) ตาราง (table) แผนภูมิและแผนภาพต่าง ๆ 3) การวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) เป็นการนำ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์เพ่ือตอบคำถามการวิจัย และ 4) การแปลความหมายข้อมูล (data interpretation)  เป็นการนำผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ มาแปลผลหรือแปลความหมาย และบรรยายสรุปผลการวิเคราะห์เพ่ือสร้างข้อสรุปหรือข้อค้นพบที่ได้
จากการวิจัย เพ่ือสามารถนำข้อสรุปไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป [4]  โดยสถิติในความหมายของสถิติศาสตร์ สามารถแบ่งเป็น 
2 ประเภท สถิติเชิงพรรณนา หรือสถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) เป็นสถิติที่ใช้มุ่งศึกษาและอธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่
ต้องการศึกษากลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ ไม่ได้สรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มอื่น สถิติที่อยู่ในประเภทน้ี เช่น การแจกแจงความถ่ี การวัด
ตำแหน่งเปรียบเทียบ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย และการหาค่าสหสัมพันธ์ เป็นต้น  และสถิติเชิงอ้างอิง 
(inferential statistics) เป็นสถิติที่มุ่งศึกษากับกลุ่มตัวอย่างแล้วสรุปอ้างอิงข้อมูลที่ได้จากตัวอย่าง (sample) ไปอธิบายหรือสรุปผล
ลักษณะของประชากร (population) หากข้อมูลตัวอย่างที่ได้มาบางส่วนน้ีมีวิธีการสุ่มที่ดี กลุ่มตัวอย่างที่ได้จะเป็นตัวแทนที่ดีของ
ประชากร จะนำไปสู่การสรุปผลและอธิบายลักษณะของประชากรได้ถูกต้อง สถิติเชิงอ้างอิงประกอบด้วย 2 ประเภท คือ 1) สถิติพารา
เมตริก (parametric statistics) เป็นสถิติวิเคราะห์ที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะการแจกแจงของกลุ่มประชากร และ 2) สถิตินอน
พาราเมตริก (non-parametric statistics) เป็นสถิติในการวิเคราะห์ที่ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะการแจกแจงของกลุ่มประชากร 
[5-7]    

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติในการวิจัยในปัจจุบันจึงได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนสำคัญในการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยำมากกว่าการคำนวณโดยใช้สูตร และประหยัดเวลาโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็น
โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลน้ันมีอย่างหลากหลาย ได้แก่ โปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่มีชื่อเสียงนิยม
ใช้กันอย่างแพร่หลาย จัดเป็นโปรแกรมทางสถิติขนาดใหญ่และมีลิขสิทธ์ิ  และโปรแกรม PSPP ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็นทางเลือกใหม่ เน่ืองจาก
เป็นโปรแกรมที่เป็นฟรีแวร์ (freeware) สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย [8]  ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการ
นิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้สามารถนำองค์ความรู้และทักษะไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80  

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม  

3. เพ่ือประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง รูปแบบหน่ึงกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (one Group Pretest-Posttest 

Design) มีแบบแผนการวิจัยดังแผนภาพที่ 1 

 

แผนภาพที่ 1 แบบแผนการวิจัย 
 O1 X O2 

 O1  คือ   การวัดผลก่อนการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
O2  คือ   การวัดผลหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
X    คือ   หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย   

 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก ่
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ชั้นปีที่  4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา  ปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 สาขาวิชา จำนวน 250 คน  
2. ผู้เชี่ยวชาญประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู   
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่  
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ปีการศึกษา 2565  จำนวน 153 คน ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก (simple random sampling) โดยใช้สาขาวิชาเป็นหน่วยในการสุ่ม และ
กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane  

2. กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 5 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย และการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
เครื่องมือในการวิจัยในข้ันตอนน้ี ได้แก่  
1. หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คร ู โดยมีข้ันตอนการสร้างและพัฒนา ดังน้ี 1) ศึกษาเอกสารแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2) ศึกษาเอกสารแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 3) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 4) นำหลักสูตรฝึกอบรมที่
พัฒนาข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนรู้ โดยกำหนดคุณสมบัติ
ผู้เชี่ยวชาญ คือ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยแบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท 
จำนวน 10 ข้อ  ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีคุณภาพในระดับมาก แล้วดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 5) นำ
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หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพ จำนวน 3 ครั้ง คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพแบบรายบุคคล 
กับนักศึกษา จำนวน 3 คน  การตรวจสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก กับนักศึกษา จำนวน 8 คน และการตรวจสอบประสิทธิภาพแบบ
กลุ่มใหญ่ กับนักศึกษาจำนวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ e1/e2 และ 6) ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

2. แบบประเมินทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย  ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติ กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค
แบบแยกส่วน 3 ระดับ จำนวน 6 ประเด็น  รวมคะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) โดยนำไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลการตรวจสอบ
พบว่าทุกข้อคำถามมีค่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 แล้วดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง (Reliability) โดยนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง 
เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือในด้านความเที่ยงแบบตรวจสอบภายในด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ผลการตรวจสอบ
มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.74 

3. แบบประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท จำนวน 20 ข้อ  โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือโดยตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยนำไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน 
พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลการตรวจสอบพบว่าทุกข้อคำถาม มีค่าผ่านเกณฑ์การพิจารณา โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 – 
1.0 แล้วดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  และตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง (Reliability) โดยนำไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างอื่นที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือในด้านความเท่ียงแบบตรวจสอบภายใน
ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ผลการตรวจสอบมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.75 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผุ้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ของ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

โดยใช้สถิติทดสอบ T (dependent sample t-test) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป PSPP 
3. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชื่ยวชาญในการประเมินหลักสูตรตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านความเป็นไปได้ 

ด้านความเหมาะสม ด้านอรรถประโยชน์ และด้านความถูกต้อง โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป PSPP   

 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 พบว่า จากการตรวจสอบประสิทธิภาพทั้ง 3 ครั้ง พบผลการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพ ดังน้ี 1) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพแบบรายบุคคลมีค่า e1/e2 เท่ากับ 63.33/70.00 2) ผลการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็กมีค่า e1/e2 เท่ากับ 70.42/72.50 และ 3) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มใหญ่มีค่า e1/e2 เท่ากับ 
80.78/80.89 รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 

การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนา
ทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ของ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ระหว่างการฝึกอบรม 

(30 คะแนน) 

ค่าเฉลี่ยคะแนน 
หลังการฝึกอบรม  

(30 คะแนน) 

ค่า e1 ค่า e2 

การตรวจสอบประสิทธิภาพแบบรายบุคคล 19.00 21.00 63.33 70.00 
การตรวจสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก 21.13 21.75 70.42 72.50 
การตรวจสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มใหญ ่ 24.23 24.27 80.78 80.89 

 
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร

ฝึกอบรม     
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร

ฝึกอบรม โดยใช้สถิติทดสอบ T (dependent sample t-test) พบว่า  ค่า  t  มีค่าเท่ากับ  24.58 และผลการทดสอบความมีนัยสำคัญมี
ค่า .00  ซึ่งน้อยกว่าระดับความมีนัยสำคัญที่กำหนดไว้ คือ .05 (กำหนดค่าความเชื่อมั่น 95%) แสดงว่า ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลังเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความแตกต่างกับก่อนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
หลังเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีค่าสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดดังตารางที่ 2    
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ก่อนและหลังการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ   
 

ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัย 

ค่าเฉลี่ย S.D. df t Sig. 

ก่อนเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม 20.84 2.02  152 19.80 .000 
หลังเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม   25.13 1.07 

 
 

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชื่ยวชาญในการประเมินหลักสูตรตามมาตรฐานการประเมิน   
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชื่ยวชาญในการประเมินหลักสูตรตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านความเป็นไป

ได้ ด้านความเหมาะสม ด้านอรรถประโยชน์ และด้านความถูกต้อง โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 1) 4.51–5.00 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 2)  3.51-
4.50 มีความเหมาะสมในระดับมาก 3) 2.51-3.50 มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 4) 1.51-2.50 มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
และ 5) 1.01-1.50 มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษา  
 

ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
1. ด้านความเป็นไปได้ 4.45 0.11 ระดับมาก 
2. ด้านความเหมาะสม 4.50 0.18 ระดับมาก 

3. ด้านอรรถประโยชน์ 4.35 0.22 ระดับมาก 

4. ด้านความถูกต้อง 4.20 0.27 ระดับมาก 

รวม 4.38 0.10 ระดับมาก 
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สรุปผลการวิจัย 
1. หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครมูีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.78/80.89 
2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภายหลังจากได้รับพัฒนาทักษะการ

วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนได้รับ
การพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คร ูมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อ 1 และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูภายหลังจากได้รับพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนได้รับการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องตาม
สมมติฐานในการวิจัยข้อ 2 และผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัยข้อ 3 ทัง้น้ี
อาจเน่ืองจากหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการน้ันเป็นการเรียนฝึกปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
นอกจากน้ีร่วมกับการใช้เทคนิคที่หลากหลาย อาทิ การใช้เทคนิคเพ่ือนร่วมคิด เทคนิคอัศวินโต๊ะกลมเป็นต้น นอกจากน้ียังเป็นการใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย เพ่ือกระตุ้นความสนใจและสร้างบรรยากาศทางการเรียน และให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสรุปเป็นความคิดรวบยอดและนำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีในกระบวนการของหลักสูตรฝึกอบรมน้ันดำเนินการวางแผน จัดฝึกอบรม และมีการ
กำกับและติดตามการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง  โดยใช้การชี้แนะ
ผสมผสานกับการเป็นพ่ีเลี้ยงโดยมีบทบาทในการชี้แนะโดยการกระตุ้นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมกับการเป็นพ่ีเลี้ยงให้
คำปรึกษาและดูแล ช่วยเหลือส่งผลให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลตองตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกลับงานวิจัยของ วัชระ มั่นถาวรวงศ์  [13] ที่ได้พัฒนาเอกสารรปะกอบการสอน วิชา วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ท่ีพบว่า เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ทั้ง 16 หน่วย 
2) ความก้าวหน้าของผลการเรียนในแต่ละหน่วยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน ท้ัง 
16 หน่วย เพ่ิมข้ึน  และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุวรรณา ยุทธภิรัตน์ [14] ที่ได้พัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ 
2 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พบว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ 2 ที่สร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.67/83.20 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน วิชาภาษาอังกฤษ 2 มีคะแนนในระดับเกณฑ์ดีข้ึนไป จำนวนร้อยละ 100 ของนักศึกษาทั้งหมด    
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การจัดกิจกรรมอบรมควรกำกบั ติดตาม และดูแลการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเน่ืองและให้ผลป้อนกลับทันทีเพ่ือ
นำไปสู่การปรับปรุงและแก้ไข และควรเสริมแรงให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง และจูงใจให้เรียนรู้ในเรื่องที่ยากข้ึนต่อไป   
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อค้นพบอย่างครบถ้วนและควรมีการศึกษาในระยะ

ยาวเพ่ือติดตามผลการนำองค์ความรู้และทักษะไปใช้ในการฝึกประสบการณ์การสอนวิชาชีพครู   
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บทคัดย9อ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมชี้ให0เห็นว3าตัวแปรที่ส3งผลต3อผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรDของนักเรียน ประกอบด0วยปIจจัยส3วนบุคคล 

และปIจจัยด0านครอบครัว ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคD เพื่อศึกษาปIจจัยส3วนบุคคล และปIจจัยด0านครอบครัวที่ส3งผลต3อผลสัมฤทธิ์ 

ทางวิทยาศาสตรDของนักเรียนในระดับประถมศึกษา กลุ3มตัวอย3างคือ นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดองคDกร 

การปกครองส3วนท0องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 139 คน ที่ได0มาจากการสุ3มตัวอย3างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช0ในงานวิจัย

คือ แบบสอบถามทักษะเชิงพฤติกรรมในห0องเรียนวิทยาศาสตรD ซึ่งผ3านการตรวจสอบคุณภาพจากผู0เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน และมีค3าความ

เชื่อมั่นเท3ากับ 0.94 สถิติที่ใช0ในการวิจัยคือ การหาค3าร0อยละ ค3าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธDของเพียรDสัน และค3าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณแบบ

ขั้นตอน งานวิจัยให0ข0อค0นพบที่น3าสนใจคือ ปIจจยัส3วนบคุคล ได0แก3 เพศ ทกัษะเชิงพฤติกรรม (ความเพียร การควบคุมตนเอง และทักษะทาง

สังคม) และปIจจัยด0านครอบครัว ได0แก3 การศึกษาของผู0ปกครอง จำนวนสมาชิกในครอบครัว และรูปแบบการเลี้ยงดูของผู0ปกครองมี

ความสัมพันธDทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตรDอย3างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในขณะที่สถานภาพการครองคู3

ของบิดา-มารดาไม3มีนัยสำคัญทางสถิติ และการวิเคราะหDการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อค0นหาตัวแปรที่มีนัยสำคัญไปสร0างสมการ

พยากรณDที่ดีที่สุด พบว3า สมการพยากรณDลำดับที่ 7 ที่มี 5 ตัวแปร ได0แก3 ทักษะทางสังคม การควบคุมตนเอง ความเพียร รูปแบบการเลี้ยงดู

ของครอบครัว และเพศ สามารถพยากรณDผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรDอย3างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถอธิบายความ

แปรปรวนผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรDได0ร0อยละ 79  

 

คำสำคัญ: ปIจจัยส3วนบุคคล, ปIจจัยด0านครอบครัว, ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรD 

Abstract 

Literature indicates variances that affect students’ science learning achievement, including personal factors 

and family factors. This study aims to study personal factors and family factors affecting on Primary School Students’ 

Science Learning Achievement. Data were gathered from 139 primary school students under the Local Administration 

Organization School, Phranakhon Si Ayutthaya Province were multi-stage sampling. The instrument was non-cognitive 
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skills in science classroom questionnaire. The questionnaire was validated by five experts and reliability was 0.94. Data 

were analyzed via percent, correlation coefficient of Pearson and stepwise multiple regression. This research reveals 

interesting findings that, personal factors including gender, non-cognitive skills (social skills, self-control, grit), and family 

factors including parent education, family member, and parental style were strongly positive correlated with science 

learning achievement at statistical significance at the .001 level. However, we found that parental no significant 

correlation with science learning achievement. The finding of the execution via stepwise multiple regression analysis 

to predict significant variables on students’ science learning achievement through seven construct model. This finding 

revealed that the seventh model was significantly predicted students’ science learning achievement. This model have 

five variables that included social skills, self-control, grit, parental style and gender, and explained 79% of the variances 

on students’ science learning achievement.  

 

Keywords:  Personal factor, Family factor, Science learning achievement 

 

1. บทนำ 
จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) 

ตั้งแต3ป� พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2561 พบว3า นักเรียนไทยได0คะแนนวิทยาศาสตรDต่ำกว3าค3าเฉลี่ยขององคDการเพื่อความร3วมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)) โดยเฉพาะอย3างยิ ่งนักเรียนในโรงเรียน

สังกัดองคDกรการปกครองส3วนท0องถิ่นที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนในสังกัดต3าง ๆ ของไทย และ OECD [1] เนื่องจาก

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ส3งผลให0นักเรียนยากจน และยากต3อการเข0าถึงสื่อการเรียนรู0วิทยาศาสตรD [2] และมีแนวโน0มบ3งชี้ว3าคะแนน

เฉลี่ยวิทยาศาสตรDยังคงลดลงอย3างต3อเนื่อง การค0นพบนี้เผยให0เห็นถึงปIจจัยที่ควรเร3งส3งเสริมให0แก3นักเรียน ได0แก3 สถานะทางเศรษฐกิจและ

สังคม การสนับสนุนครอบครัว ทัศนคติของนักเรียน การมีส3วนร3วมในชั้นเรียนวิทยาศาสตรD และความแตกต3างในเรื่องเพศ [1, 3, 4]  

ซึ่งสอดคล0องกับงานวิจัยที่พบว3า การส3งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรDของนักเรียนนั้น ควรคำนึงถึงปIจจัยส3วนบุคคล เช3น เพศ ดังที่ 

Bursal [5] พบว3า ความสำเร็จทางวิทยาศาสตรDของนักเรียนหญิงมากกว3านักเรียนชาย และปIจจัยด0านครอบครัว เช3น ความสัมพันธDใน

ครอบครัว สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาของผู0ปกครอง และจำนวนสมาชิกในครอบครัว ดังที่ Engin-Demir [6] พบว3า สถานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม และระดับการศึกษาของผู0ปกครองมีผลต3อสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตรDโดยตรง ในขณะที่นักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง พบว3าผู0ปกครองมีการศึกษาสูง และมีรายได0อยู3ในระดับสูง [7] นอกจากนี้ความสัมพันธDในครอบครัว

สามารถส3งผลต3อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได0เช3นกัน อาทิเช3น นักเรียนที่เติบโตมากับผู0ปกครองที่เอาใจใส3 พบว3ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สูงมากกว3านักเรียนที่ผู 0ปกครองหย3าร0าง [8] สะท0อนให0เห็นว3าปIจจัยส3วนบุคคล และปIจจัยด0านครอบครัวเป�นปIจจัยสำคัญที่มีอิทธิพล 

ต3อความสำเร็จทางวิทยาศาสตรDของนักเรียน 

ในช3วงทศวรรษที่ผ3านมา นักวิจัยจำนวนมากได0หันมาให0ความสนใจเกี่ยวกับผลกระทบของทักษะเชิงพฤติกรรม (Non-cognitive 

skills) ที่มีต3อความสำเร็จทางวิทยาศาสตรD [9] ทักษะเชิงพฤติกรรม คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เกี่ยวข0องกับการจัดการกับอารมณD 

ความคิด ความรู 0สึกของตนเอง ก3อนที่แสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมา เพื ่อตอบสนองต3อสถานการณDที ่เผชิญอยู3 รวมทั้งเกี ่ยวข0องกับ

ความสัมพันธDระหว3างบุคคล ที่ควบคุมหรือกำกับให0บุคคลแสดงพฤติกรรมภายใต0กรอบกติกาของสังคม ซึ่งเมื่อบุคคลมีทักษะเชิงพฤติกรรม

อย3างต3อเนื่องจะกลายเป�นลักษณะนิสัยส3วนบุคคลได0 เช3น ความเพียร การควบคุมตนเอง ทักษะทางสังคม ความเห็นอกเห็นใจ เป�นต0น  

[10-11] ในงานวิจัยนี้ผู0วิจัยจึงสนใจศึกษาทักษะเชิงพฤติกรรม ในมิติของความเพียร (Grit) การควบคุมตนเอง (Self-control) และทักษะ

ทางสังคม (Social skills) ซึ่งเป�นทักษะสำคัญที่ส3งเสริมให0บุคคลประสบความสำเร็จทางการศึกษา การงาน และความเป�นอยู3ในชีวิต อีกทั้ง
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ทักษะเชิงพฤติกรรมทั้งสามนี้สามารถฝ�กฝนได0ในโรงเรียนและมีความคงทน กล3าวคือไม3มีการเปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อระยะเวลาผ3านไป 

เนื่องจากบุคคลได0รับการฝ�กฝนและพัฒนาจนเกิดเป�นลักษณะนิสัยที่สามารถนำไปประยุกตDใช0ให0เข0ากับสถานการณDในชีวิตจริงได0 [12] 

นอกจากนี้ทักษะเชิงพฤติกรรมทั้งสามมิติ นับเป�นทักษะพื้นฐานที่ทุกบริบททางสังคมและวัฒนธรรมให0คุณค3า อีกทั้งทักษะเชิงพฤติกรรมทั้ง

สามนี้ยังมีความสอดคล0องกับกรอบสมรรถนะของทักษะในศตวรรษที่ 21 และสอดคล0องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

2551 ของไทย  

จากที ่กล3าวมาแสดงให0เห็นว3าปIจจัยส3วนบุคคล และปIจจัยด0านครอบครัว เป�นปIจจัยสำคัญที่ส 3งผลต3อความสำเร็จ 

ทางวิทยาศาสตรD ซึ่งสอดคล0องกับแบบจำลองทางนิเวศวิทยาของ Bronfenbrenner [13] ที่กล3าวว3า การพัฒนามนุษยDนั้นควรจะขับเคลื่อน

ด0วยปIจจัยส3วนบุคคล และปIจจัยทางสังคม โดยที่แบบจำลองนี้ระบุระบบสิ่งแวดล0อมไว0สี่ระบบ ได0แก3 1) ระบบจุลภาค (Microsystem)  

2) ระบบปฏิสัมพันธD (Mesosystem) 3) ระบบภายนอก (Exosystems) และ 4) ระบบมหาภาค (Macrosystem) โดยระบบที่มีความสำคัญ

คือ 1) ระบบจุลภาค เป�นระบบความสัมพันธDในระดับแรกซึ่งเป�นตัวของนักเรียนนั่นเอง เช3น ปIจจัยทางด0านชีวภาพ การเรียนรู0 อารมณD 

ความเชื่อ บุคลิกภาพ และทัศนคติของนักเรียน และ 2) ระบบปฏิสัมพันธD เป�นระบบที่เกิดจากปฏิสัมพันธDที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล0อมในระบบ

จุลภาคอย3างน0อย 2 ระบบ และมีผลกระทบโดยตรงต3อการพัฒนานักเรียน เช3น การมีปฏิสัมพันธDระหว3างคนในครอบครัว โรงเรียน และ

เพื่อนบ0าน ไม3ว3าจะเป�น ความเชื่อหรือพฤติกรรมของผู0ปกครองย3อมส3งผลต3อทัศนคติ และการแสดงออกต3อพฤติกรรมหนึ่ง ๆ ของนักเรียน 

สะท0อนให0เห็นว3า ความสัมพันธDในระบบจุลภาค และระบบปฏิสัมพันธDนี้จะมีอิทธิพลมากที่สุดต3อการพัฒนาการเรียนรู0ของนักเรียน ดังที่ 

Melvin et al. [14] พบว3า ความสัมพันธDในระบบจุลภาค และระบบปฏิสัมพันธDของกรอบแนวคิด KiteS ที่พัฒนามาจากแบบจำลอง 

ทางนิเวศวิทยาของ Bronfenbrenner สามารถใช0เป�นกรอบแนวคิดในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได0อย3างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นงานวิจัยนี้ ผู0วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธDในระบบจุลภาค ได0แก3 ปIจจัยส3วนบุคคล (เพศ และทักษะเชิงพฤติกรรมในมิติ

ความเพียร การควบคุมตนเอง และทักษะทางสังคม) และระบบปฏิสัมพันธD ได0แก3 ปIจจัยด0านครอบครัว (การศึกษาของผู0ปกครอง สถานภาพ

ความเป�นบิดามารดา สมาชิกในครอบครัว และรูปแบบการเลี้ยงดู) ที่ส3งผลต3อผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรD ของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ตอนปลาย โรงเรียนสังกัดองคDกรการปกครองส3วนท0องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการวิจัยที่ได0นี้จะเป�นประโยชนDต3อนักการศึกษา 

ครูวิทยาศาสตรDในการออกแบบการจัดประสบการณDการเรียนรู0วิทยาศาสตรD และผู0ปกครอง เพื่อร3วมกันพัฒนานักเรียนอย3างรอบด0าน  

โดยคำนึงถึงปIจจัยที่สำคัญที่สามารถส3งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรDของนักเรียนได0อย3างมีประสิทธิภาพ 

 

2. จุดประสงคI 

เพื่อศึกษาความสัมพันธDปIจจัยส3วนบุคคล และปIจจัยด0านครอบครัวที่ส3งผลต3อผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรDของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดองคDกรการปกครองส3วนท0องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู0วิจัยมีความสนใจศึกษาความสัมพันธDปIจจัยส3วนบุคคล และปIจจัยด0านครอบครัวที่ส3งผลต3อผลสัมฤทธิ์ 

ทางวิทยาศาสตรDของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดองคDกรการปกครองส3วนท0องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ที่ได0จากการทบทวนวรรณกรรม และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข0องตามแนวคิดของ Bronfenbrenner [13] พบว3าปIจจัยที่ส3งผลต3อผลสัมฤทธิ์

ทางวิทยาศาสตรD ประกอบด0วย 2 ปIจจัยหลัก ดังนี้ 1) ปIจจัยส3วนบุคคล ได0แก3 เพศ และทักษะเชิงพฤติกรรมในมิติความเพียร การควบคุม

ตนเอง และทักษะทางสังคม และ 2) ปIจจัยด0านครอบครัว ได0แก3 การศึกษาของผู0ปกครอง สถานภาพการครองคู3ของบิดา-มารดา จำนวน

สมาชิกในครอบครัว และรูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัว ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

4. นิยามศัพทIเฉพาะ 
 4.1 ทักษะเชิงพฤติกรรม คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เกี่ยวข0องกับการจัดการอารมณDความรู0สึก ความคิด ความเชื่อของตนเอง 

ก3อนที่แสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต3อสถานการณDที่เผชิญ รวมทั้งเกี่ยวข0องกับความสัมพันธDระหว3างบุคคล ที่กำกับให0บุคคลแสดง

พฤติกรรมภายใต0กรอบกติกาของสังคม โดยงานวิจัยนี้ทำการศึกษาทักษะเชิงพฤติกรรมใน 3 มิติ ได0แก3  

  4.1.1 ความเพียร คือ ลักษณะภายในตัวบุคคลที่มีความมุ3งมั่น และความพยายามเพื่อที่จะบรรลุเป�าหมาย แม0จะต0อง

เผชิญกับความท0าทาย ความยากลำบาก และความล0มเหลวในการทำงาน ความเพียรประกอบด0วยตัวแปรแฝง 2 ตัว ได0แก3 ความมุ3งมั่น 

ในการทำงาน และการทำงานด0วยความอุตสาหะ 

  4.1.2 การควบคุมตนเอง คือ ลักษณะภายในตัวบุคคลที่สามารถควบคุมการแสดงออกของตนให0เป�นไปตามบรรทัดฐาน

ของสังคมไม3ว3าจะเป�นความคิด ค3านิยม ศีลธรรม และการคาดหวังของสังคม โดยที่สิ่งเร0าจากภายนอกจะส3งผลต3อพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ 

ค3อนข0างน0อย การควบคุมตนเองประกอบด0วยตัวแปรแฝง 2 ตัวแปร คือ การมีวินัยในตนเอง และการยับยั้งชั่งใจ 

  4.1.3 ทักษะทางสังคม คือ ทักษะระหว3างบุคคล เป�นความสามารถของบุคคลในการสร0างสัมพันธภาพที่ดีกับผู0อื่น 

สามารถทำงานร3วมกับผู0อื ่นได0 สามารถแสดงบทบาทของตนเอง ควบคุมอารมณDและพฤติกรรมให0เหมาะสม และสามารถปรับตัวตาม

สภาวการณDเพื่อเป�นสมาชิกที่ดีของกลุ3มหรือสังคมได0 เคารพในสิทธิของตนเองและของผู0อื่น ทักษะทางสังคมประกอบด0วยตัวแปรแฝง 7 ตัว

แปร ได0แก3 1) การติดต3อสื ่อสาร 2) การให0ความร3วมมือ 3) การเห็นอกเห็นใจ 4) การกล0าที ่จะแสดงตน 5) การควบคุมตนเอง  

6) ความรับผิดชอบ และ 7) การสร0างความผูกพัน 

ปIจจัยส3วนบุคคล 

1. เพศ 

2. ทักษะเชิงพฤติกรรม 

    2.1 ความเพียร 

    2.2 การควบคุมตนเอง 

    2.3 ทักษะทางสังคม 

ปIจจัยด0านครอบครัว 

1. การศึกษาของผู0ปกครอง 

2. สถานภาพการครองคู3ของบิดา-

มารดา 

3. จำนวนสมาชิกในครอบครัว 

4. รูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัว 

    

 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรD 

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนสังกัดองคDกรการปกครองส3วนท0องถิ่น 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรD หมายถึง มวลประสบการณDการเรียนรู0ของผู0เรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

ในรายวิชาวิทยาศาสตรD ในโรงเรียนสังกัดองคDกรการปกครองส3วนท0องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในป�การศึกษา 2562 ที่ได0มาจากการ

วัดและประเมินผลด0านพุทธิสัย ด0านทักษะพิสัย และด0านจิตพิสัย โดยการใช0แบบทดสอบของครูวิทยาศาสตรDตลอดภาคการศึกษา 2562 

  

5. วิธีดำเนินการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Research survey) โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 5.1 ประชากรและกลุAมตัวอยAาง 

  5.1.1 ประชากร คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดองคDกรการปกครองส3วนท0องถิ่น จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ในป�การศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 2,845 คน จาก 25 โรงเรียน 

  5.1.2 กลุ3มตัวอย3าง คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดองคDกรการปกครองส3วนท0องถิ่น จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ป�การศึกษา 2562 จำนวน 139 คน จากการกำหนดขนาดกลุ3มตัวอย3างโดยใช0โปรแกรมสำเร็จรูป G*power กำหนด

ขนาดอิทธิพล (Effect size) เท3ากับ 0.15 ค3าความคลาดเคลื่อน (Error prob) เท3ากับ 0.05 และค3าอำนาจการทดสอบ เท3ากับ 0.80 จำนวน

ตัวแปรทำนาย 9 ตัวแปร ได0ขนาดกลุ3มตัวอย3างขั้นต่ำที่พึงมีเท3ากับ 108 คน [15] ในการนี้ผู0วิจัยได0ป�องกันความเสี่ยงในการได0รับแบบวัด

น0อยกว3าจำนวนที่ต0องการ หรือแบบวัดที่มีคำตอบไม3สมบูรณD โดยทำการเพิ่มจำนวนนักเรียนเพิ่มเป�น 3 ห0องเรียน กล3าวคือมีกลุ3มตัวอย3าง

เพิ่มขึ้นอีก 31 คน ทำให0มีจำนวนกลุ3มตัวอย3างเท3ากับ 139 คน ที่ได0มาจากการสุ3มตัวอย3างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random 

sampling) โดยขั้นที่ 1 ใช0การสุ3มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยทำการสุ3มเลือกโรงเรียนตามขนาดของสถานศึกษา  

แบ3งออกเป�น โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ3 อย3างละ 1 โรงเรียน ขั้นที่ 2 ทำการสุ3มอย3างง3าย (Simple 

Random Sampling) ซึ่งได0มาทั้งหมด 6 ห0องเรียน แบ3งออกเป�นระดับชั้นประถมศึกษาป�ที่ 4-6 อย3างละ 2 ห0องเรียน 

5.2 เครื่องมือที่ใชLในการวิจัย การสรLางและการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 

  4.2.1 เครื่องมือที่ใช0เก็บรวบรวมข0อมูล คือ แบบสอบถามทักษะเชิงพฤติกรรมในห0องเรียนวิทยาศาสตรDของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดองคDกรการปกครองส3วนท0องถิ่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแบบสอบถามแบ3งออกเป�น 2 ตอน 

ดังนี้ ตอนที่ 1 ข0อมูลทั่วไปของผู0ตอบแบบสอบถาม เป�นข0อคำถามแบบตรวจสอบรายการ จำนวน 7 ข0อ (Checklist) และตอนที่ 2 ทักษะ

เชิงพฤติกรรมของนักเรียน เป�นข0อคำถามแบบมาตรวัดประมาณค3า 5 ระดับ (Rating scale) จำนวน 44 ข0อ ประกอบด0วยข0อคำถามในทั้ง

สามมิติ ได0แก3 ความเพียร การควบคุมตนเอง และทักษะทางสังคม โดยข0อคำถามเลขคี่จะเป�นข0อความเชิงนิมาน และข0อคำถามเลขคู3จะเป�น

ข0อความเชิงนิเสธ มีรายละเอียดดังนี้ 

  ข0อคำถามในมิติความเพียร ดัดแปลงมาจาก Short Grit Scale (Grit-S) [16] จำนวน 8 ข0อประกอบด0วย 2 ตัวแปรแฝง 

คือ ความมุ3งมั่นในการทำงาน และความอุตสาหะในการทำงาน ตัวอย3างข0อคำถาม “ฉันมักจะวางแผนก3อนลงมือทำงานเสมอ” และ “เมื่อ

ฉันเจอปIญหาในการทำงาน ฉันมักจะรู 0สึกท0อแท0” ค3าความเชื ่อมั ่นโดยใช0สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) มีค3าความเชื่อมั่นเท3ากับ 0.94 ซึ่งมีค3าความน3าเชื่อถือมากกว3าการศึกษาก3อนหน0านี้คือ 0.78 [16] 

  ข0อคำถามในมิติการควบคุมตนเอง ดัดแปลงจาก Brief Self-Control Scale (BSCS) [17] จำนวน 8 ข0อ ประกอบด0วย  

2 ตัวแปรแฝง คือ คือ การมีวินัยในตนเอง และการยับยั้งชั่งใจ ตัวอย3างข0อคำถาม “ฉันเชื่อว3าตนเองมีความสามารถมากพอที่จะทำงาน 

ให0สำเร็จ” และ “ฉันจะหยุดทำงานทันที เมื ่อมีสิ ่งที ่น3าสนใจมากกว3ามาอยู 3ตรงหน0า” ค3าความเชื ่อมั ่นมีค3าเท3ากับ 0.94 ซึ ่งมีค3า 

ความน3าเชื่อถือมากกว3าการศึกษาก3อนหน0านี้คือ 0.84 [17] 

  ข0อคำถามในมิติทักษะทางสังคม ดัดแปลงมาจาก Social Skills Improvement System-Rating Scales (SSIS-RS) 

[18] จำนาน 28 ข0อ ประกอบด0วย 7 ตัวแปรแฝง ได0แก3 ตัว คือ 1) การติดต3อสื ่อสาร 2) การให0ความร3วมมือ 3) การเห็นอกเห็นใจ  
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4) การกล0าที่จะแสดงตน 5) การควบคุมตนเอง 6) ความรับผิดชอบ และ 7) การสร0างความผูกพัน  ตัวอย3างข0อคำถาม "ฉันชอบทำงานคน

เดียว รู0สึกอึดอัดใจเมื่อต0องทำงานกลุ3ม" และ "ฉันส3งงานตรงเวลาเสมอ" ค3าความเชื่อมั่นมีค3าเท3ากับ 0.94 ซึ่งมีความคล0ายคลึงกันของความ

น3าเชื่อถือกับการศึกษาก3อนหน0านี้ [19] 

 แบบสอบถามได0ผ3านการตรวจสอบคุณภาพจากผู0เชี่ยวชาญด0านวิทยาศาสตรDศึกษา และจิตวิทยาทางการศึกษา จำนวน 5 คน  

โดยผู0เชี่ยวชาญพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช0 มีค3าดัชนีความสอดคล0องระหว3างข0อ

คำถามกับวัตถุประสงคD (Index of item Objective Congruence (IOC)) ระหว3าง 0.60-1.00 เมื่อปรับปรุงแบบสอบถามตามข0อเสนอแนะ

ของผู0เชี่ยวชาญแล0ว ได0นำแบบสอบถามไปทดลองใช0กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่มีลักษณะคล0ายคลึงกับกลุ3มตัวอย3างจำนวน 70 

คน และได0วิเคราะหDค3าความเชื่อมั่นโดยใช0สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค3าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เท3ากับ 0.94 

 5.3 การเก็บรวบรวมขLอมูล   

 ผู0วิจัยดำเนินการเก็บข0อมูลด0วยตนเองในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยขออนุญาตผู0บริหารสถานศึกษา ในการเก็บรวบรวม

ข0อมูล จากนั้นทำการติดต3อกับครูผู0สอนวิชาวิทยาศาสตรDในระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดองคDกรการปกครองส3วนท0องถิ่น  

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขอความอนุเคราะหDเก็บข0อมูลในชั้นเรียนวิทยาศาสตรD ซึ่งผู0วิจัยได0ขอให0นักเรียนทำแบบสอบถามตามความ

สมัครใจ  

 5.4 การวิเคราะหXขLอมูล   

 ผู0วิจัยได0แบบวัดที่มีความสมบูรณDมาจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 139 ฉบับ คิดเป�นร0อยละ 100 ของกลุ3มตัวอย3าง จากนั้นทำการ

วิเคราะหDข0อมูล ดังนี ้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื ่อศึกษาปIจจัยส3วนบุคคล และปIจจัยด0านครอบครัว ที ่มีอิทธิพล 

ต3อผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรD ผู0วิจัยทำการวิเคราะหDค3าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธDของเพียรDสัน (Pearson’s product-moment correlation 

coefficient) โดยวิเคราะหDความสัมพันธDระหว3างตัวแปร และการวิเคราะหDการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple 

regression analysis) ตามกรอบแนวคิดของ Hair, et al. [15] เพื่อหาความสัมพันธDระหว3างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยทำการเลือก

ตัวแปรอิสระที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ลงในแบบจำลองการถดถอยพหุคูณผ3านโปรแกรมคอมพิวเตอรDสำเร็จรูปทางสถิติ R (R-Base Language) 

เวอรDชั่น 4.0.4 

6. ผลการวิจัย 

ผู0วิจัยนำเสนอผลการวิจัยในประเด็นศึกษาความสัมพันธDปIจจัยส3วนบุคคล และปIจจัยด0านครอบครัวที่ส3งผลต3อผลสัมฤทธิ์ทาง

วิทยาศาสตรDของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดองคDกรการปกครองส3วนท0องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

ความสัมพันธ*ป,จจัยส/วนบุคคล และป,จจัยด7านครอบครัวที ่ส /งผลต/อผลสัมฤทธิ ์ทางวิทยาศาสตร*ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษา 

 ผู 0ว ิจัยทำการศึกษาความสัมพันธDปIจจัยที ่ความสัมพันธDปIจจัยส3วนบุคคล และปIจจัยด0านครอบครัวที ่ส3งผลต3อผลสัมฤทธิ์ 

ทางวิทยาศาสตรDของนักเรียนชั ้นประถมศึกษา โดยการหาค3าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธDของเพียรDสัน (Pearson Product-Moment 

Correlation Coefficient) ดังตาราง 1 พบว3า ปIจจัยที่มีความสัมพันธDเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรDของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

อย3างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 มี 5 ปIจจัย ได0แก3 ทักษะทางสังคม (r=0.80) การควบคุมตนเอง (r=0.74) ความเพียร (r=0.69) 

การศึกษาของผู0ปกครอง (r=0.51) และเพศ (r=0.78) 

 ส3วนปIจจัยที่มีความสัมพันธDเชิงลบกับผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรDของนักเรียนชั้นประถมศึกษาอย3างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.001 มี 2 ปIจจัย ได0แก3 จำนวนสมาชิกในครอบครัว (r=-0.36) และรูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัว (r=-0.47)  
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 ปIจจัยที่มีความสัมพันธDเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตรDของนักเรียนในระดับประถมศึกษาอย3างไม3มีนัยสำคัญ

ทางสถิติ มี 1 ปIจจัย คือ สถานภาพการครองคู3ของบิดา-มารดา (r=0.01) ดังนั้นสถานภาพการครองคู3ของบิดา-มารดาจึงไม3มีความเหมาะสม

ที่จะถูกนำไปวิเคราะหDการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนต3อไป 

 

ตารางที่ 1 ค3าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธDระหว3างปIจจัยที่ส3งผลต3อผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรDของนักเรียนชั้นประถมศึกษา (n=139) 
 

ตัวแปรป^จจัย Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรD (Y) 1 
        

2. ทักษะทางสังคม (X1) 0.80*** 1 
       

3. การควบคุมตนเอง (X2) 0.74*** 0.78*** 1 
      

4. ความเพียร (X3) 0.69*** 0.66*** 0.64*** 1 
     

5. การศึกษาของผู0ปกครอง (X4) 0.51*** 0.50*** 0.51*** 0.55*** 1 
    

6. สถานภาพการครองคู3ของบิดา-มารดา 

(X5) 

0.01 -0.10 0.02 -0.09 -0.04 1 
   

7. จำนวนสมาชิกในครอบครัว (X6) -0.36*** -0.40*** -0.34*** -0.35*** -0.29*** 0.03 1 
  

8. รูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัว (X7) -0.47*** -0.43*** -0.32*** -0.35*** -0.38*** 0.17
* 

0.06 1 
 

9. เพศ (X8) 0.78*** 0.63*** 0.57*** 0.61*** 0.40*** 0.02 -0.37*** -0.34*** 1 

  
*p < .05.; **p<.01.; ***p<.001. 

   
 จากตารางที ่ 2 การวิเคราะหDสัมประสิทธิ ์ถดถอยพหุคูณแบบขั ้นตอนของปIจจัยที ่ส3งผลต3อผลสัมฤทธิ ์ทางวิทยาศาสตรD 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได0นำปIจจัย 7 ปIจจัย ได0แก3 ทักษะทางสังคม (X1) การควบคุมตนเอง (X2) ความเพียร (X3) การศึกษา 

ของผู0ปกครอง (X4) จำนวนสมาชิกในครอบครัว (X6) รูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัว (X7) และเพศ (X8) ที่มีความสัมพันธDกับผลสัมฤทธิ์

ทางวิทยาศาสตรDของนักเรียนชั้นประถมศึกษาอย3างมีนัยสำคัญทางสถิติ มาสร0างสมการพยากรณD พบว3า รูปแบบสมการพยากรณDลำดับที่ 7 

สามารถอธิบายความสัมพันธDของปIจจัยส3วนบุคคล และปIจจัยด0านครอบครัวที ่ส3งผลต3อผลสัมฤทธิ ์ทางวิทยาศาสตรDของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาได0อย3างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F=104.7; AIC=84.32) แสดงให0เห็นว3า ทักษะทางสังคม (X1) การควบคุมตนเอง 

(X2) ความเพียร (X3) รูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัว (X7) และเพศ (X8) สามารถอธิบายความแปรปรวน หรือทำนายผลผลสัมฤทธิ์ 

ทางวิทยาศาสตรD ได0ร0อยละ 79 

 เมื่อพิจารณาค3าน้ำหนักความสำคัญมาตรฐานของปIจจัยที่ส3งผลต3อผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรDของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ที่มีความสัมพันธDกันอย3างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ เพศ (X8) มีค3าน้ำหนักความสำคัญมาตรฐานเป�นบวกเท3ากับ 0.519 ทักษะทาง
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สังคม (X1) มีค3าน้ำหนักความสำคัญมาตรฐานเป�นบวกเท3ากับ 0.421 การควบคุมตนเอง (X2) มีค3าน้ำหนักความสำคัญมาตรฐานเป�นบวก

เท3ากับ 0.177 และความเพียร (X3) มีค3าน้ำหนักความสำคัญมาตรฐานเป�นบวกเท3ากับ 0.142 ตามลำดับ ในขณะที่รูปแบบการเลี้ยงดูของ

ครอบครัว (X7) มีค3าน้ำหนักมาตรฐานเป�นลบเท3ากับ -0.108 

 ดังนั ้นการสร0างสมการพยากรณDปIจจัยทักษะทางสังคม (X1) การควบคุมตนเอง (X2) ความเพียร (X3) รูปแบบการเลี ้ยงดู 

ของครอบครัว (X7) และเพศ (X8) ส3งผลต3อผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรDของนักเรียนชั้นประถมศึกษา (Y) ได0ดังนี้ 

 สมการถดถอยคะแนนมาตรฐาน   

 𝑦"= 0.421X1 + 0.177X2 + 0.142X3 - 0.108 X7 + 0.519 X8  

 

ตารางที ่ 2 การวิเคราะหDสัมประสิทธิ ์ถดถอยพหุคูณแบบขั ้นตอนของปIจจัยที ่ส3งผลต3อผลสัมฤทธิ ์ทางวิทยาศาสตรDของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษา (n=139) 

 

รูปแบบ

สมการ 

ตัวแปรป^จจัย β t p F AIC R2 

1 ทักษะทางสังคม 1.09 -3.41 .000 249.2 154.18 .64 

2 ทักษะทางสังคม .79 7.54 .000 142.3 143.32 .67 
 

การควบคุมตนเอง .29 3.63 .000       

3 ทักษะทางสังคม .66 6.19 .000 109.2 131.05 .70 
 

การควบคุมตนเอง .20 2.63 .009       

 
ความเพียร .30 3.81 .000       

4 ทักษะทางสังคม .65 6.09 .000 81.76 132.48 .70 
 

การควบคุมตนเอง .20 2.48 .014       
 

ความเพียร .28 3.43 .000       
 

การศึกษาของผู0ปกครอง .06 0.74 .459       

5 ทักษะทางสังคม .655 5.99 .000 81.43 132.88 .70 
 

การควบคุมตนเอง .208 2.61 .009       
 

ความเพียร .301 3.74 .000       
 

จำนวนสมาชิกในครอบครัว -.013 -0.40 .68 
   

6 ทักษะทางสังคม .587 5.43 .000  87.76  125.44  .72 
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รูปแบบ

สมการ 

ตัวแปรป^จจัย β t p F AIC R2 

 
การควบคุมตนเอง .220 2.83 .005       

 
ความเพียร .281 3.59 .000       

 
รูปแบบการเลี้ยงดูของ

ครอบครัว 

-.131 -2.74 .006       

7 ทักษะทางสังคม .421 4.39 .000 104.7 84.32 .79 
 

การควบคุมตนเอง .177 2.64 .009       
 

ความเพียร .142 2.03 .044       

 
รูปแบบการเลี้ยงดูของ

ครอบครัว 

-.108 -2.62 .009       

  เพศ .519 6.95 .000       

 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาความสัมพันธDปIจจัยส3วนบุคคล และปIจจัยด0านครอบครัวที่ส3งผลต3อผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรDของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดองคDกรการปกครองส3วนท0องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามแนวคิดแบบจำลองทางนิเวศวิทยา

ของ The Bronfenbrenner [13] โดยมีความสัมพันธDในระบบจุลภาค (Microsystem) คือ ปIจจัยส3วนบุคคล ได0แก3 เพศ และทักษะ 

เชิงพฤติกรรมในมิติความเพียร การควบคุมตนเอง และทักษะทางสังคม และความสัมพันธDในระบบปฏิสัมพันธD (Mesosystem) คือ ปIจจัย

ด0านครอบครัว ได0แก3 การศึกษาของผู0ปกครอง จำนวนสมาชิกในครอบครัว สถานภาพการครองคู3ของบิดา-มารดา และรูปแบบการเลี้ยงดู

ของครอบครัว เป�นปIจจัยส3งผลต3อผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรD ผู0วิจัยอภิปรายข0อค0นพบที่น3าสนใจ ดังนี้ 

1. ปIจจัยส3วนบุคคล พบว3า เพศ และทักษะเชิงพฤติกรรมในมิติความเพียร การควบคุมตนเอง และทักษะทางสังคม เป�นปIจจัย 

ที่ส3งผลต3อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตรDของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยที่เพศเป�นปIจจัยเชิงบวกที่มีอิทธิพลมากที่สุด 

ในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตรD โดยเฉพาะอย3างยิ่งนักเรียนหญิงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรDสูงกว3านักเรียนชาย 

เนื่องมาจากนักเรียนหญิงมีความสามารถในการควบคุมตนเองให0ตั้งใจเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรDมากกว3านักเรียนชาย [9] เช3นเดียวกับ 

Acar [20] เป¬ดเผยว3านักเรียนหญิงมีความสามารถในการเรียนวิทยาศาสตรDที่เหนือกว3านักเรียนชาย และ Oriol, et al. [21] พบว3า นักเรียน

หญิงที่สามารถควบคุมตนเองได0นั้น จะจดจ3อและมุ3งมั่นกับการเรียนวิทยาศาสตรD เนื่องจากนักเรียนหญิงมีความเพียรไม3ย3อท0อที่จะทำ

เป�าหมายที่ตนได0วางแผนไว0ให0สำเร็จลุล3วง นอกจากนี้ทักษะเชิงพฤติกรรมในมิติทักษะทางสังคม เป�นปIจจัยเชิงบวกที่มีอิทธิพลต3อผลสัมฤทธิ์

ทางวิทยาศาสตรDรองจากเพศ เนื่องจากธรรมชาติของรายวิชาวิทยาศาสตรD ได0ส3งเสริมให0นักเรียนทำงานร3วมกันเป�นทีมเช3นเดียวกับชุมชน

ของนักวิทยาศาสตรDในการสืบเสาะหาความรู0ทางวิทยาศาสตรD และเผยแพร3องคDความรู0ต3อสาธารณชน เมื่อนักเรียนมีปฏิสัมพันธDที่ดีระหว3าง

ครูผู0สอน และระหว3างเพื่อนร3วมห0อง จะส3งผลให0ชั้นเรียนเกิดสภาพแวดล0อมแห3งการเรียนรู0 [22] สอดคล0องกับ Kolond, et al. [23]  พบว3า 

นักเรียนที่มีทักษะทางสังคมอยู3ในระดับดี จะส3งผลให0เกิดมนุษยสัมพันธDเชิงบวกกับผู0อื่นได0เป�นอย3างดี และมีแนวโน0มที่ดีต3อผลสัมฤทธิ์ 

ทางวิทยาศาสตรD เช3นเดียวกับ Hamre and Pianta [24] พบว3า นักเรียนที่มีทักษะทางสังคมสูง จะมีความสามารถในการสื่อสารกับผู0อื่นได0
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อย3างมีประสิทธิภาพ เป¬ดใจยอมรับฟIงความคิดเห็นของผู0อื ่น และพร0อมที่จะเรียนรู0สิ ่งใหม3 ๆ จากปIจจัยส3วนบุคคลสะท0อนให0เห็นว3า 

ครูผู0สอนควรให0ความสำคัญกับการทำงานแบบร3วมมือ โดยสมาชิกในแต3ละกลุ3มควรคละเพศ เพื่อให0นักเรียนได0เรียนรู0การทำงานร3วมกับเพศ

ตรงข0าม ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรู0แบบร3วมมือรวมพลัง ให0ผลลัพธDในเชิงบวกต3อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งในด0าน

วิทยาศาสตรD และทักษะทางสังคม โดยการเป¬ดโอกาสที่ดีแก3นักเรียนในการร3วมกันแก0ปIญหา คอยช3วยเหลือซึ่งกันและกันในทีม เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู0 และร3วมกันสร0างองคDความรู0ทางวิทยาศาสตรD 

 2. ปIจจัยด0านครอบครัว สถาบันครอบครัวเป�นสถาบันอันดับแรกที่นักเรียนมีความใกล0ชิดและมีความผูกพันมาตั้งแต3แรกเกิด 

ความสัมพันธDอันดีระหว3างพ3อแม3กับลูกจะช3วยส3งเสริมทางด0านความสามารถ ทักษะ ของนักเรียนได0เป�นอย3างดี อีกทั้งนักเรียนจะเคารพ

กฎเกณฑDและบรรทัดฐานของสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีสอดคล0องกับความต0องการของสังคม ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว3า รูปแบบ

การเลี้ยงดูของครอบครัว ส3งผลเชิงลบต3อผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรDของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เมื่อผู0วิจัยวิเคราะหDปIจจัยรูปแบบการ

เลี้ยงดูของครอบครัว เผยให0เห็นว3านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรDอยู3ในระดับต่ำ รูปแบบการเลี้ยงดูของพ3อแม3เป�นแบบเอาใจใส3 

(Authoritative parenting style) กล3าวคือ ผู0ปกครองสนับสนุนให0ลูกเป�นอิสระเหมาะสมกับวุฒิภาวะ มีการเจรจาต3อรองภายใต0เหตุและ

ผลระหว3างผู0ปกครองและนักเรียน ในขณะที่การเลี้ยงลูกแบบเผด็จการ (Authoritarian parenting style) คือ การที่ผู0ปกครองมีอำนาจ 

ในการตัดสินใจ และออกคำสั่งต3าง ๆ เพื่อควบคุมให0นักเรียนอยู3ภายใต0การปกครอง ไม3มีการให0เหตุผล และรับฟIงเหตุผล นอกจากนี้เมื่อ

นักเรียนไม3ปฏิบัติตามคำสั่ง จะมีบทลงโทษ กลับพบว3านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิทยาศาสตรDที่สูงขึ้น อาจเนื่องมาจากวัฒนธรรมเอเชีย 

ที่ครอบครัวส3วนใหญ3จะเน0นค3านิยมของการเคารพในอำนาจของผู0ปกครอง เช3นเดียวกับ Watabe and Hibbard [25] พบว3า นักเรียน 

ชาวเอเชียมีแนวโน0มที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงด0วยการเลี้ยงดูแบบเผด็จการ ในทางกลับกัน Pong, et al. [26] เป¬ดเผยว3า การเลี้ยง

ลูกแบบเผด็จการ สำหรับนักเรียนเชื้อชาติยุโรป-อเมริกัน เอเชีย - อเมริกัน และอเมริกัน ส3งผลให0นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ

ต่ำ สะท0อนให0เห็นว3าการเลี้ยงดูแบบเผด็จการมีแนวโน0มที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นนั้นเหมาะสำหรับนักเรียนชาวเอเชียเท3านั้น 

นอกจากนี้สถานภาพการครองคู3ของบิดา-มารดา ไม3ส3งผลต3อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตรD เนื่องจากนักเรียน 

ส3วนใหญ3มีแรงจูงใจในการทำภาระงาน รับรู0ความสามารถของตนเอง มีการตั้งเป�าหมายในการเรียน และเห็นคุณค3าของการศึกษา [9] แต3ข0อ

ค0นพบนี้ขัดแย0งกับ Tobishima [27] ที่เผยให0เห็นว3า บุคคลที่เป�นแม3เลี้ยงเดี่ยว และพ3อเลี้ยงเดี่ยว ส3งผลให0นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ที่ต่ำอย3างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากไม3มีเวลาให0แก3นักเรียน นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส3 ทำให0เกิดปมด0อยภายในจิตใจ ไม3มีแรงจูงใจ 

ที่จะเป�นแรงขับในการเรียน นอกจากนี้นักเรียนที่อาศัยอยู3กับปู°ย3าตายายก็ส3งผลต3อผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรDเช3นกัน ในขณะที่นักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรDอยู3ในระดับสูง เมื่อนักเรียนอาศัยอยู3กับบิดาและมารดา [28] 

 

8. ขYอเสนอแนะ  
8.1 ขLอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใชL 

1. ผลการวิจัยนี้พบว3า ปIจจัยส3วนบุคคล และปIจจัยด0านครอบครัวที่มีอิทธิพลต3อผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรD สามารถนำมาเป�น

กรอบแนวคิดให0กับครูวิทยาศาสตรD นักการศึกษาและนักวิจัย ใช0ในการจัดประสบการณDการเรียนรู0วิทยาศาสตรDเพื่อส3งเสริมผลสัมฤทธิ์ 

ทางวิทยาศาสตรD โดยเฉพาะการทำงานเป�นทีมควรมีการคละเพศ ซึ่งเป�นปIจจัยที่มีบทบาทสำคัญในการส3งเสริมให0นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

วิทยาศาสตรDเพิ่มขึ้น 

2. ผลการวิจัยนี้เสนอแนะว3า การส3งเสริมให0นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรDเพิ่มขึ้น ครูผู0สอนควรมีบูรณาการ

ทักษะเชิงพฤติกรรม ในมิติการควบคุมตนเอง ความเพียร และทักษะทางสังคม ควบคู3กับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรD 

8.2 ขLอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตAอไป  

 1. การศึกษานี ้ใช0เกรดเฉลี ่ยเพียงอย3างเดียวในการบ3งชี้ผลสัมฤทธิ ์ทางวิทยาศาสตรD ซึ ่งการศึกษาในอนาคตอาจรวมถึง

ประสบการณDการเรียนรู0วิทยาศาสตรDนอกหลักสูตร เช3น ชมรมวิทยาศาสตรD โครงการวิทยาศาสตรD และการแสดงวิทยาศาสตรD เป�นต0น 
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การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและความมีวินัยในตนเอง ส าหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 

Developing a model for organizing the learning experience of the GPSDC Model to 
enhance problem solving ability and self-discipline for preschool children in 

kindergarten year 3 
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บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษำประสิทธิผล
ของรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับ
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 และ 3) เพื่อขยำยผลกำรใช้รูปแบบรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 กลุ่มเป้ำหมำย คือ เด็กชั้นอนุบำลปีที่ 3/2  
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนเทศบำล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยำ” สังกัดส ำนักกำรศึกษำ เทศบำลนครสกลนคร อ ำเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร จ ำนวน 24 คน ได้มำโดยกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) กลุ่มขยำยผล คือ เด็กชั้นอนุบำลปีที่ 3/1  
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนเทศบำล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยำ” จ ำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบำลปีที่ 3 2) คู่มือกำรใช้รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ 3) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 8 หน่วย รวม 24 แผน 4) แบบทดสอบวัด
ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ จ ำนวน 3 ฉบับ รวม 15 ข้อ และ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมควำมมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ใน
กำรวิเครำะห์ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำร้อยละ  
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
 1. รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยใน
ตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 มีประสิทธิภำพ 82.41/82.31 สูงกว่ำเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  
 2. ประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและ
ควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 มีดังนี้ 
  2.1 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็ก หลังได้รับกำรจัดประสบกำรณ์สูงกว่ำก่อนได้รับกำรจัดประสบกำรณ์  
คิดเป็นร้อยละ 32.36 
  2.2 ควำมมีวินัยในตนเองของเด็กที่เรียนด้วยรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3  ผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 
 3. ผลกำรขยำยผลกำรใช้รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model มีดังนี้ 
  3.1 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กกลุ่มขยำยผล หลังได้รับกำรจัดประสบกำรณ์สูงกว่ำก่อนได้รับกำรจัดประสบกำรณ์
  3.2 ควำมมีวินัยในตนเองของเด็กกลุ่มขยำยผลที่เรียนด้วยรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model  
เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 ผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 24 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้  
 
ค าส าคัญ : ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ, ควำมมีวินัยในตนเอง 
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Abstract 
 The objectives of this study were: 1) To develop a model for organizing the learning experience of the GPSDC 
Model to enhance problem solving ability and self-discipline; 2) to study the effectiveness of the GPSDC model of learning 
experiences for enhancing problem solving ability and self-discipline. for preschool children in kindergarten year 3 and; 
3) to expand the effect of using the GPSDC model of learning experience management model to enhance problem solving 
ability and self-discipline. for preschool children in Kindergarten Year 3, The target group was preschool children in 
Kindergarten Year 3/2, 2nd semester of the academic year 2021, Municipal School 2, “Cherung Anuchon Witthaya” under 
the Office the Office of Education, Sakon Nahon City Municipality, Mueang district, Sakon Nakhon province,  24 students 
in Sakon Nakhon Province were obtained by purposive sampling. The results were expanded by 24 students from 
Kindergarten Year 3/1 who were studying in the second semester of the academic year 2021 Municipal School 2, “Cherung 
Anuchon Witthaya”. The instruments used were: 1) the model of the learning experience management GPSDC Model. to 
strengthen problem solving ability and self-discipline for preschool children in kindergarten year 3); 2) A manual for using 
the experience management model 3) a learning management plan of 8 units, a total of 24 lesson plans; 4) a problem 
solving ability test of 3 pass, a total of 15 items, and 5); Self-discipline behavior observation of year 3 students. Statistics 
used in data analysis were mean, standard deviation, and percentage. 
Findings of the study were as follows. 
 1. GPSDC Model learning experience management model to enhance problem solving ability and self-discipline. 
For preschool children in kindergarten year 3, the efficiency was 82.41/82.31 which was higher than the predetermined 
criterion of 80/80. 
 2 .  The effectiveness of the GPSDC Model learning experience for enhancing problem solving ability and self-
discipline. For preschool children in kindergarten year 3 results were as follows: 
             2.1 Children's problem solving abilities was higher after using the model than before using this model 32.36 
percent, it was considered to be in a high level of ability. 
  2.2 Self-discipline of children who study with the GPSDC Model learning experience to enhance their ability 
to think problem-solving and self-discipline 24 preschool representing children in kindergarten year 3 100 percent, it was 
considered to be in a high level of ability. 
      3. The results of the extension of the use of the GPSDC Model learning experience model are as follows: 
            3.1 The ability to solve problems of children in the subsequent study Group which was higher than 
experience before receiving an experience 
  3.2 Self-discipline of children in the learning experience group using GPSDC Model to strengthen problem 
solving ability and self-discipline  24 preschool  representing children in kindergarten year 3 100 percent, it was considered 
to be in a high level of ability. 
 
Keywords: problem-solving ability, self-discipline 
 
 

1. บทน า  
 กำรศึกษำในปัจจุบันให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ในฐำนะของกลไกในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่งและมีควำมสุข 
กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ซึ่งต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับกำรพัฒนำกำรของสมองเพื่อเสริมสร้ำงพัฒนำกำรให้เด็กเจริญเติบโตเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำเป็นผู้สืบทอดควำมเป็นชำติใน
อนำคต ประเทศชำติขึ้นอยู่กับคุณภำพของเด็กที่จะเจริญเติบโต วัยเด็กเป็นวัยที่ต้องกำรกำรเรียนรู้มำกที่สุดในชีวิต กำรเรียนมีอิทธิพลต่อเด็ก
มำก กำรศึกษำระดับปฐมวัยเป็นกำรศึกษำที่มีควำมส ำคัญ เพรำะเป็นรำกฐำนของชีวิตมนุษย์และมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนเรำอย่ำงยิ่ง  กำร
พัฒนำเด็กปฐมวัยควรเริ่มตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี ซึ่งนักกำรศึกษำและนักจิตวิทยำมีควำมเห็นตรงกันว่ำกำรพัฒนำเด็กในวัยนี้เป็นช่วงเวลำส ำคัญ
ส ำหรับกำรพัฒนำทำงสมองของบุคคล โดยเฉพำะระบบประสำทและเซลล์สมองจะเจริญเติบโต กำรศึกษำในช่วงนี้เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้
เด็กได้เจริญเติบโตตำมศักยภำพโดยให้กำรอบรมเลี้ยงดูควบคู่กำรศึกษำที่เป็นพื้นฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต (จุฬำลักษณ์ ค ำมูล. 2562: 1)[1] 
 จำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 ได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำโดยยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถที่
จะเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญที่สุดกระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติ
และอย่ำงเต็มตำมศักยภำพโดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลกำรฝึกทักษะกระบวนกำรคิดกำรจัดกำรเผชิญสถำนกำรณ์จริงและประยุกต์
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ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกันกำรแก้ปัญหำและเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงอันเป็นกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภำพในกำรพัฒนำตนเองและ
สำมำรถด ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุข(กรมวิชำกำร. 2545: 1)[2] นอกจำกนี้กระทรวงศึกษำธิกำรซึ่งมีหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กระดับ
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำก ำหนดจุดมุ่งหมำยหลักสูตรทุกระดับโดยเน้นให้เด็กคิดเป็นท ำเป็นและแก้ปัญหำเป็นซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำที่ก ำหนดนโยบำยมุ่งเสริมสร้ำงให้เด็กแต่ละบุคคลที่ผ่ำนกำรศึกษำมีคุณลักษณะพื้นฐำนที่ส ำคัญคือมี
ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและสำมำรถอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุขและสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 มุ่งให้
เด็กมีควำมพร้อมในพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญำที่เหมำะสมกับวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้อ 10 คือ มี
ควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำให้เหมำะสมกับวัย (กระทรวงศึกษำธิกำร. 2560: 25)[3] 
 กำรคิดแก้ปัญหำในเด็กปฐมวัยนั้น เป็นกำรคิดที่สำมำรถพัฒนำและส่งเสริมได้ในเด็กกำรรู้จักกำรแก้ปัญหำซึ่งจะต้องเริ่มกันตั้งแต่แรก ผู้ใหญ่
จะต้องเข้ำใจถึงพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเด็ก กำรคิดของเด็กต้องอำศัยกำรรับรู้เป็นส่วนใหญ่ และกำรเรียนรู้จำกสภำพแวดล้อมรอบตัว
เด็ก  ดังนั้นผู้ใหญ่จึงมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในกำรที่จะท ำให้เด็กเรียนรู้ในกำรแก้ปัญหำ อันดับแรกต้องเข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
ควำมส ำคัญของพัฒนำกำรเด็กตลอดจนกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันของเด็ก เพรำะกำรแก้ปัญหำเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่ำง ๆ ของแต่ละบุคคล สิ่งที่
ควรค ำนึงในกำรที่จะท ำให้กำรแก้ปัญหำส ำเร็จหรือไม่นั้นพอจะกล่ำวได้ คือ  กำรเรียนรู้ในกำรแก้ปัญหำ กำรคิดที่เป็นเหตุเป็นผล และระดับ
ควำมสำมำรถทำงเชำวน์ปัญญำของเด็กแต่ละคน ถ้ำพวกเรำที่เป็นผู้ใหญ่ได้เข้ำใจในควำมเป็นมำของกำรคิดของเด็กแล้ว เรำก็สำมำรถที่จะ
ส่งเสริมกำรคิดแก้ปัญหำได้ตั้งแต่แรก เด็กก็จะมีทักษะในกำรแก้ปัญหำจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ เด็กพบกับปัญหำก็สำมำรถที่จะเผชิญต่อปัญหำ
ต่ำงๆ อย่ำงไม่กลัว กล้ำที่จะเผชิญกับสิ่งที่เป็นปัญหำ และด ำเนินกำรไปสู่กำรแก้ปัญหำได้ในที่สุด (ดำรำรัตน์ อุทัยพยัคฆ์. 2560: 1)[4] 
 กำรคิดแก้ปัญหำเป็นส่วนหนึ่งของกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเด็กปฐมวัยที่ควรได้รับกำรพัฒนำด้วยกำรเรียนรู้ของ
เด็กวัยนี้มีผลกระทบระยะยำวต่อคุณภำพชีวิตของคน เพรำะเป็นช่วงที่สมองมีกำรเจริญเติบโตในอัตรำสูงสุด สิ่งแวดล้อมและกำรได้รับกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนที่เหมำะสมเป็นพื้นฐำนส ำคัญต่อสติปัญญำ สมรรถนะ และควำมสำมำรถของเด็กอย่ำงถำวร (ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำแห่งชำติ. 2552: 6-7)[5] เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้น ำควำมสำมำรถทั้งกำรคิดแก้ปัญหำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำนับเป็นกำร
พัฒนำควำมสำมำรถและทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์สังคมด้วยกลยุทธ์ที่เหมำะสม เพื่อควำมส ำเร็จของชีวิต 
(Alexander. 2007: 1)[6] ถึงแม้กำรคิดแก้ปัญหำต้องอำศัยทักษะ และวิธีกำรที่ซับซ้อนในกำรส่งเสริม แต่ด้วยเด็กปฐมวัยเป็นรำกฐำนของกำร
พัฒนำ เป็นวัยที่มีธรรมชำติของควำมอยำกรู้อยำกเห็น กำรอบรมเลี้ยงดู และกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม เปิดโอกำสให้เด็กได้เล่น เรียนรู้
และฝึกฝน ช่วยเพิ่มควำมสำมำรถและสมรรถนะตำมวัยของเด็กได้ (ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำแห่งชำติ. 2552: 8)[5] ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Bruner เกี่ยวกับกำรเรียนรู้ว่ำ เด็กทุกระดับชั้นของพัฒนำกำรสำมำรถเรียนรู้ เนื้อหำวิชำใดก็ได้ ถ้ำจัดสอนให้เหมำะสมกับ
ควำมสำมำรถด้วยกำรสร้ำงแรงจูงใจกำรจัดเนื้อหำที่เหมำะสมเรียงล ำดับตำมควำมยำกง่ำยและให้กำรเสริมแรงมำประกอบกับหลักกำรของ  
Dewey กล่ำวว่ำกำรเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนลงมือกระท ำเอง (Learning by Doing) (ทิศนำ แขมมณี และคณะ. 2544: 14-15)[7] ดังนั้นกำร
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ ซึ่งเป็นควำมสำมำรถที่มีอยู่ในตัวเด็กด้วยเด็กวัยนี้เป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำ หำกจัดสภำพแวดล้อมที่
เหมำะสมกับวัยและควำมสำมำรถผ่ำนกำรปฏิบัติย่อมเป็นแนวทำงกำรพัฒนำกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ได้ถูกวิธี ทั้ง เป็นกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำและกำรเรียนรู้ หำกเด็กปฐมวัยได้รับกำรอบรมเลี้ยงดูและให้กำรศึกษำอย่ำงถูกวิธี และมีคุณภำพย่อมเป็นกำรสร้ำง
บุคคลคุณภำพให้แก่สังคม สำมำรถพัฒนำตนและสร้ำงสรรค์สังคมอย่ำงยั่งยืน 
 จำกกำรสังเกตพฤติกรรมด้ำนกำรแก้ปัญหำ ของเด็กชั้นปฐมวัยอนุบำลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบำล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยำ” ซึ่งผู้วิจัยได้
ปฏิบัติกำรสอนอยู่ พบว่ำในปีกำรศึกษำ 2563 ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช 2560 ในมำตรฐำนที่ 10 ที่ก ำหนดไว้ว่ำ มีควำมสำมำรถในกำรคิดที่เป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้  ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 ก ำหนดไว้ว่ำมี
ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและตัดสินใจ เด็กมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 45 ซึ่งสอดคล้องกับกำรสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย
บำงส่วนที่ไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ในระหว่ำงท ำกิจกรรม เช่น กำรเล่นของเล่นแล้วไม่ช่วยเพื่อนเก็บของเล่น กำรแย่งของเล่นกัน นักเรียนมักจะ
แก้ปัญหำด้วยกำรร้องไห้ และทะเลำะกัน จำกปัญหำดังกล่ำวถ้ำไม่ได้รับกำรแก้ไขย่อมส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ
ของนักเรียนที่จะต้องด ำรงชีวิตอยู่ในสังคม ผู้วิจัยจึงได้ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยพบว่ำทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของ Piaget ได้เสนอแนว
ทำงกำรจัดประสบกำรณ์เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำสรุปได้ว่ำให้เด็กได้เรียนรู้จำกกำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมด้วยกำรรับรู้ ท ำควำมเข้ำใจ และสืบค้นข้อมูล จำกกำรใช้ประสำทสัมผัสทั้ งห้ำ กำรเรียนจำกกำรมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ท ำให้
เด็กมีกำรคิดควำมสัมพันธ์ของเหตุและผลได้ เด็กมีจินตนำกำรก่อนกำรแสดงพฤติกรรม ส่วนทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของ Bruner ได้
เสนอไว้ว่ำพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเด็กเกิดจำกกำรเรียนรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ด้วยกำรกระท ำกับสิ่งแวดล้อม กำร
คิดของเด็กอยู่ที่กำรรับรู้ทำงตำ และกำรใช้ประสำทสัมผัสโดยกำรใช้จินตนำกำรแสดงออกต่อสิ่งแวดล้อม และแสดงออกโดยกำรใช้สัญลักษณ์ 
หรือภำษำในกำรคิดหำเหตุผล ในที่สุดก็เข้ำใจสิ่งที่เป็นนำมธรรมและแก้ปัญหำได้  นอกจำกนี้ยังมี ทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของ 
Vygotsky ได้เสนอว่ำแนวกำรจัดประสบกำรณ์กำรคิดแก้ปัญหำด้วยกำรจัดกิจกรรมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนที่หลำกหลำย โดยมีครู
คอยแนะน ำช่วยเหลือ ประกำรส ำคัญที่เด็กเกิดควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ  คือ กำรกระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็นของเด็กด้วยกำร ใช้
ค ำถำม สื่อ และกำรจัดสภำพแวดล้อมที่ให้เด็กสนใจ อยำกเรียนรู้และแก้ปัญหำ กำรให้เด็กได้อธิบำยและแสดงควำมคิดเห็นจำกกิจกรรมหรือ
ผลงำนย่อมช่วยให้เด็กได้แสดงที่ใช้ในกำรคิดแก้ปัญหำผ่ำนกำรปฏิบัติและผลงำน และทฤษฎีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำของ Gardner ที่น ำเสนอ
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ว่ำ เด็กแต่ละคนมีควำมสำมำรถที่แตกต่ำงกันไปท ำให้บุคคลแต่ละคนมีแบบแผนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ฉพำะตนและเชำว์ปัญญำของแต่ละบุคคลจะ
อยู่ไม่คงที่ สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้หำกได้รับกำรส่งเสริมที่เหมำะสม ซึ่งสอดคล้องกับ กุลยำ ตันติผลำชีวะ (2547: 31)[8] ได้กล่ำวไว้ว่ำกำร
ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำควรเริ่มฝึกฝนตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพรำะเป็นวัยที่มีควำมส ำคัญที่สุดในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรทุกด้ำน 
ประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้ที่เด็กได้รับในช่วงนี้มีอิทธิพลต่อพัฒนำกำรในทุก ๆ ด้ำน โดยเฉพำะสมองของวัยเด็กมีพัฒนำกำรกว่ำร้อยละ 90 
ของวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นหำกเด็กได้รับกำรเสริมสร้ำงที่ถูกต้อง ย่อมเป็นกำรช่วยให้พัฒนำกำรทุกด้ำนรวมทั้งสติปัญญำเป็นไปอย่ำงเต็มศักยภำพ 
นอกจำกนี้ กนกวรรณ พิทยภัทร์ (2556: 4)[9] ได้เสนอว่ำกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำกำรทำงด้ำนสติปัญญำ โดยเฉพำะควำมสำมำรถทำงด้ำน
กำรคิดแก้ปัญหำ ครูควรให้ควำมส ำคัญและค ำนึงถึงธรรมชำติของเด็กทั้งในด้ำนพัฒนำกำรเรียนรู้ และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลโดยจัด
กิจกรรมที่หลำกหลำยให้เด็กพัฒนำ โดยผ่ำนรูปแบบกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือกระท ำและปฏิบัติจริงด้วยตนเอง  
 นอกจำกควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำแล้ว กำรส่งเสริมให้เด็กมีวินัยในตนเองก็เป็นสิ่งส ำคัญในกำรด ำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน เนื่องจำก
สังคมไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว กำรสื่อสำรข้อมูลมีควำมก้ำวหน้ำไปมำก สำมำรถย่อโลกให้เข้ำมำใกล้เป็นโลกยุค โลกำภิวัตน์
และวิทยำกำรต่ำง ๆ กำรแพร่กระจำยของวัฒนธรรมข้ำมชำติ รวมถึงกำรแข่งขันกันอย่ำงรุนแรงทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำระดับโลกในระบบ
กำรค้ำเสรี ท ำให้ประเทศพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนด้ำนต่ำง ๆ ให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งอำจจะส่งผลให้ขำดกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม มีผลท ำให้คนในสังคมปัจจุบันขำดกำรควบคุมตนเอง ขำดระเบียบวินัย จำกสภำพดังกล่ำวหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 
2560 จึงได้ก ำหนดจุดมุ่งหมำยหรือมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เด็กปฐมวัยมีวินัยในตัวเองและมีควำมรับผิดชอบไว้ในมำตรฐำนที่ 6 มี
ทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 มีวินัยในตนเอง แต่สภำพปัญหำที่พบในชั้นเรียนเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบำลปีที่ 3 ยังขำดระเบียบวินัยสังเกตได้จำกเด็กยังไม่ เก็บของเล่นของใช้ เข้ำที่อย่ำงเรียบร้อย ไม่เข้ำแถวตำมล ำดับก่อนและหลังได้ด้วย
ตนเอง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่ำกำรมีวินัยในตนเองจึงเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลิกภำพของเด็ก ท ำให้เด็กสำมำรถควบคุมตนเองและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขและเป็นที่ยอมรับของสังคม  
 จำกปัญหำดังกล่ำวสรุปได้ว่ำกำรพัฒนำทำงด้ำนสติปัญญำของเด็กปฐมวัยควรได้รับกำรพัฒนำควบคู่กับกำรมีวินัยในตนเอง ผู้วิจัยจึง
ต้องกำรพัฒนำและส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำและกำรมีวินัยในตนเอง จึงได้ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยพบว่ำ มุ่งส่งเสริม
ให้เด็กฝึกทักษะกำรคิดแก้ปัญหำและเกิดควำมเคยชินกับปัญหำ เมื่อเด็กมีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้พัฒนำกำร
ทำงด้ำนสติปัญญำก็จะสูงขึ้นตำมควำมสำมำรถของเด็กด้วย และจำกกำรที่ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยต่ ำพบว่ำครูขำด
ประสบกำรณ์ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้เด็กแก้ปัญหำและในกำรเรียนกำรสอนของครูมักจะยึดตนเองเป็นศูนย์กลำงโดยสอน
ให้นักเรียนจดจ ำและท่องจ ำให้ได้มำกกว่ำที่จะสำมำรถคิดแก้ปัญหำอีกประกำรหนึ่งก็คือครูขำดควำมรู้เข้ำใจในวิธีกำรสอนไม่สำมำรถจัดกำร
สอนให้นักเรียนคิดแก้ปัญหำได้รวมทั้งไม่เห็นควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำของเด็ก  (ประพันธ์ศิริ สุเสำรัจ. 
2541: 1-2)[10] ดังนั้นกำรด ำเนินนโยบำยกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงกำรคิดของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่ส ำคัญของ
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำนับเป็นควำมส ำคัญยิ่ง ดังที่มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ได้ระบุ
ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำเกี่ยวกับกำรคิด คือ มีควำมสำมำรถในกำรคิดและกำรแก้ปัญหำได้เหมำะสมกับวัย มีจินตนำกำร และ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (กระทรวงศึกษำธิกำร. 2560: 9)[3]  
 ผู้วิจัยจึงต้องกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำม
มีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 ด้วยกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนกรอบแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
ทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์เด็กปฐมวัย แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและ
แนวคิดกำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ มำสร้ำงเป็นรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เพื่อใช้ เป็นแนวกำรจัดประสบกำรณ์ในกำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยใน
ตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80  
 2.2 เพื่อศึกษำประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ
และควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 ดังนี้ 
  2.2.1 เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำก่อนและหลังกำรจัดประสบกำรณ์ของเด็กที่เรียนด้วยรูปแบบกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบำลปีที่ 3 
  2.2.2 เพื่อศึกษำควำมมีวินัยในตนเองของเด็กที่เรียนด้วยรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 โดยให้มีจ ำนวนเด็กไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
มีควำมมีวินัยในตนเองอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

95
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคโปสเตอร์



 

 2.3 เพื่อขยำยผลกำรใช้รูปแบบรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ
และควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตการวิจัย  
  3.1.1 กลุ่มเป้ำหมำย คือ เด็กชั้นอนุบำลปีที่ 3/2  โรงเรียนเทศบำล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยำ” ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 
1 ห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน 24 คน กลุ่มขยำยผล คือ เด็กชั้นอนุบำลปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบำล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยำ” ภำคเรียนที่ 2  
ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 1 ห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน 24 คน ซึ่งได้มำโดยกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) เนื่องจำกเป็นเด็กที่
อยู่ในช่วงอำยุเดียวกัน มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ที่แตกต่ำงกันคละกัน  
    3.1.2 หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ชั้นปฐมวัยอนุบำลปีที่ 3 จ ำนวน 8 หน่วย ตำมที่โรงเรียนก ำหนด คือ หน่วยโรงเรียนของเรำ หน่วย
ครอบครัวมีสุข หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน หน่วยรักเมืองไทย หน่วยกลำงวัน กลำงคืน  หน่วยโลกสวยด้วยสีสัน หน่วยขนำด รูปร่ำง รูปทรง หน่วย
ฤดูหนำว และควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำของเด็กชั้นปฐมวัยอนุบำลปีที่ 3 มี 3 ด้ำน ได้แก่ ปัญหำของตนเอง ปัญหำของตนเองที่เกี่ยวข้อง
กับผู้อื่น ปัญหำของผู้อื่น 
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  3.2.1 รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยใน
ตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชำญ มีควำมเหมำะสมระดับมำกที่สุด 
  3.2.2 คู่มือกำรใช้รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชำญ มีควำมเหมำะสมระดับมำกที่สุด 
  3.2.3 แผนกำรจัดประสบกำรณ์ประกอบกำรใช้รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 จ ำนวน 8 หน่วย รวม 24 แผน ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชำญ มี
ควำมเหมำะสมระดับมำกที่สุด 
  3.2.3 แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ มีค่ำอ ำนำจจ ำแนกตั้งแต่ (r) ต้ังแต่ 0.53 - 0.95 มีควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.8981 
  3.2.4 แบบสังเกตพฤติกรรมควำมมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชำญ มีควำมเหมำะสมระดับมำกที่สุด 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.3.1 ก่อนท ำกำรทดลองผู้วิจัยได้ชี้แจงเด็กที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย พร้อมทั้งท ำควำมเข้ำใจกับเด็กเกี่ยวกับวิธีกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้ผล
กำรใช้รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรแก้ปัญหำอย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด 
  3.3.2 น ำแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำที่สร้ำงขึ้นไปทดสอบก่อนจัดประสบกำรณ์กับเด็กกลุ่มเป้ำหมำย  
  3.3.3 ด ำเนินกำรทดลองใช้รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ
และควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่ก ำหนดไว้ ใช้เวลำในกำร
สอน สัปดำห์ละ 3 วัน ในกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ วันละ 30 นำที จ ำนวน 8 สัปดำห์ โดยจะสังเกตพฤติกรรมควำมมีวินัยในตนเองด้ำนควำม
รับผิดชอบ กำรตรงต่อเวลำและกำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัยในระหว่ำงจัดกิจกรรม เพื่อน ำไปสู่กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  3.3.4 หลังจำกด ำเนินกำรสอนสิ้นสุดลง ผู้วิจัยทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำชุดเดิมกับก่อนจัดประสบกำรณ์ ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจำกคะแนน เพื่อน ำไปสู่กำรวิเครำะห์ข้อมูลต่อไป 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.4.1 กำรวิเครำะห์หำประสิทธิภำพของรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิด
แก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 ตำมเกณฑ์ 80/80 โดยหำค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 
  3.4.2 กำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ ก่อนได้รับกำรจัดประสบกำรณ์กับหลังได้รับกำรจัดประสบกำรณ์ 
โดยหำค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  
  3.4.3 กำรวิเครำะห์ควำมมีวินัยในตนเองของเด็กที่เรียนด้วยรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 โดยหำค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 
  3.4.4 กำรวิเครำะห์ผลกำรขยำยผลกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ
และควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 โดยหำค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
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4. ผลการวิจัย 
 4.1 รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเอง 
ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 มีประสิทธิภำพ 82.41/82.31 สูงกว่ำเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  
     4.2 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็ก หลังได้รับกำรจัดประสบกำรณ์สูงกวำ่ก่อนได้รับกำรจัดประสบกำรณ์คิดเป็นร้อยละ 32.36  
 4.3 ควำมมีวินัยในตนเองของเด็กที่เรียนด้วยรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
คิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 ผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้ 
 4.4 ผลกำรขยำยผลกำรใช้รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model พบว่ำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กหลังได้รับ
กำรจัดประสบกำรณ์สูงกว่ำก่อนได้รับกำรจัดประสบกำรณ์ 
 
5. อภิปรายผล 
 5.1 ผลกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัย
ในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 พบว่ำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักกำร 2) จุดมุ่งหมำย 3) เนื้อหำ 
4) กระบวนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และ 5) กำรวัดและประเมินผล ซึ่งมีผลกำรทดลองกับเด็กกลุ่มเป้ำหมำย ได้ค่ำประสิทธิภำพของ
รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์เท่ำกับ 82.41/82.31 ผลกำรวิจัยดังกล่ำวสำมำรถอธิบำยได้ว่ำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC 
Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 ได้ผ่ำนกระบวนกำร
ขั้นตอนในกำรจัดท ำอย่ำงมีระบบ และวิธีกำรที่เป็นระบบ กล่ำวคือมีกำรพัฒนำอย่ำงเป็นขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เริ่ม
จำกกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์อย่ำงครอบคลุม ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับ
เอกสำรเกี่ยวกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 และหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยำ” แนวคิด 
หลักกำรและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิด
แก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 จำกแหล่งข้อมูลเอกสำรและแหล่งข้อมูลบุคคลด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
กำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development) ร่วมกับรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ของ ทิศนำ แขมมณี (2550: 47)[11] Joyce and 
Weil (1996: 12-20)[12] โดยได้น ำแนวคิดของ Kevin Kruse (2004 : Online) เป็นกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์เชิงระบบ (System 
Approach) ที่เรียกโดยทั่วไปว่ำ “GPSDC Model” ประกอบด้วย 1) กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน (Analysis) 2) กำรออกแบบและ
พัฒนำ (Design and Development) 3) กำรน ำไปใช้ (Implementation) และ 4) กำรประเมิน (Evaluation) ผู้วิจัยได้ก ำหนดรำยละเอียด
องค์ประกอบของรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ แล้วน ำองค์ประกอบของรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์นั้นมำสร้ำงควำมสัมพันธ์กัน จัดท ำรูปแบบ
กำรจัดประสบกำรณ์ฉบับร่ำง เอกสำรประกอบรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ ผ่ำนกำรตรวจแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ ผ่ำ น
กระบวนกำรทดลองและน ำเอำผลกำรทดลองไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนน ำไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำงได้ผ่ำนกำรหำประสิทธิภำพกับกลุ่ม
เด็กที่ไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำยและผ่ำนกำรประเมินตรวจสอบคุณภำพ และควำมเหมำะสมจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำ ด้ำนรูปแบบกำรจัด
ประสบกำรณ์ และได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ เพื่อให้ได้รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่มีควำมเหมำะสม
มำกยิ่งขึ้น จนสำมำรถน ำไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ดังนั้น จึงอำจสรุปได้ว่ำกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ดังกล่ำวมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงมีระบบ โดยมีแนวคิดและหลักกำรเป็นพื้นฐำน
หรือเป็นกรอบในกำรพัฒนำ และได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งมีควำมคิดเห็นสอดคล้องกันว่ำเป็นรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถใช้เป็นแบบแผนในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ได้เพื่อให้กำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสมมีเหตุผลเป็นไปได้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์สอดคล้องกับ วัชรำ เล่ำเรียนดี (2548: 44)[13] ที่ให้แนวคิดว่ำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์และวิธีจัดกำรเรียนรู้มีมำกมำยหลำย
รูปแบบและหลำยวิธีกำรเลือกใช้ควรให้เหมำะสมกับจุดประสงค์ ลักษณะเนื้อหำวิชำ ควำมพร้อมของผู้เรียนและสื่อกำรเรียนรู้ รูปแบบวิธีสอน
คิดหรือวิธีสอนคิดหลำย ๆ วิธี สำมำรถน ำมำพัฒนำได้ทั้งทักษะกำรคิดและควำมรู้ในเนื้อหำสำระ ครูควรสำมำรถเลือกและตัดสินใจได้ว่ำควร
เลือกรูปแบบใดหรือควรบูรณำกำรรูปแบบใดกับเทคนิควิธีสอนใด ดังนั้นรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 ที่พัฒนำขึ้นจึงมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้ องค์ประกอบต่ำง ๆ ของรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์มีควำมเหมำะสมกันทุกองค์ประกอบ สำมำรถน ำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์
ไปใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของสุดำ กูเล็ม (2554)[14] ได้พัฒนำรูปแบบกำร
จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นหลักเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) รูปแบบกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นหลักเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 
83.20/82.60 และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของธิดำพร เทวัญประทำนพร (2559)[15] ได้พัฒนำกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรจัด
ประสบกำรณ์เเบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดเเละเเก้ปัญหำเเละทักษะกำรเเสวงหำควำมรู้ของเด็ก
ปฐมวัย ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) กำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นมีประสิทธิภำพเท่ำกับ 87.68/89.41 
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 5.2 ประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมี
วินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 มีดังนี้ 
  5.2.1 ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 หลังได้รับกำรจัดประสบกำรณ์สูงกว่ำก่อนได้รับกำรจัด
ประสบกำรณ์ คิดเป็นร้อยละ 32.36 ซึ่งควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ กำรแก้ปัญหำของตนเองและควำมสำมำรถใน
กำรแก้ปัญหำที่มีคะแนนต่ ำสุด ได้แก่ กำรแก้ปัญหำของผู้อื่น ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model 
เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3  ที่พัฒนำขึ้น ได้ผ่ำนกำรพัฒนำ
อย่ำงเป็นระบบแต่ละขั้นตอนของรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์มีควำมสัมพันธ์กัน เริ่มจำกกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับเอกสำรเกี่ยวกับ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 และหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยำ” แนวคิด หลักกำรและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมี
วินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 จำกแหล่งข้อมูลเอกสำรและแหล่งข้อมูลบุคคล เพื่อน ำมำเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ให้ตอบสนองต่อสภำพปัจจุบันที่เกิดขึ้นในกำรจัดประสบกำรณ์ เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วจึงน ำมำสังเครำะห์
องค์ประกอบของรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักกำร 2) จุดมุ่งหมำย 3) เนื้อหำ 4) กระบวนกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และ 5) กำรวัดและประเมินผล ซึ่งกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  ตำมรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่
พัฒนำขึ้น จะจัดประสบกำรณ์ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผ่ำนกำรเล่น สื่อ วิธีกำรต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย และเด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กรู้จักที่แสวงหำควำมรู้ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ ผู้วิจัยได้จัดประสบกำรณ์ให้เด็กปฐมวัย  ในกิจกรรมเสริม
ประสบกำรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับนภเนตร ธรรมบวร (2545: 2,10)[16] ที่กล่ำวถึงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในระดับปฐมวัยต้องมีกำร
กระตุ้น ส่งเสริมพัฒนำกำรทำงสมองจ ำเป็นต้องมีควำมสมดุลกันเพรำะสิ่งที่เด็กต้องกำรส ำหรับกำรพัฒนำด้ำนสติปัญญำและควำมคิด คือ
สิ่งแวดล้อมและกำรเลี้ยงดูที่เหมำะสม ผู้เรียนจ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำกระบวนกำรคิดและรวมถึงกำรแก้ปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยกำร
ตัดสินใจอย่ำงไตร่ตรองรอบคอบและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองเลือกตลอดถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ
ผลกำรวิจัยของของเครือมำศ แสนตรี (2555)[17] ได้ท ำกำรศึกษำเรื่องกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบจิตปัญญำร่วมกับกำรเรียนรู้โดยใช้
ปัญหำเป็นฐำนที่มีผลต่อควำมพึงพอใจ ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ และควำมเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
แผนกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้แบบจิตปัญญำร่วมกับกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน มีดัชนีประสิทธิผล เท่ำกับ 0.72 แสดงว่ำผู้เรียนมีควำมรู้
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 72 เด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบจิตปัญญำร่วมกับกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน มี
ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ หลังได้รับกำรจัดประสบกำรณ์สูงกว่ำก่อนได้รับกำรจัดประสบกำรณ์ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
และสอดคล้องกับงำนวิจัยของรุ่งทิพย์ ศรสิงห์ (2560)[18] ได้พัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมกำรศึกษำ 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) หลังกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้โดยใช้เกมกำรศึกษำ เด็กปฐมวัยมีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำสูงกว่ำก่อนกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และ 2) หลังกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้โดยใช้เกมกำรศึกษำ เด็กปฐมวัยมี
ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำในภำพรวมอยู่ในระดับดี 
  5.2.2 ควำมมีวินัยในตนเองของเด็กที่เรียนด้วยรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 ผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะซึ่งผู้วิจัยจัดกิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์ที่มุ่งพัฒนำให้เด็กมีคุณธรรมน ำควำมรู้ ส่งเสริมให้มีควำมรู้ และมี
คุณภำพตำมมำตรฐำนโดยกระบวนกำรกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีกำรจัดประสบกำรณ์ที่ช่วยเสริมสร้ำงให้เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีนโยบำยในกำรดูแลติดตำมเด็ก และรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เป็นกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่มีควำมหลำกหลำย มีแนวทำงในกำรปฏิบัติกิจกรรมอย่ำงง่ำยไม่ซับซ้อน ท ำให้เด็กปฐมวัยเกิดควำมสนุกสนำนและเรียนรู้ร่วมกัน
กับผู้อื่นเป็นกำรเริ่มสร้ำงวินัยในตนเองให้กับเด็กปฐมวัย ดังที่ กุลยำ  ตันติผลำชีวะ (2542: 60-61, อ้ำงถึงใน จำรุวรรณ ก ำลังเหลือ. 2556: 
19)[19] กล่ำวว่ำ หลักกำรสร้ำงวินัยในตนเองด้วยกำรใช้สัมพันธภำพที่ดีกับเด็ก ให้ค ำแนะน ำชี้แจงถึงกำรประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง ฝึกเด็กให้
รู้จักกำรบังคับตนเองอย่ำงมีเหตุผล ให้ก ำลังใจเมื่อเด็กท ำถูกต้องและชมเชย ใช้วิธีกำรชักจูงใจให้มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติมำกกว่ำกำรบังคับ ให้
อิสระแก่เด็กในกำรมีควำมคิดเป็นของตนเอง ด้วยกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำ สร้ำงให้เด็กมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และงำนที่ได้รับมอบหมำย 
ด้วยกำรติดตำมให้ข้อมูลป้อนกลับ ชี้แนะ ไม่ติหรือว่ำกล่ำวเด็กให้เสียใจ ให้กำรยกย่องชมเชยในทันทีที่เด็กกระท ำหรือปฏิบัติดี และกำรฝึกวินัย
ต้องสม่ ำเสมอ เรำไม่สำมำรถเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กได้ในทันทีทันใด ต้องฝึกช้ำๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กซึมซับไปเป็นนิสัย  สอดคล้องกับ
งำนวิจัยของเบญจวรรณ สำยโยค (2556)[20] ได้ศึกษำควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยกำรจัด
ประสบกำรณ์แบบใช้ปัญหำเป็นฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) นักเรียนมีคะแนนควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำเฉลี่ยร้อยละ 80.75 และมีจ ำนวน
นักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ และ 2) เด็กปฐมวัย ร้อยละ 95.00 มีควำมมีวินัยในตนเองอยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่ง
สูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ และสอดคล้องกับงำนวิจัยของขจิตตำ นะโสภณ (2562)[21] ได้ศึกษำควำมมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้ำน
หนองขำหยั่ง สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ควำมมีวินัยในตนเองของนักเรียน 
โรงเรียนบ้ำนหนองขำหยั่ง สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง 
เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย คือ ด้ำนควำมอดทน ด้ำนควำมเป็นผู้น ำด้ำนควำมซื่อสัตย์ ด้ำนควำมตั้งใจ ด้ำนควำมรับผิดชอบ และด้ำน
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ควำมเชื่อมั่นในตนเอง และ 2) ผลกำรเปรียบเทียบระดับควำมมีวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนบ้ำนหนองขำหยั่ง สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 จ ำแนกตำมเพศ ระดับชั้นและผลกำรเรียน โดยรวมและรำยด้ำนแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำง
สถิติ 
 5.3 ผลกำรขยำยผลกำรใช้รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและ
ควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำของเด็กกลุ่มขยำยผล หลังได้รับกำรจัด
ประสบกำรณ์สูงกว่ำก่อนได้รับกำรจัดประสบกำรณ์ และควำมมีวินัยในตนเองของเด็กกลุ่มขยำยผลที่เรียนด้วยรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ GPSDC Model เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3  ผ่ำน
เกณฑ์จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่พัฒนำขึ้นอย่ำงเป็น
ระบบตำมหลักกำร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีกำรด ำเนินกำรตำมขึ้นตอน ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพของผู้เชี่ยวชำญและหำประสิทธิภำพ
จำกกำรทดลองใช้ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขบำงประเด็นตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ เพื่อให้รูปแบบมีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และได้น ำไปใช้กับ
กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อหำประสิทธิผล ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ นั่นแสดงว่ำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ GPSDC Model เพื่อ
เสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและควำมมีวินัยในตนเอง ส ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3  ที่พัฒนำขึ้นมีควำมเหมำะสม/
สอดคล้อง ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จึงสำมำรถน ำไปขยำยผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลด้วย 
 
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
   6.1 ครูปฐมวัยต้องฝึกทักษะกำรใช้ค ำถำม เทคนิคกำรระดมสมอง และแนวทำงในกำรก ำหนดปัญหำให้สอดคล้องควำมต้องกำรและควำม
สนใจของเด็ก 
 6.2 กำรจัดสื่อและสภำพแวดล้อมต้องมีกำรปรับเปลี่ยนอย่ำงต่อเนื่องให้กระตุ้นและสร้ำงแรงจูงใจกับเด็ก เพื่อให้เกิดควำมอยำกรู้อยำก
เห็นและต้องกำรค้นคว้ำหำค ำตอบ 
 6.3 ครูปฐมวัยต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจพฤติกรรมควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ ส ำหรับเด็กปฐมวัย ในแต่ละพฤติกรรมและ
เครื่องมือกำรประเมินผลอย่ำงละเอียดเพื่อสำมำรถท ำกำรประเมินผลได้ตำมวัตถุประสงค์ 
  6.4 จำกกำรวิจัยพบว่ำเด็กที่ได้รับกำรจัดประสบกำรณ์มีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ สูงกว่ำก่อนได้รับกำรจัดประสบกำรณ์ครูปฐมวัย
ควรน ำแนวกำรจัดประสบกำรณ์ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ ไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์เพื่อพัฒนำกำรด้ำนอื่น ๆ เช่น อำรมณ์-
จิตใจ ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ เป็นต้น 
 
7. กิตติกรรมประกาศ  
 งำนวิจัยเรื่องนี้ ส ำเร็จได้จำกกำรให้ค ำปรึกษำรองศำสตรำจำรย์ ดร.ส ำรำญ ก ำจัดภัย  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำวิจัยหลักสูตรและกำรสอน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร อำจำรย์สรินดำ อุค ำ อำจำรย์คณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สกลนคร นำยสมัย วงศ์ษำพำน  ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ ดร.นันทนำ  ลีลำชัย  ครูเชี่ยวชำญ โรงเรียนมัธยมศึกษำเทศบำล ๓ “ยุติธรรมวิทยำ” 
และนำงสำววิชชุตำ  ดำค ำ  ครูเชี่ยวชำญ โรงเรียนเทศบำล ๔ “รัฐประชำนุเครำะห์”  
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บทคัดยPอ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนของนักศึกษาคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ประชากร คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในภาคเรียนที่ 1 ปFการศึกษา 2565 
จํานวน 1,251 คน กลุ�มตัวอย�าง ไดDแก� นักศึกษาช้ันปFที่ 1 คณะครุศาสตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในภาคเรียนที่ 1    
ปFการศึกษา 2565 จํานวน 261 คน โดยใชDวิธีการสุ�มกลุ�มตัวอย�างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชDในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืน สถิติที่ใชDในการวิเคราะห
ขDอมูล ไดDแก� ค�าเฉล่ีย และค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว�า นักศึกษาคณะครุศาสตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนภาพรวมและ
รายดDาน คือ ดDานการรูDจักส�งเสริมผูDอ่ืน ดDานการรูDจักใหDโอกาสผูDอ่ืน ดDานการเขDาใจผูDอ่ืน ดDานการมีจิตใจใฝYบริการช�วยเหลือ และดDานการ
ตระหนักความคิดเห็นของกลุ�ม อยู�ในระดับมาก 

    
คําสําคัญ : ความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืน, นักศึกษาคณะครุศาสตร
, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the empathy of the students in the Faculty of Education, 
Rajabhat University PhraNakhon Si Ayutthaya. The populations are 1,251 students of the Faculty of Education, 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University who are in the first semester of the academic year 2022. The 
sample group contained 261 first-year students, Faculty of Education, Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat 
University studying in the first semester of the academic year 2022. A purposive sampling method was used in 
the research. The research tool was the empathy questionnaire and the statistics used in data analysis were 
average and standard deviation. 

The results showed that the students of the Faculty of Education,Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat 
University have empathy in each topic and overall as developing others, leveraging diversity, understanding 
others, service orientation and political awareness were in very high levels.  
 
Keywords : Empathy, Students of Education in Faculty of Education, PhraNakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
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1. ความเปWนมาและความสําคัญของปXญหา 

สังคมไทยในปgจจุบันเปhนยุคที่สังคมมีความเปราะบาง เปhนยุคแห�งการเปล่ียนแปลงเขDาสู�สังคมยุคดิจิทัล ส�งผลใหDค�านิยมในสังคม
เปล่ียนไปอย�างรวดเร็วในยุคที่มีการปฏิสัมพันธ
และมีความซับซDอน ยิ่งตDองอาศัยความร�วมมือและการมีส�วนร�วมกับผูDอ่ืน เด็กทุกคน
จําเปhนตDองเรียนรูDทักษะการเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนอย�างมาก เพราะเปhนทักษะพื้นฐานที่จะนําไปสู�ความสําเร็จและการมีส�วนร�วม ความเห็น
อกเห็นใจผูDอ่ืน (Empathy) เปhนการเขDาใจความคิดและความรูDสึกของผูDอ่ืน โดยจินตนาการว�าเราอยู�ในจุดที่ผูDอ่ืนอยู�และไม�นําความคิด
ของตนเองมาเปhนจุดศูนย
กลางของความคิด ความรูDสึกต�างๆ ผูDที่มีความเห็นอกเห็นใจจะคํานึงถึงผูDอ่ืนอยู�เสมอ และคอยระวังการกระทํา
ของตัวเองไม�ใหDสรDางความเดือดรDอนแก�คนรอบขDาง แต�ในโลกทุกวันน้ีที่กําลังเปล่ียนแปลงอยู�ตลอดเวลา ดังที่เทิดศักดิ์ เดชคง [1]  
กล�าวว�า ปgจจุบันเด็กจํานวนมากมีปgญหาดDานคุณธรรม จริยธรรม เพราะเปhนช�วงวัยที่ยังขาดทักษะในการส่ือสาร มีวุฒิภาวะไม�เพียงพอ 
และมีความคึกคะนอง จึงอาจแสดงความคิดเห็นที่ไม�เหมาะสมต�อผูDอ่ืน การดํารงชีวิตของคนในสังคมก็มีลักษณะต�างคนต�างอยู� เห็นไดD
จากการที่พ�อแม�หรือครอบครัวจํานวนมาก เร�งทํางานหาเงิน เพื่อส�งเสียบุตรหลานใหDไดDเรียนหนังสือ ใหDไดDเรียนในที่ที่ดี บางครั้งสรDาง
ความกดดันกับเด็ก ทําใหDตDองแข�งกันเรียน เด็กก็จะเห็นแก�ประโยชน
ส�วนตัวมากกว�าส�วนรวม ขาดการช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึง
สอดคลDองกับแนวความคิดของฟรอยด
 (Freud) อDางถึงในโอฮารา (O’Hara) [2] กล�าวว�า ความเห็นอกเห็นใจถือเปhนกุญแจที่สําคัญใน
การที่จะพัฒนาคุณภาพของคนใหDอยู�กับบุคคลอ่ืนไดDอย�างเปhนสุข และประสบความสําเร็จ สามารถปรับตัวไดDดีเม่ือพบกับสถานการณ

ต�างๆ 
 การมีความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืน เปhนทักษะที่มีความจําเปhนอย�างยิ่งในการดํารงชีวิต เพราะจะทําใหDเราเขDาใจความรูDสึกและความ
ตDองการของผูDอ่ืน โดยเฉพาะเปhนวัยรุ�น เปhนวัยที่เขDาสู�การเปล่ียนแปลงในทุกดDาน ทั้งดDานร�างกาย อารมณ
 สังคม และสติปgญญา อีกทั้ง
ยังเปhนวัยที่ตDองการเปhนที่ยอมรับในสังคม [3] และวัยรุ�นยังเปhนวัยที่เช่ือมระหว�างการเปhนผูDใหญ� ซ่ึงเปhนระยะที่ตDองปรับพฤติกรรมจาก
วัยเด็กไปสู�พฤติกรรมแบบวัยผูDใหญ� ที่สังคมส�วนใหญ�ยอมรับ อีกทั้งโกลแมน (Goleman) [4] กล�าวว�า ความเห็นอกเห็นใจเปhนการ
รักษาและสรDางความสัมพันธ
อันดีกับผูDอ่ืน เขDาใจผูDอ่ืน เขDาใจความรูDสึกความตDองการของผูDอ่ืน และตอบสนองต�อผูDอ่ืนไดDอย�างเหมาะสม 
โดยเด็กจะแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมการแบ�งปgน การช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน การรูDจักปลอบโยนผูDอ่ืน สอดคลDองกับแบทสัน 
(Batson) อDางถึงในประภาพร ม่ันเจริญ [5] กล�าวว�า ความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนเปhนหัวใจสําคัญที่ก�อใหDเกิดความเอ้ือเฟz{อและการ
ช�วยเหลือเพื่อนมนุษย
 ความเห็นอกเห็นใจเปhนการเขDาใจธรรมชาติของมนุษย
 และยังส�งผลใหDเกิดความเอ้ือเฟz{อต�อเพื่อนมนุษย
 ซ่ึงเปhน
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ต�อสังคม และเปhนพฤติกรรมที่ช�วยเสริมสรDางสังคมของเราใหDน�าอยู�มากขึ้น จากที่กล�าวมาขDางตDนจะเห็นไดDว�า 
ความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนถือไดDว�าเปhนส่ิงที่สําคัญอย�างมาก โดยเฉพาะกับเด็กหรือเยาวชนที่อยู�ในช�วงวัยรุ�น ซ่ึงเปhนช�วงที่มีความสําคัญที่
จะไดDเรียนรูDในการใชDชีวิตอยู�ร�วมกับผูDอ่ืนในสังคม ยิ่งบุคคลมีความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนมากเพียงใดแลDวน้ัน ก็จะทําใหDบุคคลผูDน้ัน เขDาใจ
เพื่อนมนุษย
มากขึ้น และส�งผลใหDเกิดความมีนํ้าใจ รูDจักการเอ้ือเฟz{อซ่ึงกันและกัน 

จากการสัมภาษณ
อาจารย
ผูDสอนคณะครุศาสตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว�านักศึกษาช้ันปFที่ 1 ความเห็นอกเห็น
ใจผูDอ่ืน การเอาใจเขามาใส�ใจเรา การเขDาใจตนเองและการเขDาใจผูDอ่ืน รวมถึงการช�วยเหลือซ่ึงกันและกันยังอยู�ในเกณฑ
ที่ยังตDองพัฒนา 
เน่ืองจากความเห็นอกเห็นใจ มีขDอดี เพราะเปhนหลักพื้นฐานของการเปhนมนุษย
ที่ควรมี เม่ือเราอยู�ร�วมกันในสังคม การรูDสึกและเกิดการ
เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันน้ัน จะทําใหDเราเขDาใจอารมณ
และความรูDสึกของคนอ่ืน ทั้งยังมองเห็นส่ิงต�างๆ จากมุมมองของผูDอ่ืนไดDอย�าง
หลากหลาย ทางผูDวิจัยมีความตDองการที่จะพัฒนาความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืน เพื่อใหDนักศึกษาเปhนแบบอย�างที่ดีแก�ผูDที่พบเห็น อีกทั้ง
สามารถที่จะเขDาใจความรูDสึกนึกคิดและทราบความตDองการของผูDอ่ืน รวมทั้งความตDองการที่จะช�วยเหลือผูDอ่ืนอย�างเหมาะสม ใน
ลักษณะที่ไม�ก�อใหDเกิดปgญหากับตนเอง เน่ืองจากความเห็นอกเห็นใจ ไม�ไดDมีแต�เพียงขDอดี หากแต�ขDอจํากัดที่ว�าหากเราเห็นอกเห็นใจ
อย�างไรDขอบเขตแห�งความพอดี อาจก�อใหDเกิดปgญหาตามมา ในลักษณะที่ความเห็นอกเห็นใจมีแง�มุมที่เจ็บปวดอยู�บDาง และคนที่
อ�อนไหวง�ายต�อกระแสความรูDสึก มีช้ันกรองอารมณ
ที่บอบบางก็มักตกเปhนเหยื่อของคนที่จDองจะหาประโยชน
จากส่ิงเหล�าน้ัน ที่สําคัญ
หากมีความเห็นอกเห็นใจ ในส่ิงต�างๆอย�างพอดี ความเห็นอกเห็นใจ จะเปhนคุณสมบัติเชิงบวกที่สังคมของเราใหDความช่ืนชอบ ยอมรับ
นับถือ และช�วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูDคนต�อไปในอนาคต ซ่ึงนักศึกษาสามารถนําส่ิงที่ไดDพัฒนาไปปรับใชDเพื่อใหDเปhนตDนแบบครูที่ดี
ต�อไปในอนาคตไดD 
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 จากขDอมูลดังกล�าว ผูDวิจัยเห็นความสําคัญและมีความสนใจที่จะศึกษาความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนของนักศึกษาช้ันปFที่ 1 เน่ืองจากเปhน
ช�วงวัยที่มีความสําคัญ ที่เรียนรูDอยู�ในสังคมโลกออนไลน
มาเปhนระยะเวลานาน อาจส�งผลใหDเกิดทักษะการเรียนรูDในการเขDาใจและการ
เห็นใจผูDอ่ืน ซ่ึงในงานวิจัย มีเรื่องที่ตDองการศึกษา ไดDแก� การเขDาใจผูDอ่ืน การรูDจักส�งเสริมผูDอ่ืน การมีจิตใจใฝYบริการช�วยเหลือ การรูDจักใหD
โอกาสผูDอ่ืน และการตระหนักถึงความคิดเห็นของกลุ�ม เพื่อนําผลที่ไดDไปพัฒนาความเห็นอกเห็นใจในขั้นต�อไป เพื่อเปhนประโยชน
ในการ
ดําเนินชีวิตของเด็ก เยาวชน และสังคมต�อไปในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนของนักศึกษาคณะครุศาสตร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุPมตัวอยPาง 
  ประชากรที่ใชDในการวิจัยครั้งน้ี ไดDแก� นักศึกษาคณะครุศาสตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในภาคเรียนที่ 1        
ปFการศึกษา 2565 จํานวน 1,251 คน 
  กลุ�มตัวอย�าง ไดDแก� นักศึกษาช้ันปFที่ 1 คณะครุศาสตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในภาคเรียนที่ 1 ปFการศึกษา 
2565 จํานวน 261 คน โดยใชDวิธีการสุ�มกลุ�มตัวอย�างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 3.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  ความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืน ประกอบดDวย 5 ดDาน คือ 1.การเขDาใจผูDอ่ืน (Understanding others) 2.การรูDจักส�งเสริมผูDอ่ืน 
(Developing others) 3.การมีจิตใจใฝYบริการช�วยเหลือ (Service Orientation) 4.การรูDจักใหDโอกาสผูDอ่ืน (Leveraging diversity)   
5.การตระหนักถึงความคิดเห็นของกลุ�ม (Political awareness) 
 

4. กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผูDวิจัยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความเห็นอกเห็นใจผูD อ่ืนของนักศึกษา คณะครุศาสตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยใชDแนวคิดเก่ียวกับความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนของโกลแมน (Goleman) [3] ประกอบดDวย 5 ดDาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 

ความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืน 

การเขDาใจผูDอ่ืน 

การรูDจักส�งเสริมผูDอ่ืน 

การมีจิตใจใฝYบริการ
ช�วยเหลือ 

การรูDจักใหDโอกาสผูDอ่ืน 

การตระหนักถึง 
ความคิดเห็นของกลุ�ม 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 
  5.1 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
   แบบสอบถามความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืน แบบมาตราส�วนประมาณค�า 5 ระดับ (Likert Scale) แบ�งออกเปhน 2 ตอน ไดDแก� ตอนที่ 
1 ขDอมูลทั่วไปขDองผูDตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขDอ และตอนที่ 2 แบบสอบถามความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืน จํานวน 33 ขDอ แบ�งออกเปhน 
5 ดDาน 1.การเขDาใจผูDอ่ืน (Understanding others)  2.การรูDจักส�งเสริมผูDอ่ืน (Developing others) 3.การมีจิตใจใฝYบริการช�วยเหลือ 
(Service Orientation) 4.การรูDจักใหDโอกาสผูDอ่ืน (Leveraging diversity) 5.การตระหนักถึงความคิดเห็นของกลุ�ม (Political 
awareness)    
 5.2 การพัฒนาเคร่ืองมือ ท่ีใช�ในการวิจัย 
  ผูDวิจัยไดDพัฒนาเครื่องมือที่ใชDในการวิจัย มีขั้นตอนดังน้ี                    
   5.2.1 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนของโกลแมน (Goleman) [3] โดยคําถามในแบบสอบถามไดDปรับจาก
กรอบแนวคิดงานวิจัยของจิตราภรณ
 ทองกวด [2] และมีเพิ่มเติมบางขDอคําถามในแบบสอบถามใหDมีความสัมพันธ
กับแนวคิดความเห็น
อกเห็นใจผูDอ่ืนและมีความสมบูรณ
เพิ่มยิ่งขึ้น 
  5.2.2 ผูDวิจัยสรDางแบบสอบถามขึ้นและเสนอต�อผูDเช่ียวชาญ จํานวน 3 ท�าน เพื่อหาค�าดัชนีความสอดคลDอง (Index of Item 
of Objective Congruence : IOC) ผลการพิจารณาพบว�าทุกขDอมีค�า IOC อยู�ระหว�าง 0.67-1.00 และดําเนินการปรับปรุงแกDไขตาม
ขDอเสนอแนะของผูDเช่ียวชาญ 
 5.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ผูDวิจัยไดDนําแบบสอบถามความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนไปเก็บรวบรวมขDอมูลกับกลุ�มตัวอย�างนักศึกษาช้ันปFที่ 1 คณะครุศาสตร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในภาคเรียนที่ 1 ปFการศึกษา 2565 จํานวน 261 คน   
 5.4 การวิเคราะห�ข�อมูล 
 ผูDวิจัยวิเคราะห
ผลที่ไดDจากการเก็บรวบรวมขDอมูลเพื่อสรุปผลความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืน โดยใชDค�าเฉล่ีย (Mean) และค�าส�วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 ผูDวิจัยไดDกําหนดเกณฑ
ในการแปลผลค�าเฉล่ียความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืน [6] ดังน้ี 
 ค�าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนอยู�ในระดับมากที่สุด 
 ค�าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนอยู�ในระดับมาก 
 ค�าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนอยู�ในระดับปานกลาง 
 ค�าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนอยู�ในระดับนDอย 
 ค�าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนอยู�ในระดับนDอยที่สุด 
 

6. ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนของนักศึกษาคณะครุศาสตร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในแต�ละดDานปรากฏใน
ตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ค�าเฉล่ีย (Mean) และค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ข�อความ  X  S.D. ระดับ 

การเข�าใจผู�อื่น 
1.ฉันสามารถเขDาใจความรูDสึกของคนรอบขDางไดDจากการสังเกตสีหนDาและแววตาของเขา 

 
4.17 

 
0.70 

 
มาก 

2.เม่ือคนรอบขDางของฉันเกิดความวิตกกังวล ฉันจะเขDาใจความรูDสึกของเขา 3.99 0.75 มาก 

3.เม่ือมีการสนทนากับบุคคลอ่ืน ฉันจะตั้งใจฟgงในส่ิงที่เขากําลังพูด เพื่อใหDเขDาใจถึงความรูDสึกของเขา 4.32 0.75 มาก 
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ข�อความ  X  S.D. ระดับ 

4.ขณะสนทนากับบุคคลอ่ืน ฉันจะสังเกตพฤติกรรมของเขาดDวย เพื่อใหDทราบถึงความตDองการของเขา 4.16 0.72 มาก 

5.ฉันจะยอมรับฟgงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนเสมอ 4.51 0.74 มากที่สุด 

6.ฉันเขDาใจในส่ิงที่บุคคลอ่ืนแสดงออกว�าเขาตDองการอะไร 3.87 0.78 มาก 

7.ฉันจะไม�เอาความรูDสึกและมุมมองส�วนตัวของฉันไปตัดสินผูDอ่ืน 4.31 0.76 มาก 

รวมด�านการเข�าใจผู�อื่น 4.19 0.77 มาก 

การรู�จักสPงเสริมผู�อื่น 
8.ฉันรูDสึกภูมิใจที่มีส�วนสนับสนุน ส�งเสริมใหDบุคคลรอบขDางมีความสบายใจ หรือคลายความกังวลใจไดD
เพิ่มขึ้น 

 
4.48 

 
0.61 

 
มาก 

9.เม่ือฉันรูDว�าบุคคลรอบของฉันตDองการอะไร ฉันจะคอยสนับสนุนใหDเขาสมหวังในส่ิงที่ตDองการ 4.06 0.71 มาก 

10.เม่ือบุคคลรอบขDางประสบความสําเร็จ ฉันจะส�งเสริม สนับสนุน และแสดงความยินดีกับเขา 4.63 0.55 มากที่สุด 

11.เม่ือบุคคลรอบขDางของฉันมีความสามารถในเรื่องใดๆ ฉันจะคอยส�งเสริมสนับสนุน 4.47 0.69 มาก 

12.ฉันจะกล�าวคําชมเชยและสนับสนุนเม่ือผูDอ่ืนทําคุณงามความดี 4.49 0.63 มาก 

13.หากบุคคลรอบขDางของฉันมีความสามารถในเรื่องใด ฉันจะช�วยส�งเสริมใหDเขาไดDพัฒนาในเรื่องน้ันๆ 4.34 0.66 มาก 

รวมด�านการรู�จักสPงเสริมผู�อื่น 4.41 0.67 มาก 

การมีจิตใจใฝaบริการชPวยเหลือ 
14.เม่ือมีบุคคลอ่ืนขอความช�วยเหลือ ฉันจะเต็มใจช�วยเขาเสมอ โดยไม�หวังผลตอบแทน 

 
4.49 

 
0.66 

 
มาก 

15.ฉันคาดเดาไดDว�าบุคคลรอบขDางของฉันไม�สบายใจและฉันสามารถช�วยใหDเขารูDสึกดีขึ้นไดD 4.02 0.71 มาก 

16.เม่ือบุคคลรอบขDางของฉันมีความทุกข
ฉันมักจะช�วยเหลือเขาเสมอ 4.15 0.70 มาก 

17.เม่ือบุคคลรอบขDางของฉันรูDสึกเสียใจ ฉันจะช�วยเหลือเขาดDวยการปลอบโยน 4.30 0.70 มาก 

18.ฉันมักจะบริจาคส่ิงของใหDผูDอ่ืนที่กําลังเดือนรDอน 3.85 0.91 มาก 

19.ฉันมักจะช�วยเหลือผูDอ่ืน โดยที่ไม�รูDสึกว�าเปhนการสรDางความลําบากใหDกับตัวเอง 4.12 0.83 มาก 

20.เม่ือบุคคลรอบขDางไม�เขDาใจในบางเรื่อง ฉันจะช�วยเหลือเขาดDวยการอธิบายเพิ่มเติม 4.08 0.78 มาก 

21.ฉันรูDสึกภูมิใจที่ไดDช�วยเหลือผูDอ่ืนเม่ือเขาประสบปgญหา 4.50 0.74 มากที่สุด 

รวมด�านการมีจิตใจใฝaบริการชPวยเหลือ 4.19 0.79 มาก 

การรู�จักให�โอกาสผู�อื่น 
22.ฉันพรDอมที่จะเป�ดโอกาสใหDบุคคลอ่ืนไดDแสดงความตDองการของเขาออกมา 

 
4.54 

 
0.59 

 
มากที่สุด 

23.ฉันจะเป�ดโอกาสใหDผูDอ่ืนไดDแสดงความคิดเห็นในการทํางานร�วมกัน 4.66 0.63 มากที่สุด 

24.ฉันจะใหDโอกาสผูDอ่ืนเสมอ แมDเขาจะทําผิดพลาดมาหลายครั้ง 4.13 0.85 มาก 

25.เม่ือบุคคลรอบขDางลักเล็กขโมยนDอย ฉันจะใหDโอกาสเขาไดDปรับปรุงตัวเอง 3.59 1.03 มาก 

26.ฉันมักจะมองส�วนที่ดีของผูDอ่ืน เพื่อจะใหDโอกาสใหDเขาไดDแสดงส่ิงดีๆออกมา 4.32 0.76 มาก 

27.เม่ือบุคคลอ่ืนประสบความลDมเหลว ฉันจะใหDโอกาสและเปhนกําลังใจใหDเขาสูD 4.56 0.73 มากที่สุด 

รวมด�านการรู�จักให�โอกาสผู�อื่น 4.30 0.86 มาก 

การตระหนักถึงความคิดเห็นของกลุPม 
28.เม่ือฉันอยู�ในกลุ�มเพื่อนๆ ฉันสามารถรับรูDความคิดของเขาไดD 

 
4.04 

 
0.84 

 
มาก 

29.ฉันสามารถสรุปความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ�มไดDเม่ือมีการอภิปรายกลุ�ม 3.89 0.85 มาก 

30.ฉันเขDาใจความคิดเห็นของสมาชิกแต�ละคนในกลุ�ม ว�าเขามีความรูDสึกอย�างไร 4.07 0.80 มาก 
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ข�อความ  X  S.D. ระดับ 

31.ฉันมักจะใหDความสําคัญในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกแต�ละคนภายในกลุ�ม 4.44 0.82 มาก 

32.เม่ือทํางานกลุ�ม ฉันมักจะตระหนักถึงความสัมพันธ
กับสมาชิกทุกคนเสมอ 4.53 0.65 มากที่สุด 

33.ฉันสามารถอ�านสถานการณ
ในกลุ�มไดDว�าสมาชิกแต�ละคนมีความรูDสึกต�อกันอย�างไร 4.10 0.80 มาก 

รวมด�านการตระหนักถึงความคิดเห็นของกลุPม 4.18 0.83 มาก 

รวม 4.25 0.78 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 เม่ือพิจารณาผลการศึกษาความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืน พบว�า ภาพรวมนักศึกษาคณะครุศาสตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยามีความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉล่ียเท�ากับ 4.25 ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.78 และเม่ือ
พิจารณาความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนเปhนรายดDาน พบว�า ทุกดDานอยู�ในระดับมาก โดยดDานการรูDจักส�งเสริมผูDอ่ืน มีค�าเฉล่ียเท�ากับ 4.41         
ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.67 ดDานการรูDจักใหDโอกาสผูDอ่ืน มีค�าเฉล่ียเท�ากับ 4.30 ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.86 ดDาน
การเขDาใจผูDอ่ืน มีค�าเฉล่ียเท�ากับ 4.19 ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.77 ดDานการมีจิตใจใฝYบริการช�วยเหลือ มีค�าเฉล่ียเท�ากับ 
4.19 ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.79 และดDานการตระหนักถึงความคิดเห็นของกลุ�มมีค�าเฉล่ียเท�ากับ 4.18 ค�าส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท�ากับ 0.83 ตามลําดับ 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
 นักศึกษาคณะครุศาสตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉล่ีย
เท�ากับ 4.25 ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.78 และเม่ือพิจารณาความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนเปhนรายดDาน พบว�า ทุกดDานอยู�ในระดับ
มาก โดยดDานการรูDจักส�งเสริมผูDอ่ืน มีค�าเฉล่ียเท�ากับ 4.41 ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.67 ดDานการรูDจักใหDโอกาสผูDอ่ืน มีค�าเฉล่ีย
เท�ากับ 4.30 ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.86 ดDานการเขDาใจผูDอ่ืน มีค�าเฉล่ียเท�ากับ 4.19 ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท�ากับ 
0.77 ดDานการมีจิตใจใฝYบริการช�วยเหลือ มีค�าเฉล่ียเท�ากับ 4.19 ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.79 และดDานการตระหนักถึงความ
คิดเห็นของกลุ�มมีค�าเฉล่ียเท�ากับ 4.18 ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.83 ตามลําดับ 
 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนของนักศึกษาคณะครุศาสตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว�า นักศึกษาช้ันปFที่ 1 
คณะครุศาสตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉล่ียเท�ากับ 4.25    
ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.78 และเม่ือพิจารณาความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนเปhนรายดDาน พบว�า ทุกดDานอยู�ในระดับมาก โดยดDาน
การรูDจักส�งเสริมผูDอ่ืน มีค�าเฉล่ียเท�ากับ 4.41 ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.67 ดDานการรูDจักใหDโอกาสผูDอ่ืน มีค�าเฉล่ียเท�ากับ 4.30 
ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.86 ดDานการเขDาใจผูDอ่ืน มีค�าเฉล่ียเท�ากับ 4.19 ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.77 ดDานการมี
จิตใจใฝYบริการช�วยเหลือ มีค�าเฉล่ียเท�ากับ 4.19 ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.79 และดDานการตระหนักถึงความคิดเห็นของกลุ�ม
มีค�าเฉล่ียเท�ากับ 4.18 ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.83 ตามลําดับ ทั้งน้ีแสดงใหDเห็นว�าคณะครุศาสตร
มีวิสัยทัศน
ที่มุ�งผลิต
บัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วิจัย และใหDบริการทางการศึกษาที่
สอดคลDองตามความตDองการของทDองถิ่น เพื่อกDาวสู�สากล อีกทั้งคณะครุศาสตร
 ยังปลูกฝgงใหDนักศึกษาไดDมีความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืน 
บูรณาการผ�านรายวิชาต�างๆ และกิจกรรมที่ทางคณะและสาขาไดDจัดใหD เพื่อเสริมสรDางความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนใหDแก�นักศึกษา เช�น 
กิจกรรมของทางฝYายกิจการนักศึกษาในเรื่องของการพัฒนาทักษะทางสังคมที่ใชDเพื่อปฏิสัมพันธ
กับผูDคน โดยจัดกิจกรรมกลุ�มที่
หลากหลายและบูรณาการเสริมสรDางความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนใหDเกิดแก�นักศึกษา ซ่ึงสอดคลDองกับงานวิจัยของคมเพชร ฉัตรศุภกุล [7] 
กล�าวว�า กิจกรรมกลุ�มเปhนการสรDางความเขDาใจบุคคลอ่ืน มนุษย
มีความตDองการที่จะร�วมกันอย�างมีความสุข ปgจจัยที่สําคัญประการหน่ึง 
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คือ ความเขDาใจในสมาชิกของกลุ�ม ความเขDาใจในบุคคลอ่ืนจะทําใหDการยอมรับพฤติกรรมที่บุคคลอ่ืนแสดงออกมา ดังน้ันในการทํา
กิจกรรมกลุ�มร�วมกันของสมาชิกจะเป�ดโอกาสใหDสมาชิกเกิดการเรียนรูDลักษณะต�างๆ ของแต�ละคนไดDอย�างดี   
 

9. ข�อเสนอแนะ 
 9.1 ขDอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชD 
  จากการศึกษาความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนของนักศึกษาคณะ  ครุศาสตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู�ใน
ระดับมาก ทั้งดDานการเขDาใจผูDอ่ืน ดDานการมีจิตใจใฝYบริการช�วยเหลือ ดDานการรูDจักส�งเสริมผูDอ่ืน ดDานการรูDจักใหDโอกาสผูDอ่ืน และดDาน
การตระหนักถึงความคิดเห็นของกลุ�ม ดังน้ันทางคณะครุศาสตร
 จึงควรจัดกิจกรรมที่เปhนการส�งเสริมและสนับสนุนใหDนักศึกษามี
ความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืนในระดับที่มากยิ่งขึ้น โดยที่มีการจัดกิจกรรมที่ส�งเสริมความเห็นอกเห็นใจใหDแก�นักศึกษาอย�างต�อเน่ือง  
 9.2 ขDอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต�อไป 
 9.2.1 พัฒนาการสรDางโปรแกรมที่วัดความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืน และนําเทคนิคที่หลากหลายมาบูรณาการร�วมในโปรแกรม 
 9.2.2 ศึกษาตัวแปรอ่ืนเพิ่มเติม ที่ส�งผลต�อความเห็นอกเห็นใจผูDอ่ืน เช�น สภาพแวดลDอมทางสังคม สภาพแวดลDอมทางครอบครัว 
เปhนตDน  
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การศึกษาความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านวิดีโอบนแพลตฟอร์ม 
สื่อสังคมออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านวิดีโอบนแพลตฟอร์ม  
สื่อสังคมออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 2) ศึกษาความสามารถในการผลิตวีดีโอบนแพลตฟอร์ม
สื่อสังคมออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขา วิชาพลศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  
แบบประเมินความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบประเมินความสามารถในการผลิตวีดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคม
ออนไลน์และแบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาวิชา
พลศึกษามีความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.60 
ความสามารถในการผลิตวีดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาต รฐานที่ 0.64 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาหลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: การออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ, วิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์, การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to study the abilities of English vocabulary pronunciation through 

video on social media platform by collaborative learning of Physical Education students 2) to study of video 
production on social media platform by using collaborative learning created by Physical Education students 3) to 
compare learning achievement before and after studying by using collaborative learning from Physical Education 
students. The research instruments used in this research were lesson plan, English vocabulary pronunciation 
ability form, the ability of creating videos on social media platform form and learning achievement tests. 
Statistics used in this research were Means, Standard Deviation and t-test. The results of the research showed 
that the ability of the Physical Education students in English vocabulary pronunciation was in high level 

( X =3.57) (S.D.=0.60). The abilities of video production on social media platform was in high level ( X =4.42) 
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(S.D.=0.64). The learning achievement of Physical Education students after studying by collaborative learning was 
higher than before studying at statistical significance.   
 
Keywords: English Vocabulary Pronunciation, Video on Social Media Platform, Collaborative Learning 
 

1. บทน า 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2561-2580 เน้นด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะใน
ด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษซึ่งประชาชนในประเทศไทยจะต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สามารถติดต่อสื่อสารกับนานา
ประเทศได้ [1] เป็นยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยให้ความส าคัญอีกส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางในการวางแผน
การศึกษาชาติที่จะต้องเน้นภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มโอกาส ความเสมอภาคให้มีความเท่าเทียมทางการศึกษาในด้านภาษาอังกฤษ 
นอกจากนั้นแล้วจากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษน้ันลดลง [2] จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนอย่างเร่งด่วน โดยการพัฒนาภาษาอังกฤษมีอยู่หลายด้านทั้ง ไวยากรณ์ ทักษะ
การสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ฯลฯ และมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษคือ ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ นับเป็นองค์ประกอบท่ีมีผลต่อโครงสรา้งของภาษาและประโยคในภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผู้ที่ติดต่อสื่อสารเข้าใจเนื้อหาสาระ
ที่ท าการสื่อสารกันได้ทั้งในด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูด ให้มีความเข้าใจระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารที่ตรง กันได้อย่าง
ถูกต้อง [3-4] ลักษณะของค าศัพท์จะเป็นการประสมเสียงให้ออกมาในลักษณะของค า เพื่อสื่อความหมายให้ผู้สื่อสารทราบได้ว่าสิ่งที่
สื่อสารคืออะไรไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ อากัปกิริยา ท่าทาง ลักษณะ โครงสร้าง ข้อมูลหรือสิ่งต่างๆ ผู้สื่อสารจะรวบรวบค าศัพท์ให้
เป็นในรูปของประโยคหรือใช้ค าศัพท์เพียงค าเดียวในการสื่อสาร โดยเฉพาะการออกเสียงค าศัพท์จะต้องค านึงถึงส าเนียง  การออกเสียง
ค าศัพท์ การเน้นเสียง ความคล่องแคล่ว ความถูกต้องในการออกเสียงค าศัพท์ ถ้านักเรียน นิสิต นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้มีความช านาญก็จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี [5-6] 
 การจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
กระบวนการหนึ่งคือ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกระบวนการที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม มีการร่วมมือกันท างานเป็นทีมซึ่งผู้เรียน
ในกลุ่มแต่ละคนจะมีหน้าที่ของตนเอง มีการแบ่งงานกันท า โดยที่ผู้เรียนแต่ละคนจะไปค้นคว้าหาข้อมูลตามที่ตนเองได้รับมอบหมาย
แล้วมาน าเสนอให้สมาชิกในกลุ่มได้ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายข้อมูลร่วมกัน ผ่านการฝึกปฏิบัติการท างานอย่างร่วมมือร่วมใจของสมาชิก
ในกลุ่มจนได้ผลงานอันเป็นที่ยอมรับของสมาชิกร่วมกัน [7-9] โดยองค์ประกอบหนึ่งการเรียนรู้แบบร่วมมือคือการสร้างสรรค์ช้ินงาน
เพื่อมาน าเสนอให้กับผู้เรียนในกลุ่มอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่ม ซึ่งในปัจจุบันการน าเสนอผลงานด้วยวีดีโอผ่านการใช้
แพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์นับเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายทั้งการใช้แพลตฟอร์มของ Facebook, YouTube, Instagram เป็น
ต้น เป็นการน าเสนอช้ินงานโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ อินเทอร์เน็ต ระบบโทรคมนาคมเข้ามาช่วยประกอบการน าเสนอเป็นช่องทางของการ
สื่อสารของโลกในศตวรรษที่ 21 [10-11] ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์สามารถน าเสนอช้ินงานได้ทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ 
เสียงและแอนิเมช่ันได้ในเวลาเดียวกันในรูปแบบของการน าเสนอแบบออนไลน์ ผู้เรียนสามารถโพสต์วีดีโอลงบนสื่อสังคมออนไลน์ได้
อย่างง่ายดาย ผู้ที่สนใจจะเข้ามาดูเนื้อหาในวีดีโอสามารถท าได้ในทุกสถานท่ีและทุกเวลา [12] ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันนี้การผลิตวีดีโอ
สามารถท าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นักศึกษาสามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต กล้องถ่ายรูปหรือกล้องถ่ายวีดีโอ
ระบบดิจิทัลถ่ายท าเสร็จแล้วก็สามารถน ามาตัดต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือการใช้แอปพลิเคช่ันบนโทรศัพท์ตัดต่อแล้วผลิตเป็น
ช้ินงานได้โดยง่าย [13-14] วีดีโอจึงเป็นสื่อประเภทหน่ึงที่ได้รับความนิยมที่จะน ามาใช้ในการน าเสนอผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยุคนี้ 
 จากความส าคัญของการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมอื การใช้วีดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะสามารถช่วยให้นักศึกษาสาขาพลศึกษาได้พัฒนาความสามารถในการฝึกออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่าน
วีดีโอบนแพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์  
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ซึ่งภาษาอังกฤษก็เป็นอีกหนึ่งทักษะความสามารถที่นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาจะต้องพัฒนาเนื่องด้วยนักศึกษาจะต้องรู้ค าศัพท์เฉพาะ
ทางด้านการกีฬา การออกก าลังกายและการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ในอนาคตทั้งการจัดการเรียนการสอน การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู การเป็นครูหรือการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา เพื่อช่วยส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาได้มี
ศักยภาพที่สูงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อ
สังคมออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาได้ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 
 2.2 เพื่อศกึษาความสามารถในการผลติวีดโีอบนแพลตฟอร์มสือ่สังคมออนไลน์ดว้ยการเรียนรูแ้บบร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษา 
 2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งนี้เป็นศึกษาความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา โดยมีขั้นตอนของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
153 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา โดยสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1143701 ภาษาอังกฤษส าหรับครูพลศึกษา จ านวน 
31 คน 
 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ การออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ, วิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบประเมินความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ แบบประเมินความสามารถในการผลิตวีดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียน 
 3.3.2 การหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ [15] 
  3.3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบประเมินความสามารถในการออกเสียง
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบประเมินความสามารถในการผลิตวีดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผู้วิจัยใช้วิธีการหาคุณภาพด้วยการให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ จากนั้นน าผลการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญมาหาความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ( Item-Objective 
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Congruence: IOC) โดยผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1 และท าการแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยตามค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 
  3.3.2.2 น าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้ง แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบประเมินความสามารถในการออกเสียง
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบประเมินความสามารถในการผลิตวีดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ที่ผ่านการประเมินและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลอง (try out) กับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลที่ได้มาแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.3.2.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาหาค่าดัชนีความยากง่าย โดยคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่มีค่าดัชนีความยากง่ายของแบบทดสอบระหว่าง 0.20-0.80 ไว้ จากนั้นน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไป
ทดลอง (try out) กับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่ามากว่า 0.70 ด้วยการใช้สูตร KR-20 Kuder 
Richardson ของ Kuder Richardson และได้ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 0.82 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 3.4.1 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษากลุ่มทดลองท าแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วเก็บรวบรวมคะแนน 
 3.4.2 ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.4.3 ประเมินผลการความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษและประเมินวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษากลุ่มทดลองได้ผลิตขึ้น 
 3.4.4 หลังจากการทดลองเสร็จสิ้นให้นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษากลุ่มทดลองท าแบบทดสอบหลังเรียนและเก็บรวบรวมคะแนน 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5.1 คะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผู้วิจัยให้คะแนนข้อท่ีตอบถูก 1 คะแนน และ ให้ 0 คะแนนในข้อท่ีตอบผิด 

โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใช้การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสถิติ t-test dependent 

 3.5.2 สถิติที่ใช้ในการวิคราะห์ความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังต่อไปนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง นักศึกษามีความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่สุด  
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง นักศึกษามีความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง นักศึกษามีความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง  
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง นักศึกษามีความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับน้อย  
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง นักศึกษามีความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 3.5.3 สถิติที่ใช้ในการวิคราะห์ความสามารถในการวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังต่อไปนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง นักศึกษามีความสามารถในการผลิตวีดีโออยู่ในระดับมากที่สุด  
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง นักศึกษามีความสามารถในการผลิตวีดีโออยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง นักศึกษามีความสามารถในการผลิตวีดีโออยู่ในระดับปานกลาง  
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง นักศึกษามีความสามารถในการผลิตวีดีโออยู่ในระดับน้อย  
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง นักศึกษามีความสามารถในการผลิตวีดีโออยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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4. ผลการวิจัย 
 การศึกษาความสามารถในการออกเสยีงค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านวิดโีอบนแพลตฟอร์มสือ่สังคมออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 

การออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ X  S.D. แปลผล 
1. การออกเสียงค าศัพท ์ 3.86 0.69 มาก 
2. การออกเสียงเน้นหนักค าศัพท์ 3.42 0.53 ปานกลาง 
3. การออกเสียงท้ายค าศัพท์ 3.28 0.48 ปานกลาง 
4. ความถูกต้องของการออกเสียงค าศัพท ์ 3.71 0.75 มาก 
5. ความคล่องแคล่วในการออกเสียงค าศัพท์ 3.57 0.53 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.57 0.60 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษามีความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.60 โดยการออกเสียงค าศัพท์เป็นความสามารถที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.86 และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.69 รองลงมาได้แก่ความถูกต้องของการออกเสียงค าศัพท์ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.75 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 ผลศึกษาความสามารถในการผลิตวีดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ 
 

การออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ X  S.D. แปลผล 
1. การวิเคราะห์และก าหนดเนื้อหาสาระ 4.28 0.75 มาก 
2. การออกแบบสตอรี่บอร์ด 4.57 0.53 มากที่สุด 
3. การเขียนบท 4.42 0.53 มาก 
4. คุณภาพของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและตัวหนังสือ 4.71 0.85 มากที่สุด 
5. คุณภาพของเสียง การออกเสียงค าศัพท์ 4.14 0.89 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.42 0.64 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษามีความสามารถในการผลิตวีดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 0.64 โดยคุณภาพของภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวและตัวหนังสือเป็นความสามารถท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 0.85 รองลงมาได้แก่การออกแบบสตอรี่บอร์ด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.57 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.53 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม X  S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 31 30 13.90 2.82 22.92 0.00 
หลังเรียน 31 30 20.35 2.47   
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาก่อนและหลังเรยีนด้วยการเรยีนรู้
แบบร่วมมือของนักศึกษาสาขาพลศึกษาพบว่า นักศึกษาสาขาพลศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

5. อภิปรายผล 
 ผลของการศึกษาความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 
0.60 โดยการออกเสียงค าศัพท์เป็นความสามารถที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.86 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.69 รองลงมาได้แก่ความ
ถูกต้องของการออกเสียงค าศัพท์ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 0.75 ตามล าดับนั้น อาจเป็นเพราะกระบวนการของ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมจึงท าให้นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาได้มีกระบวนการร่วมมือ
การท างานในการฝึกปฏิบัติการการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเรียนและการผลิตวีดีโอเพื่อใช้ในการน าเสนอการออก
เสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ท่ีจะต้องน าเสนอให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษากลุ่มอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน การใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนนั้นก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้นักศึกษากระตือรือร้นใน
การท างานจนส่งผลให้นักศึกษามีความสามารถที่ดีขึ้น โดยในงานวิจัยของ กัลยาณี ถนัดค้า และ อังค์วรา เหลืองนภา (2562) [16] 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ มีผลการวิจัยที่ช้ีให้เห็นว่าการใช้เกมหรือ
เทคโนโลยีต่างๆ จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะ ความสามารถในด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้เพิ่มขึ้น 

ผลการศึกษาความสามารถในการผลิตวีดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษามีความสามารถอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.64 โดยคุณภาพของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและตัวหนังสือเป็น
ความสามารถที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 0.85 รองลงมาได้แก่การออกแบบสตอรี่บอร์ด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.57 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.53 ตามล าดับ จากผลการศึกษาความสามารถในการผลิตวีดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อยู่ใน
ระดับมากอาจเป็นเพราะกระบวนการในการผลิตวีดีโอในปัจจุบันสามารถท าได้ง่ายจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคช่ัน
ในการตัดต่อ [17-18] อีกทั้งนักศึกษาสามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในการถ่ายท าซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นักศึกษามีอยู่แล้วและ
กระบวนการท าในการผลิตวีดีโอแล้วน าเสนอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์นักศึกษาได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มสามารถแบ่งงานตาม
ความถนัดของตนเองได้ ส่งผลท าให้การสร้างสรรค์วีดีโอจึงออกมาเป็นผลงานที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย สุวรรณะ และ 
บริบูรณ์ ชอบท าดี (2563) [19] ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาพลศึกษาที่เรียนด้วย
การเรียนแบบผสมผสานผ่านวีดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยงานวิจัยมุ่งศึกษาความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การผลิตวีดีโอเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาเมื่อเรียนผ่านวีดีโอบนสื่อสังคม
ออนไลน์มีความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เป็นวีดีโออยู่ในระดับมากด้วยเช่นกัน 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือของ
นักศึกษาสาขาพลศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาพลศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องด้วยกระบวนการในการเรียนการสอนมีการร่วมมือกันท างาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มท าให้นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย นอกจากนั้นแล้วนักศึกษายังได้เรียนรู้ผ่านวีดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อ
สังคมออนไลน์ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Fak-on and Chobthamdee (2020) [20] ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เรียนผ่าน
วีดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า เมื่อนักศึกษาเรียนผ่านวีดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วนั้นจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติด้วยเช่นกันกับงานวิจัยในครั้งนี้ 
 

6. บทสรุป 
 การศึกษาความสามารถในการออกเสยีงค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านวิดโีอบนแพลตฟอร์มสือ่สังคมออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษามีผลการศึกษาที่มึความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันคือ ความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์
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ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษามีความสามารถอยู่ในระดับมาก ความสามารถในการวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสั งคม
ออนไลน์ก็มีผลการศึกษาอยู่ในระดับมากในทิศทางเดียวกันและในส่วนของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือก็มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ มีความเป็นไปได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาพลศึกษาออกเสียงค าศัพท์
ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นและสามารถช่วยให้นักศึกษามีความสามารถในการผลิตวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ได้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน 
จึงควรมีการสนับสนุนให้มีการท าวิจัยหรือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนที่มีความหลากหลายทางสาขาวิชาหรือใน
ระดับชั้นการศึกษาอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธภาพยิ่งๆ ข้ึนไป 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 งานวิจัยในครั้งนี้ผู้ที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาผู้เรียนควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านเนื้อหาสาระที่จะใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับช่วงวัยและควรเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์ ซอฟแวร์ที่จะให้ผู้เรียนได้ใช้ในการผลิตวีดีโอบน
แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ให้มีความพร้อมในการใช้งาน 
 7.2 การวิจัยในครั้งต่อไป อาจศึกษาในตัวแปรอื่นๆ ด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านไวยากรณ์ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือการ
เล่าเรื่องดิจิทัล เป็นต้น 

 
8. เอกสารอ้างอิง 
[1] ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580,  ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561.  
[2] ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579, พริกหวานกราฟฟิค, 2560. 
[3] M. McCarthy, and F. O’Dell, English Vocabulary in Use, United Kingdom: Cambridge University Press, 2017.  
[4] B. J. Blake, English Vocabulary Today into the 21st Century, New York: Taylor & Francis, 2019. 
[5] M. P. Kaminski, Defining with Simple Vocabulary in English Dictionaries, Philadelphia: John Benjamins, 2021. 
[6] L. J. Zwier, and F. Boers, English L2 Vocabulary Learning and Teaching, New York: Taylor & Francis, 2022. 
[7] พิมพ์พันธุ์ เตชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข, การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. 
[8] ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, วิธีสอนทั่วไป (Method of Teaching), ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2559. 
[9] บุญเลี้ยง ทุมทอง, ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน, ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2559. 
[10] J. Burgess, and J. Green, YouTube Online Video and Participatory Culture, Polity Press, 2009. 
[11] C. Wankel, Educating Educators with Social Media, Emerald Group, 2011. 
[12] J. O’Neill, E. M. Noam, and D. Gerbarg, Broadband as a Video Platform Strategies for Africa, USA: Springer, 2014. 
[13] J, Köster, Video in the age of digital learning, Switzerland: Springer, 2018. 
[14] F. D. Rango, “DIGITAL VIDEO,” India: Intech, 2010. 
[15] พรรณี ลีกิจวัฒนะ, การวิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 10, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2558. 
[16] กัลยาณี ถนัดค้า และ อังค์วรา เหลืองนภา, “การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์กับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านค าศัพท,์ วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีท่ี 2, ฉบับที่ 2, หน้า 45-54, 2562. 
[17] L. G. Bull, and L. Bull, Teaching with digital video, International Society for Technology in Education, 2010. 
[18] W. Jackson, Digital Video Editing Fundamentals, California: APRESS, 2016. 

114
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคโปสเตอร์



 

[19] สมชาย สุวรรณะ และ บริบูรณ์ ชอบท าดี, “ผลของการเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาพลศึกษา ,” การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
พระนครศรีอยุธยา, ธันวาคม 2563., หน้า 82-87. 

[20] S. Fak-on and B. Chobthamdee, “A Study of Learning Achievement using Social Media and Digital Video of 
Students in the Faculty of Education” International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2020), Huahin, 
THAILAND, November. 4-6, 2020, pp. 63-65. 

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

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคโปสเตอร์



 
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

“ราชภัฏกรุงเกา” คร้ังที่ 5 

 

บทความวิจัย 
 

 

ภาคโปสเตอร 
(Poster Presentation) 

 

กลุมมนุษยศาสตร 
และสงัคมศาสตร (HS) 

 
 

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



การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย ์                                        
ชุมชนบ้านหนองน ้าใส อ้าเภอภาช ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

Development of Products from Water hyacinth to Increase Commercial Value               
Ban Nong Nam Sai Community, Phachi District, Phranakhon Si Ayutthaya Province 

 
นฤมล ญาณสมบัต ิ 

 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผับตบชวาเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิง
พาณิชย์  ของชุมชนบ้านหนองน้้าใส อ้าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเพื่อ
เพิ่มมูลค่า เชิงพาณิชย์ ของชุมชนบ้านหนองน้้าใส อ้าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใดยผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฎิบัติการอย่าง
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เก็บข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ 
เชิงลึก การสังเกตุ และการสนทนากลุ่ม (Focused Group) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคสามเส้า (Triangulation) ผลการวิจัยพบว่า                
1. ชุมชนบ้านหนองน้้าใส อ้าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีศักยภาพในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา                   
ในด้าน  1) ความสามารถในการจักรสานของสมาชิก 2) ด้ านผู้น้ ามีความเข้มแข็งและมีความสามารถด้านการสื่อสาร                                
3) ด้านความสามัคคีของชุมชน 4) ด้านการมีเครือข่าย 5) ด้านการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และ 6) ชุมชนมีความต้องการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาร่วมกัน 2. จากการวิเคราะห์องค์ความรู้จากในชุมชนและข้อมูลภายนอก น้าไปสู่ การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ “รองเท้าสานจากผักตบชวา” โดยผ่านกระบวนการ 6 ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นตอนการหาแนวคิด 2) ขั้นตอนการสร้าง
แบบจ้าลองทางธุรกิจ 3) ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4) ขั้นตอนการทดสอบตลาด 5) ขั้นตอนการผลิตและจัดจ้าหน่าย                        
และ 6) ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล  
 
ค้าส้าคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์, ผักตบชวา, การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์  
 

Abstract 
The The objectives of this research were 1) to study the potential of the community in developing      

a product model from water hyacinth to increase the commercial value of Ban Nong Nam Sai community, Phachi 
District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, and 2) To develop a product model from Ban Nong Nam Sai. Form 
water hyacinth to increase commercial value of Ban Nong Nam Sai Community, Phachi District, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province. This research is participatory action research ( PAR) collects secondary data from related 
documents. and primary data from in-depth interviews, observations, and focused group discussions. Data were 
analyzed by using a triangular technique. (Triangulation) The results of the research were as follows: 1. Ban Nong 
Nam Sai Community, Phachi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province It has potential to develop product form 
from water hyacinth in 1) the members' ability to weave. 2) The leadership has the strength and communication 
ability 3) The unity of the community has the strength  4) The community has a network group.  5) The 
community has a learning center and is a learning community.  and 6) The community needs to develop a 
product form from water hyacinth together. 2. Based on the analysis of knowledge from the community and 
external data. Leading to product development “Water hyacinth woven shoes” through a 6-step process: 1) 
Conceptualization 2) Business Modeling 3) Product Development 4) Market Testing 5) Production and distribution; 
and 6) monitoring and evaluation procedures.  
 
Keywords: Product Development, Water Hyacinth, Commercial Value Addition 
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1. บทน้า 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กสู่ธุรกิจ             
ที่มีมูลค่าสูงเชิงสร้างสรรค์ มีการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ ให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จากแนวทางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สินค้าของชุมชน           
ที่มีฐานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหากได้รับการเพิ่มมูลค่าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค จะช่วยท้าให้สินค้าสามารถแข่งขันในตลาด
ได้ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ประเทศเพ่ิมขึ้นได้   
 ภาครัฐได้พยายามเข้ามาพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของชุมชนเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว อาทิ การส่งเสริมธุรกิจ SMEs กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่ม OTOP แต่ก็ยังไม่ประสบผลส้าเร็จเท่าที่ควร เพราะชุมชนส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจในแบบเดิมๆ ผลิตบนพื้นฐานปัจจัย            
การผลิตและความช้านาญที่ตนมีอยู่ มีรูปแบบที่ซ้้าๆ กันไม่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ยังขาดความเข้าใจในเรื่องของกระแส  
ความนิยมหรือพฤติกรรมของผู้บริโภค [5] เช่นเดียวกับชุมชนบ้านหนองน้้าใส อ้าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ประชาชน            
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้านา ท้าไร่ ท้าสวน กลุ่มสตรีเมื่อหมดฤดูกาลเพาะปลูกก็จะมารวมกลุ่มกันท้าผลิตภัณฑ์จักสาน งานฝืมือ 
สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ หนึ่งในนั้นก็คือผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา แต่การผลิตยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาด หรือยังไม่รู้จักการเจาะกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายว่าผลิตภัณฑ์นั้นควรจะขายใคร ขายอย่างไร   
 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติได้รับความนิยมสูง ลูกค้ายินดีที่จะซื้อสินค้าแม้มีราคาสูงกว่า การเพิ่มมูลค่า (Added Value 
Creation) คือ วิธีการสร้างความแตกต่าง การสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากสินค้า วิธีการ          
ที่ใช้ในการเพิ่มมูลค่าเกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดจ้าหน่าย การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาด มีผลท้าให้สามารถตั้งราคา
ได้สูงขึ้น [1] เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ท้าให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ส่งผลต่อยอดขายและรายได้ของกลุ่ม ดังงานวิจัยของ [4] ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี พบว่า การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่า มี 10 องค์ ประกอบ 
ได้แก่ การเรียนรู้ การสะสมข้อมูล การออกแบบและความแตกต่าง การระดมสมอง ความมีประโยชน์ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การ
จัดการความรู้ ความเป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกัน การยอมรับผลิตภัณฑ์ และองค์กรแห่งการเรียนรู้  ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชนประสบความส้าเร็จได้ 
 จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยและชุมชนพิจารณาเห็นถึงความส้าคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน จึงร่วมกันค้นหา
ศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฎิบัติการอย่างมีส่วนร่วม  (Participatory Action 
Research : PAR) พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความเป็นไปได้ ท้าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สวยงามตรงกับความต้องการของลูกค้า 
ผลการศึกษาเป็นประโยชน์น้าไปสู่การสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนมีการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นต่อไป อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทาง
หรือประยุกต์ใช้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไปได้  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผับตบชวาเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ ชุมชนบ้านหนองน้้าใส 
อ้าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผับตบชวาเพื่อเพิ่ มมูลค่าเชิงพาณิชย์ ชุมชนบ้านหนองน้้าใส อ้าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
     
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

Input 
- สมาชิกชุมชน  
- การศึกษาบริบท
ชุมชน  

Process 
- วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์    
จากผักตบชวา 
 

Output 
- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก
ผักตบชวา  
- ช่องทางการตลาด  
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4. ขอบเขตการวิจัย 
 4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาของการวิจัยประกอบด้วยการศึกษาบริบทชุมชน การศึกษาศักยภาพชุมชน ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา และช่องทางการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ ชุมชนบ้านหนองน้้าใส อ้าเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่การวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้พื้นที่ ชุมชนบ้านหนองน้้าใส อ้าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 4.3 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในครั้งนี้คือ ประชาชนในชุมชนบ้านหนองน้้าใส จ้านวน 40 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 2 คน                
ผู้อาวุโสในชุมชน 3 คน ผู้น้าชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 5 คน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5 คน รวม 55 คน                  
โดยใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง 
 
5. วิธีด้าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัย เชิ งปฏิบั ติการอย่างมีส่ วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) พื้ นที่ วิจัย  คือ ชุมชน                      
บ้านหนองน้้าใส ต้าบลหนองน้้าใส อ้าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย          
ทุกขั้นตอน ประกอบด้วย เก็บข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และข้อมูล
ปฐมภูมิด้านบริบทของชุมชน ศักยภาพชุมชน จากการสัมภาษณ์   เชิงลึก การสังเกตุ และการสนทนากลุ่ม (Focused Group)              
ในการระดมความคิดเห็นของกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่วมวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์  วิเคราะห์ข้อมูล       
โดยใช้เทคนิคสามเส้า (Triangulation) ดังนี้ 1. การเก็บรวมรวมข้อมูลใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายทางความคิด 2. ใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลที่หลากหลาย 3. มีการตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์และคืนข้อมูลให้ชุมชน 
 
6. ผลการวิจัย 
 1. ศึกษาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผับตบชวาเพื่อเพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์ ของชุมชนบ้านหนองน ้า
ใส อ้าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียดดังนี้ 
     1.1 ด้านความสามารถในการจักรสานของสมาชิก ชุมชนบ้านหนองน้้าใสมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม ประชากรทั้งชาย
และหญิงส่วนใหญ่มีความสามารถทางด้านการจักรสานไม้ไผ่เพื่อน้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ยุ้ง ฉาง กระบุง หาบ รอก ข้อง  
อุปกรณ์จับสัตว์น้้า สุ่มไก่ ส่วนสตรีก็มักจะท้างานฝีมือประเภทสานตระกร้า เพื่อใส่ของไปท้าบุญที่วัด  จากภูมิปัญญาดังกล่าวชุมชน           
ได้มีการต่อยอดเสริมสร้างทักษะในสิ่งประดิษฐ์ งานหัตถกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความแตกต่างกับตลาด  ช่วยดึงดูด
ความสนใจจากกลุ่มลูกค้าได้ 
  1.2 ด้านผู้น้ามีความเข้มแข็งและมีความสามารถด้านการสื่อสาร ผู้น้าของกลุ่มมีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่ม                 
มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ชุมชนมีการแบ่งโครงสร้างหน้าที่ เช่น ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต 
โดยสมาชิกมีการแบ่งหน้าที่กันท้าตามความถนัด สมาชิกในชุมชนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เช่น การพูดคุยปากต่อปาก ผ่านทางช่องทางไลน์ ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเพจ หรือหนังสือเวียน 
  1.3 ด้านความสามัคคีของชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “รองเท้าสานจากผักตบชวา” จะเกิดขึ้นไม่ได้หากสมาชิกในชุมชน             
ไม่ให้ความร่วมมือ เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงต้องมีปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง แต่สมาชิกในชุมชนก็สามารถผ่านมาได้ ต้องอดทน 
มีความวิริยะอุตสาหะ ความเห็นอกเห็นใจ การแบ่งปันซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์เหล่ านี้ท้าเกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันของสมาชิก         
จึงท้าให้กลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง  
  1.4 ด้านการมีเครือข่าย ชุมชนมีศักยภาพในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งระดับท้องถิ่น เช่น เกษตรอ้าเภอ พัฒนาชุมชน
อ้าเภอ กศน.อ้าเภอ สามารถสร้างเครือข่ายทั้งระดับอ้าเภอ ระดับจังหวัด หน่วยงานเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนงบประมาณโครงการ 
สถาบันการศึกษา ท้าให้เกิดการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ชุมชนได้รับการพัฒนามีการส่งเสริมให้เกิดผลผลิตของชุมชน             
ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้  
  1.5 เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  ภายในชุมชนบ้านหนองน้้าใสมีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ แบ่งเป็น
ฐานที่น่าสนใจ อาทิ การเพาะเห็ด การทอผ้า งานฝืมือและสิ่งประดิษฐ์ นอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ได้รับความสนใจ
จากหน่วยงาน อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดและต่างจังหวัด นักเรียนนักศึกษา เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบของสมาชิก 
และยังถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลัง การได้เรียนรู้ท้าให้เกิดความเข้าใจและรับรู้ถึงแก่นแท้ของวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดทัศนคติเชิงบวก        
มีความรักและหวงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 
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  1.6 ชุมชนมีความต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาร่วมกัน  
  จากการศึกษาบริบทของชุมชน และศักยภาพชุมชน ผลการประชุมกลุ่มโดยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR) ซึ่งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็น และวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน โดยมีผล                   
การวิเคราะห์ ดังนี้  

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน (SWOT) 

 

จุดแข็ง (S)  
- สมาชิกมีความสามารถในด้านการจักรสาน  
- การรวมกลุ่มมีความเข้มแข็ง มีผู้น้ากลุ่มที่มีความสามารถในด้าน
การสื่อสาร กลุ่มมีความสามัคคี 
- ภายในชุมชนมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ถ่ายทอด
สู่คนรุ่นหลังได้  
 

จุดอ่อน (W) 
- ขาดทักษะในการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค           
เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ 
- ขาดการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์  
- ขาดการพัฒนาช่องทางการตลาด  และการตลาดออนไลน์  
- ขาดทักษะการสร้างสื่อประชาสมัพันธ์ และการส่งเสริม
การตลาด 

โอกาส (O)  
- ชุมชนได้รับงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาจากหน่วยงาน
ภาครัฐและบริษัทเอกชน 
- มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานกิจกรรมของกลุ่ม  

อุปสรรค (T) 
- จากสถานการณ์โรคระบาด (COVID-19) ยอดขายลดลง 
- การส่งเสริมอาชีพยังไม่มีความต่อเนื่อง  
- คู่แข่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ  

 
 2. รูปแบบผลิตภัณฑ์จากผับตบชวาเพื่ อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ ของชุมชนบ้านหนองน ้ าใส อ้าเภอภาชี  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
      จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภายในชุมชน การศึกษาเอกสารงานวิจัย ความต้องการของลูกค้า คู่แข่ง ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนด
แนวทางในการสร้างเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและศักยภาพของชุมชน เพื่อน้ามาสู่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “รองเท้าสานจากผักตบชวา” โดยผ่านกระบวนการ 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
  2.1 ขั้นตอนการหาแนวคิด  ทางกลุ่มและผู้วิจัยมีแนวความคิดใปในทิศทางเดียวกันคือด้วยคุณสมบัติของล้าต้นผักตบชวาที่มีเส้น
ใยเป็นลักษณะโป่งพองมีช่องอากาศ เมื่อน้าล้าต้นของผักตบชวาไปตากแดดและน้ามาท้าเชื่อกส้าหรับถัก จะท้าให้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
น้้าหนักเบาและมีความยืดหยุ่นในการรับน้้าหนัก ประกอบกับสมาชิกมีภูมิปัญญาทางด้านการจักสาน จึงมีแนวคิดท้าเป็นรองเท้าสาน
จากผักตบชวาเพื่อสุขภาพใส่ภายในอาคาร เนื่องจากเป็นวัสดุธรรมชาติจึงไม่เหมาะที่จะโดนน้้าหรือความชื่นจะท้าให้เกิดเชื้อราหรือ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าอยู่ในวัยท้างาน หรือผู้สูงอายุที่ใส่รองเท้าภายแตะภายในอาคารซึ่งมีก้าลังซื้อ
ค่อนข้างสูง  
  2.2 ขั้นตอนการสร้างแบบจ้าลองทางธุรกิจ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยและชุมชน ได้ร่วมกันออกแบบจ้าลองผลิตภัณฑ์ในรูป 2 มิติ และมี
การขึ้นรูป 3 มิติ โดยค้านึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามที่คือเป้าหมายหลักของการออกแบบ การเลือกวัสดุที่ใช้ในการผลิต 
และอุปกรณ์ส้าหรับตกแต่ง น้าต้นแบบที่ออกแบบไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายว่ามีความต้องการในลักษณะใดและน้ามาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ จนผู้ใช้เกิดความพึงพอใจจึงเริ่มผลิต ดังแสดงในตารางที่ 2  
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  ตารางท่ี 2 แสดงรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมจากการระดมความคิดเห็นของกลุ่ม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผู้เชี่ยวชาญ  

ประเภทผลิตภัณฑ์ รูปแบบที่มีความเหมาะสมจากการระดมความคิดกลุ่ม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผู้เชี่ยวชาญ 

แบบวัสดุธรรมชาติ 

แบบที่ 1 สวมไขว้ 

 

แบบที่ 2 สวมคาด  

 

แบบที่ 3 หนีบ 

 

แบบแฟชั่น 

แบบที่ 1 สวมไขว้ 

 

แบบที่ 2 สวมคาด  

 

แบบที่ 3 หนีบ 

 
 
 2.3 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มได้ร่วมกันผลิต “รองเท้าสานจากผักตบชวา” ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ มี 4 
ขนาด คือ S M L XL แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ วัสดุที่ใช้ตกแต่งเป็นแบบธรรมชาติ 100% และแบบที่ใช้วัสดุตกแต่งตามแฟชั่น เพื่อเป็น
การเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าและสร้างความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ โดยมีขั้นตอนในการผลิต ดังนี้ 1) คัดเลือกผักตบจาก
แหล่งน้้าสะอาด ล้าต้นยาว เลือกก้านใบผักตบชวาที่มีสีเขียวเข้ม ไม่แก่จัดเพื่อน้ามาท้าเกลียวเป็นเชือกส้าหรับถักหรือสาน                    
2) น้าผักตบชวาไปตากแดดจัดทิ้งให้แห้ง ประมาณ 7 วัน 3) น้าผักตบชวาที่แห้งดีแล้วมาอบด้วยก้ามะถันเพื่อป้องกันเชื้อรา 4) ล้าง
ผักตบชวาที่ผ่านการอบก้ามะถันด้วยน้้าให้สะอาด น้าไปผึ่งให้แห้ง เก็บไว้ใช้งาน 5) น้าผักตบชวาที่เตรียมไว้ มาจักเป็นเส้นที่พอดีมี
ขนาดเท่ากันเพื่อใช้พันเกลียวท้าเป็นเชือกมีขนาดเท่ากันตลอดทั้งเส้น 6) น้าเส้นเชือกจากผักตบชวาสานเป็นพื้นรองเท้า  สานให้ได้
รูปแบบของเท้าตามแบบพื้นฟองน้้าเพื่อความคงทนติดกาวพื้นรองเท้า 7) น้าไปเจาะรูเพื่อใส่สายรองเท้าที่สานเตรียมไว้ แล้วน้ามา
ประกอบเข้ากันติดกาวให้แน่น 8. ตกแต่งรองเท้าตามรูปแบบที่ต้องการ 9) เคลือบด้วยแลคเกอร์เพื่อเพิ่มความคงทนและสวยงาม  
  2.4 ขั้นตอนการทดสอบตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าได้รับรู้ถึงหน้าตาของผลิตภัณฑ์และการใช้งานแล้วจึง
ทดลองน้าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด เพื่อหาแนวโน้มของยอดขาย โดยทางกลุ่มมีการน้าสินค้าออกจ้าหน่ายทั้งทางช่องทางออฟไลน์ และ
ออนไลน์ ท้าให้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ เพื่อน้าไปพัฒนาและปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาด 
  2.5 ขั้นตอนการผลิตและจัดจ้าหน่าย หลังจากที่ผลิตภัณฑ์รองเท้าเป็นที่รู้จักของตลาดแล้ว มีการผลิตและจ้าหน่ายอย่างต่อเนื่อง 
กลุ่มมีการวางแผนในการสั่งซื้อวัสดุเพื่อป้องกันการขาดแคลนทรัพยากร กลุ่มได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในการออกงาน
แสดงสินค้าต่างๆ เช่น งานประจ้าปีของจังหวัด งานแสดงสินค้า OTOP เป็นต้น โดยมีการก้าหนดราคา ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ก่อน-หลัง ที่มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 

ประเภทผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ก่อน-หลัง ที่มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ์

 แบบที่ 1 สวมไขว้ 
 

แบบที่ 2 สวมคาด  
 

แบบที่ 3 หนีบ 

สินค้าตลาดที่ไม่มีการตกแต่ง 90-100 บาท 90-100 บาท 90-100 บาท 

ตกแต่งแบบวัสดุธรรมชาติ 120 บาท 120 บาท 120 บาท 

ตกแต่งแบบแฟชั่น 180 บาท 180 บาท 180 บาท 
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  2.6 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล กลุ่มมีการเก็บข้อมูลส้ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด้าเนินงานของกลุ่มเมื่อ
น้าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เพื่อหาแนวคิดน้าไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป  

        
              ภาพที่ 2 การประชุมเพื่อหาแนวคิดผลิตภัณฑ์                                   ภาพที่ 3 วัสดุอุปกรณ์ 

        
                    ภาพที่ 4 ลงมือพัฒนาผลิตภัณฑ์                                           ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 

      
                   ภาพที่ 6 กิจกรรมการทดลองตลาด                              ภาพที่ 7 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ใหม่  

 
7. อภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้พบว่า ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผับตบชวาเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ ของชุมชนบ้านหนอง
น้้าใส อ้าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 6ด้าน ได้แก่ ในด้านความสามารถในการจักรสานของสมาชิก ด้านผู้น้ามีความเข้มแข็ง
และมีความสามารถด้านการสื่อสาร ด้านความสามัคคีของชุมชน ด้านการมีเครือข่าย ด้านการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และชุมชน        
มีความต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาร่วมกัน มีองค์ประกอบทางด้านทุนทางสังคม (Social Capital) ที่กล่าวว่าทุน
ทางสังคมจะน้าไปสู่การรวมกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างผลประโยชน์ต่อส่วนรวม [7] ทุนทางสังคมแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1.
ทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ 2. ทุนที่เป็นสถาบัน 3. ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทิศ พาหอมและคณะ [8] เรื่อง 
รูปแบบการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น “ต้าเปียงทรงเครื่อง” เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนบ้านเสม็ด ต้าบล           
หนองเต็ง อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่พบว่า การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นต้องอยู่บนพื้นฐานของค้าว่าทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
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แนวคิดการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานศักยภาพชุมชน โดยมีการเสริมสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมโดยให้คนในชุมชนได้ใช้ฐานความรู้ที่เหมาะสมกับวิถถีชีวิตผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างสมดุลในสังคมยุคปัจจุบัน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง [4] ท้าการศึกษาเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มจากแปรรูป
เสื่อกกของบ้านหนองสิม ต้าบลปรือใหญ่ อ้าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ศักยภาพการทอเสื่อกกของบ้านหนองสิม เกิดจากทุน
ภายในที่เป็นจุดแข็ง คือ สภาพพื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกต้นกก สามารถผลิตวัตถุดิบเส้นกก มีวัสดุ  อุปกรณ์ในการผลิต มีแรงงาน          
และความรู้ในการทอสื่อกก กระบวนการเรียนรู้การทอสื่อกก  ที่เกิดจากต้นทุนภายในชุมชนที่มีกระบวนการเรียนรู้ทอสื่อกก            
อย่างต่อเนื่องและเป็นพลวัต และการเรียนรู้จากภายนอกชุมชนเพื่อยกระดับความรู้และการแปรรูปเสื่อกกที่หลากหลาย 
 ส้าหรับรูปแบบผลิตภัณฑ์จากผับตบชวาเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิ ชย์  ของชุมชนบ้านหนองน้้ าใส อ้าเภอภาชี  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในรูปแบบของสามเหลี่ยมความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่[3] ผ่านกระบวนการ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอน 
การหาแนวคิด 2) ขั้นตอนการสร้างแบบจ้าลองทางธุรกิจ 3) ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4) ขั้นตอนการทดสอบตลาด 5) ขั้นตอน 
การผลิตและจัดจ้าหน่าย และ 6) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ท้าให้สินค้าของชุมชนสามารถ
แข่งขันกับตลาด เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ สร้างความโดดเด่นน่าสนใจ ท้าให้การก้าหนดราคาสามารถท้าได้ง่ายขึ้นมีกลุ่มลูกค้า
เฉพาะ ไม่ใช่ลักษณะสินค้ามวลชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิพร ต่ายค้า และ นรินทร์ สังข์รักษา [6] ท้าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบระดับ
มาก ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบทุกด้านในระดับมาก และจากการถอดบทเรียนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้
น้าวิธีการเพิ่มมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์หรือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ทรัพย์ อมรภิญโญ [2] เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กลุ่มจักสาน
ชุมชนบ้านไชยา หมู่ 4 อ้าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย พบว่า ผลการวิจัยได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ คือ กระติบข้าว
เหนียวที่ใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุกักเก็บ ความร้อน และผลการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบพบว่า มีความโดดเด่น ในด้าน 1) วัสดุ
ธรรมชาติจากภูมิปัญญา 2) เก็บความร้อนได้ดีมีคุณภาพ 3) มีภาพลักษณ์ในตัวเองโดดเด่น 4) มีเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ 5) 
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน 
  
8. บทสรุป 
 8.1 องค์ความรู้จากการวิจยั 
 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของชุมชน ควรมีรากฐานมาจากทุนทางสังคม ความพร้อมหรือศักยภาพ                
ของชุมชน ในอันที่จะน้าไปสู่การต่อยอด งานวิจัยครั้งนี้ได้เลือกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “รองเท้าสานจากผักตบชวา” ซึ่งกลุ่มมีความถนัด
ทางด้านงานจักสาน ท้าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นการสร้างความแตกต่างกับคู่แข่ง 
ท้าให้สามารถก้าหนดราคาได้สูงขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  น้าไปสู่องค์ความรู้จากการวิจัย คือ โมเดลการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ทุนทางสังคม การมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันค้นหาศักยภาพของชุมชน และ
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ดังนี้  

 
ภาพที่ 8  โมเดลการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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 8.2 ข้อเสนอแนะ 
     1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ช่องทางการท้าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารกลุ่มและการจัดการผลประโยชน์ การน้าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต 
       2) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องสื่อความหมายของชุมชน  
       3) ควรมีการศึกษาวิจัยทางด้านศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากชุมชน
ท่องเที่ยว 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาวัฒนธรรมเชี่ยนหมากไม้อีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรม ความเชื่อและพิธีกรรมการใช้เชี่ยนหมากไม้

อีสานรูปแบบเก่า  กลุ่มตัวอย่างได้จากแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ผู้ที่ใช้ ผู้ที่เก็บดูแลรักษาและผู้ผลิตเชี่ยนหมากไม้อีสาน
รูปแบบเก่า  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร  บันทึกภาพ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม  ผลการศึกษาพบว่าวัฒนธรรมการใช้เชี่ยนหมากไม้อีสาน มีไว้ส าหรับรับรองแขกที่มาเยี่ยมเยือน และประเพณีการแต่งงานที่
ยังสามารถพบเห็นได้ในปัจจุบันที่อ าภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรนิทร์ และพิธีกรรมการน ามาเป็นส่วนประกอบในพิธีศพสามารถพบเห็น
ได้ที่จังหวัดเลย ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับตัวเชี่ยนหมากไม้อีสานจะมีบางพื้นที่หรือบางจังหวัดเท่านั้นที่ให้ความหมายว่าตัวผู้จะมีเดือย 
ส่วนตัวเมียไม่มีเดือย ซึ่งในบางพื้นที่ให้เหตุผลว่า การท าเดือยท าเพื่อให้เกิดความสวยงามหรือท าเพื่อตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยและ
สะดวกในการเคลื่อนย้าย ซึ่งในปัจจุบันผู้ใช้เชี่ยนหมากไม้อีสานได้เปลี่ยนไปใช้วัสดุประเภทอ่ืนที่มีความคงทนและน้ าหนักเบามากกว่า  

 

ค าส าคัญ: วัฒนธรรมและประเพณี, เชี่ยนหมากไม้อีสาน, ความเชื่อ, พิธีกรรม  
 

Abstract 
      The study of culture and the receptacle for betel traditions. The purpose of this study is to learn the traditions 
and culture, beliefs, and rituals of using old Isan betel nuts. The samples were collected from learning resources 
and folk museums that have people who use, keep and maintain old-style Isan betel nut manufacturers. 
      Research instruments, interviews, data recording, and observation. The results of the study revealed that the 
traditions and culture of using Isan betel nut are intended for entertaining visitors not only can be found in wedding 
traditions such as Khwao Sin Narin District, Surin Province but also used as a part of the funerals founded in Loei 
Province. As for the beliefs about the Isan betel nut, there will be only some areas or certain provinces are 
interpreting that the male will have a dowel but the female does not have it which in some areas reasoned that 
making a dowel for beautiful looking or made functional and easy to move. At present, the users have remade to 
other types of materials that are more durable and lightweight. 
 
Keywords: Traditional, Isan Betel Nut Box, Belief, Rite 
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บทน า 
          เชี่ยนหมากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับวางตลับใส่หมาก ตลับยาเส้น กระปุกปูน ตลับสีเสียดและซองใส่พลู  เชี่ยนหมากมีมาแต่
โบราณ ในราชาศัพท์ระดับพระมหากษัตริย์เรียกพานพระศรี ระดับราชวงศ์เรียกพานหมากเสวย เชี่ยนหมากนอกจากจะใช้วางอุปกรณ์
ในการกินหมากแล้ว ยังใช้ต้อนรับอาคันตุกะแขกบ้านแขกเมืองได้เป็นอย่างดี การกินหมากและท าเชี่ยนหมากเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏ 
แต่ก็มีแพร่หลายในแถบประเทศเอเชีย เช่น จีน อินเดีย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย เป็นต้น [1] เชี่ยนหมากท าจากวัสดุหลาย
ประเภท เช่น ไม้ ทองเหลือง เงิน พลาสติก และเครื่องเขิน ตามพื้นบ้านในชนบทส่วนใหญ่จะพบเชี่ยนหมากที่ท าด้วยไม้และทองเหลือง
อยู่มาก เชี่ยนหมากที่ท าด้วยไม้มักเป็นไม้สักหรือไม้เนื้อแข็ง ตัดเป็นท่อนๆ[2] เชี่ยนหมากไม้อีสานเป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทาง
ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีชื่อเรียกภาชนะชนิดนี้ ได้แก่ เชี่ยนหมาก ขันหมาก  เซี่ยนหมาก  เฆี่ยนหมาก เป็นต้น  [3] 
เชี่ยนหมากของภาคอีสาน มีเอกลักษณ์โดดเด่น แตกต่างจากภาคอื่นๆอย่า งสิ้นเชิงโดยมีรูปทรงเป็นกระบะไม้ มีลวดลายบนตัว
เชี่ยนหมาก ได้แก่ กลุ่มลวดลายจักสาน กลุ่มลวดลายผ้า กลุ่มลวดลายไทย กลุ่มลวดลายธรรมชาติ คนพืช สัตว์และสิ่งของ เป็นต้น  [1]  
ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนและไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน แต่ยังสื่อความหมายเชิงวัฒนธรรม กล่าวคือ  แสดงถึง
ความสามารถในเชิงช่างฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ของชายชาวอีสาน หากประดิษฐ์เชี่ยนหมากได้งดงามจะได้รับการยกย่อง  ท านอง
เดียวกันกับฝ่ายหญิงที่มีฝีมือในการทอผ้า โดยมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าในสมัยรัชกาลที่ ๔ ณ หมูบานเล็กๆแหงหนึ่งในจังหวัด
มหาสารคาม   มีชางไมคนหนึ่งมีความพึงใจในลูกสาวของหมอยากลาง บานจึงท าเชี่ยนหมากอยางสุดฝมือเพ่ือเปนของก านัลในการสูขอ 
เชี่ยนหมากดังกลาวมีความงดงามเปนที่เลื่องลือไปทั่วหมูบานในที่สุด ชางไมก็ไดแตงงานสมความปรารถนา เรื่องราวดังกลาวเปนที่
ประทับใจจนกลายเปนธรรมเนียมที่ฝายชายนิยมท าเชี่ยนหมากเองเพื่อมอบใหแกสาวผูเปนที่รักหรือคูหมั้นของตนเอง  อันเปนการ
แสดงถึงฐานะและถือเปนการใหเกียรติตอฝายหญิงดวย  ตอมาในภายหลังจึงมีการจางท าเชี่ยนหมากเกิดขึ้นลักษณะเชี่ยนหมากอีสานที่ 
เปนกลองไม  ไมพบในภูมิภาคอื่นซึ่งโดยทั่วไปแลวเชี่ยนหมากจะท าดวยไมแทบทั้งสิ้น มักใชไมมงคลในพื้นถิ่น ได้แก่ ไมยอปา ไม้ขนุน 
ไม้มะยม ไม้พยุง รวมถึงไมอื่นๆ อาทิ ไมเนื้อออนเชนไมจ าปา โมกมัน ไมกะบาก เป็นต้น ไมเนื้อแข็งเพื่อความทนทานเชน ไมมะคา ไม
มะเกลือ ไมประดู ไมจิก เปนตน แมวาเชี่ยนหมากไมพื้นบานอีสานสวนใหญจะมีรูปทรงที่คลายคลึงกัน แตก็มบีางอย่างของรายละเอียด
ที่แตกตางกันในเรื่องของความประณีตและการตกแตงลวดลาย  สามารถบงบอกฐานะของเจาของได คือเชี่ยนหมากของชาวบานทั่วไป
มักท าดวยฝมือที่ไมประณีตนักเพราะมุงเพียงการใชสอยเปนส าคัญ ตรงกันขามเชี่ยนหมากของผูมีสถานภาพทางสังคมสูงอยางคหบดี 
หรือเสนาบดีก็มักจะมีความประณีตวิจิตรงดงามกวาของชาวบานทั่วไป เชน มีการลงรักและเขียนลายทองเพิ่มเติม [4] ลักษณะลวดลาย
งานศิลปะและสีที่ใช้บนตัวเชี่ยนหมากไม้  ในอดีตได้น าสีฝุ่นและสีจากต้นยางรักน้ าเกลี้ยงที่หาได้จากธรรมชาติมาเขียนลายลงบนตัว
เชี่ยนหมากไม้ [1] ซึ่งเชี่ยนหมากไม้อีสานช่างท้องถิ่นได้มีการปรับรูปแบบและรูปทรงรวมถึงลักษณะพิเศษไว้หลายลักษณะ ได้แก่ 1.
กลุ่มรูปทรงตรง โดยมีโครงสร้างสองส่วนคือส่วนบน(ปากเชี่ยนหมาก)และส่วนล่างฐานเชี่ยนหมาก 2.กลุ่มเชี่ยนหมากรูปทรงเอวขอดขัน
ปากพาน โดยมีโครงสร้างสามส่วนคือส่วนบน(ปากพานเชี่ยนหมาก)ถูกเรียกว่าปากพานเพราะกว้างเหมือนพาน ส่วนกลางหรือภาษา
อีสานเรียกว่าส่วนเอวและส่วนล่างฐานเชี่ยนหมาก  3.กลุ่มเชี่ยนหมากรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู เป็นรูปทรงที่ได้พัฒนาจากรูปทรงดั้งเดิม
คือ ทรงตรงโดยมีโครงสร้างสองส่วนคือส่วนบน(ปากเชี่ยนหมาก)และส่วนล่างฐานเชี่ยนหมาก  ซึ่งรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูมีเส้นเฉียงเป็น
องค์ประกอบ[1] นอกจากรูปทรงเชี่ยนหมากทั้ง 3 รูปแบบแล้ว เชี่ยนหมากอีสานยังมีลักษณะพิเศษของตัวเชี่ยนหมากที่ได้พบเห็นบาง
ตัวมีการปรับรูปทรงเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยได้แก่ การมีฝาปิดเพื่อป้องกันฝุ่นละออง  การมีลิ้นชักไว้ส าหรับใส่ของชิ้นเล็กๆ  มีล้อไว้
ส าหรับเคลื่อนที่โดยไม่ต้องยกเนื่องจากตัวเชี่ยนหมากไม้อีสานมีน้ าหนักมาก  หรือบางตัวมีการท าหูหิ้วเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย [5] 
จากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาวอีสานที่กล่าวมา    เป็นสิ่งที่มีค่าและมีความส าคัญต่อสังคมของชาวอีสานเป็นอย่างยิ่ง  คุณค่าของ
เชี่ยนหมากไม้อีสานในสังคมในปัจจุบัน  ก าลังจะถูกลืมเลือน เพราะมีความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่รวมถึงผู้ที่
เคี้ยวหมากก็มีจ านวนลดลงด้วย  ท าให้การผลิตและการสร้างเชี่ยนหมากไม้อีสานรูปแบบเก่าลดลงตามล าดับ  แต่ยังพอมีให้เห็นในบาง
พื้นที่ที่ยังอนุรักษ์ไว้ให้รุ่นหลังไว้ได้ศึกษาหาความรู้ถึงภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อนได้รู้ถึงกระบวนการคิด  กระบวนการท างานและ
ประเพณี วัฒนธรรม พิธีกรรมและความเชื่อที่ได้สืบทอดต่อกันมา  
           การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีแนวความคิดเพื่อศึกษาเชี่ยนหมากไม้อีสานรูปแบบเก่าที่ทรงคุณค่าด้วยความงามที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน
ในเรื่องของรูปทรง ที่มีองค์ความรู้และแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานในยุคสมัยก่อนที่เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่กับคนอีสาน
มาอย่างยาวนานและพบว่ามีความเชื่อมโยงกับทางพุทธศาสนา[6] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรม ความเชื่อและพิธีกรรมการ
ใช้เชี่ยนหมากไม้อีสานที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ได้พบเห็นในปัจจุบัน  ก่อนที่จะเลือนหายไปตามกาลเวลาและตามยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามา
ทดแทน 
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รูปที่ 1 รูปทรงและรูปแบบเชี่ยนหมากไม้อีสาน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1.ศึกษาวัฒนธรรมเชี่ยนหมากไม้อีสานรูปแบบเก่าและท าด้วยไม้ 
2.ศึกษาพิธีกรรมและความเชื่อเชี่ยนหมากไม้อีสานรูปแบบเก่าและท าด้วยไม้ 
3.พื้นที่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

วิธีการวิจัย 
          วัฒนธรรมเชี่ยนหมากไม้อีสานมีวิธีการด าเนินงานวิจัยดังนี้  กลุ่มตัวอย่างของเชี่ยนหมากไม้อีสานรูปแบบเก่าได้จากพิพิธภัณฑ์
พื้นถิ่น ผู้ที่ใช้  ผู้ที่เก็บดูแลรักษาและผู้ผลิตเชี่ยนหมากไม้อีสาน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการลงพื้นที่ส ารวจ  การสัมภาษณ์เจ้าของ
เชี่ยนหมากไม้อีสานโดย บันทึกเสียง  บันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร  บันทึกภาพและแบบสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน
ร่วม  ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ไปสังเกตการณ์และท าการบันทึกข้อมูลตามสถานที่จ านวน 22 แหล่งข้อมูลในด้านประเพณีและวัฒนธรรม  ความ
เชื่อและพิธีกรรมการใช้เชี่ยนหมากไม้อีสาน  รวบรวมข้อมูลศึกษาวิเคราะห์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
          จากผลการศึกษาวัฒนธรรมเชี่ยนหมากไม้อีสาน นอกจากการใช้เชี่ยนหมากไม้เพื่อใส่วัสดุ  อุปกรณ์การเคี้ยวหมากแล้ว  
เชี่ยนหมากไม้ยังถูกน าไปใช้งานในลักษณะประกอบพิธีต่างๆ ได้แก่  ประเพณีบวชนาค  ประเพณีแต่งงาน (พานหมาก -พลู) เป็นต้น ซึ่ง
เชี่ยนหมากไม้จะเข้าไปเกี่ยวข้องหลายขั้นตอน  แต่ส่วนใหญ่เชี่ยนหมากจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเชิงเป็นสื่อกลาง  เพื่อแสดงถึงความเคารพ  
ความกตัญญูต่อบิดามารดาและบรรพบุรุษ[7]ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมความดีให้กับสังคมคนอีสานทั่วไป  และยังเป็นการสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากนั้นเชี่ยนหมากไม้ยังเป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกเป็นกลุ่ม เป็นพรรคพวกกลุ่มเดียวกัน  เป็น
การสร้างพลังให้กับสังคมในท้องถิ่นที่จะน าเชี่ยนหมากมาใช้ เป็นสื่อเพื่อส่งเสริมหรือเป็นรากฐานของการพัฒนาในด้านอื่นๆ 
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      1. วัฒนธรรมการใช้เชี่ยนหมากไม้อีสาน 
          1.1 ประเพณีการใช้เชี่ยนหมากอีสานรับรองแขก  การจัดเชี่ยนหมากอีสานมารับรองแขกที่มาเยือน ถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง
ในสังคมชนบทอีสาน ในเชี่ยนหมากบรรจุหมาก พลู ปูน แก่นคูน (ราชพฤกษ์) เปลือกสีเสียด ยาเส้นนวด สีผึ้ง และมีดสะนาก(กรรไกร
หนีบหมาก) และมีพันพลูมาไว้รับรองแขก  การเคี้ยวหมาก พลู เมื่อเคี้ยวพลูละเอียด จึงกลึงยาเส้นเป็นก้อนกลมถูฟันและนวดริมฝีปาก  
เรียกว่าสีนวดหรือสีปาก บ้วนน้ าหมากทิ้งเป็นระยะจนสีจาง จึงคายชานหมากทิ้ง     
         1.2  ประเพณีแต่งงานไททรงด า การจัดขบวนขันหมาก และเดินทางไปยังบ้าน เจ้าสาวประกอบด้วย เชี่ยนหมากใส่หมากพลู 4 
ที่ กะเหล็บใส่เหล้าและหมากพลู ยาสูบ 4 ที่ ขนมจันอับ 8 ถาด มะพร้าวอ่อนและกล้วยน้ าว้าสุก อย่างละ 2 ถาด เครื่องเซ่นผีเรือนอัน
ประกอบด้วยเนื้อหมู ไก่ ขนม และเหล้าพร้อมหมากพลู1 พาน และเหลา้โรงอีก 1 เท (36ขวด) ที่นอนยัดนุ่น หมอนและเสื่อ เครื่องเซ่น
จะวางเรียงไว้บนกลางบ้าน จากนั้นฝ่ายหญิงจะแยกของที่น ามาท าพิธีและเลี้ยงแขก การรับไหว้ของพ่อแม่และญาติทั้งสองฝ่ายจะมีการ
มอบเครื่องประดับ ให้เจ้าสาวและเงินสด ใส่พานหมากพลูนั้นอีกด้วย เสร็จพิธีแล้วเจ้าภาพฝ่ายหญิงจะเชิญชวนทุกคนร่วมรับประทาน
อาหาร [8] 
 

 

 
 

รูปที่ 2 รูปแบบจ าลองเชี่ยนหมากไม้อีสานประกอบพิธีแต่งงาน พิพิธภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์   
 

      จากรูปที่ 2 เป็นพิธีการแต่งงานที่ได้ท าในรูปแบบจ าลอง พิพิธภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์  จัดท าขึ้นเพื่อได้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษา
วิธีและขั้นตอน รวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการประกอบพิธีดังกล่าว บนตัวเชี่ยนหมากอีสานกลุ่มลายผ้า  ที่พบมากที่สุดคือ ลายผ้าขิด  
รองลงมาเป็นลายผ้ามัดหมี่และลายผ้ายก ซึ่งแรงบันดาลใจจากลายผ้าขันหมากไม้บางตัวสามารถบอกถึงท้องถิ่น อัตลั กษณ์ของผู้สร้าง
หรือผู้ท าเชี่ยนหมากได้ เช่น เชี่ยนหมากที่อ าภอเขวาสินรินทร์  ของคุณยายค ามอล สมัครสมาน ซึ่งคุณยายได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นของ
คุณแม่ของคุณยาย ที่จังหวัดสุรินทร์  ซ่ึงลวดลายบนตัวเชี่ยนหมากเป็นลายผ้ามัดหม่ีที่มีการท าที่จังหวัดสุรินทร์ด้วย  
        นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้พบ  การใช้เชี่ยนหมากไม้อีสานใช้ประกอบพิธีในการแต่งงานในปัจจุบัน  ที่อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัด
สุรินทร์ ซึ่งคุณยายค ามอล   สมัคสมานและคุณยายประยงค์   สมัครเดียว  ได้ให้ข้อมูลโดยกล่าวว่า ในปัจจุบันยังมีการใช้เชี่ยนหมากไม้
อีสานประกอบพิธีการแต่งงานโดยผู้ที่จะมายืมไปใช้ ทางผู้ที่ยืมจะให้เป็นเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทนก็ได้ เช่น สมัยก่อนให้ครั้งล่ะ 5 
บาทหรือผ้าซิ่น 1 ผืน  ปัจจุบัน(พ.ศ.2565)ก็ให้เป็นเงินครั้งล่ะ 20-100 บาท หรือเป็นสิ่งของตอบแทนเช่น ผ้าซิ่น ของช าร่วย เป็นต้น  
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รูปท่ี 3  เชี่ยนหมากไม้อีสานของคุณยายประยงค์   สมัครเดียว จังหวัดสุรินทร์ 
 

         จากรูปที่ 3 เชี่ยนหมากไม้ของคุณยายประยงค์   สมัครเดียว  ข้อมูลเชี่ยนหมาก: ขนาด (ซ.ม) 22.5x 22.5 x 18 สีของตัว:แดง-
ด า-ขาว รูปทรง:เอวขอดปากพาน  ลวดลาย:ลายผ้า,ลายเรขาคณิต  สีด ายางรักน้ าเกลี้ยง ,สีฝุ่น 
         รายละเอียด: เป็นพานสี่เหลี่ยม   ภายในแบ่งเป็นช่องสี่ช่อง  ภายนอกทาสีท าลวดลาย   เป็นขันหมากไม้แบบมีโครงสร้างแบบ
พิเศษมีการตกแต่งบริเวณที่ช่องใส่หมากพลู   สามารถถอดประกอบได้โดยท าช่องเก็บของไว้ด้านล่าง    ลักษณะของเอวเป็นเอวเว้า   
ใช้ตะปูเกาะยึด 
 

 
 

รูปท่ี 4 เชี่ยนหมากไม้อีสานของคุณยายค ามอล   สมัคสมาน  จังหวัดสุรินทร์          
 
        จากรูปที่ 4 เชี่ยนหมากไม้ของคุณยายค ามอล สมัคสมาน ข้อมูลเชี่ยนหมาก: ขนาด (ซ.ม)  20 x 20 x 14.5 สีของตัว:ด า-ขาว-
แดง รูปทรง:เอวปากพาน ลวดลาย:ลายผ้า,ลายเรขาคณิต สีด ายางรักน้ าเกลี้ยง ,สีฝุ่น 
        รายละเอียด:เป็นพานสี่เหลี่ยม ภายในแบ่งเป็นช่องสี่ช่อง ภายนอกทาสีท าลวดลาย เป็นขันหมากไม้แบบมีโครงสร้างแบบพิเศษมี
การตกแต่งบริเวณที่ช่องใส่หมากพลู สามารถถอดประกอบได้ โดยท าช่องเก็บของไว้ด้านล่าง ลักษณะของเอวเป็นเอวลูกแก้วฟัก ใช้ตะปู
เกาะยึด 
 

 
 

รูปท่ี 5 เชี่ยนหมากไม้อีสานของคุณตาแก่น   พูลก าลัง (หมอธรรม ประกอบพิธี) จังหวัดสุรินทร์ 
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        จากรูปที่ 5 ข้อมูลเชี่ยนหมาก: ขนาด (ซ.ม)19x 19 x 14.5 สีของตัว:สีเนื้อไม ้รูปทรง:เอวปากพาน ลวดลาย:ไม่มีลายสีเนื้อไม้ 
        รายละเอียด:เป็นพานสี่เหลี่ยม ภายในแบ่งเป็นช่องสี่ช่อง เป็นขันหมากไม้แบบมีโครงสร้างแบบพิเศษ มีการตกแต่งบริเวณที่ช่อง
ใส่หมากพลู สามารถถอดประกอบได้ โดยท าช่องเก็บของไว้ด้านล่าง ลักษณะของเอวเป็นเอวลูกแก้วอกไก่ ใช้ตะปูเกาะยึดอกไก่ ใช้ตะปู
เกาะยึด 
   2. ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับเชี่ยนหมากไม้อีสาน 
            จากการศึกษาการใช้เชี่ยนหมากไม้อีสานในพิธีกรรมต่างๆ เชี่ยนหมากไม้จะเข้าไปเกี่ยวข้องในพิธีกรรมมากมายเช่น พิธีกรรม
งานศพ พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์และบวงสรวง พิธีกรรมเกี่ยวกับขอขมาลาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องผี เป็นต้น 
             2.1 ความเชื่อเกี่ยวกับรูปทรงของเชี่ยนหมากไม้อีสาน 
                  คุณลักษณะของเชี่ยนหมากไม้อีสาน ได้มีผู้ที่แบ่งกลุ่มของเชี่ยนหมากไม้โดยเรียกประเภทของเชี่ยนหมากไม้ตามลักษณะ
รูปทรงที่ได้พบเห็น เช่น รูปแบบมีเดือยตรงกลางระหว่างขาเชี่ยนหมาก เรียกว่า “เชี่ยนหมากตัวผู้” (ดังรูปที่ 6)  ถ้าไม่มีเดือยเรียกว่า  
“เชี่ยนหมากตัวเมีย”(ดังรูปที่ 7) หรือเป็นลักษณะทรงตรงแต่ไม่มีเดือยเป็น“เชี่ยนหมากตัวผู้”(ดังรูปที่ 6)  แต่ถ้าเป็นแบบเอวขอดขัน
ปากพานก็เป็น “เชี่ยนหมากตัวเมีย”(ดังรูปที่ 7) เป็นต้น[9]ซึ่งบางคนหรือบางกลุ่มก็ไม่เรียกเฉพาะตามลักษณะรูปแบบนี้โดยจะเรียก
แบบทั่วๆไป ได้แก่  เชี่ยนหมาก  เซ่ียนหมาก  ขันหมาก  เฆี่ยนหมากและเห็บ ซึ่งเป็นชื่อเรียกเชี่ยนหมากของกลุ่มชาติพันธ์เขมร จังหวัด
สุรินทร์(สัมภาษณ์,คุณตาแก่น พูลก าลัง) เป็นต้น   
 

 
 

รูปที่ 6 ลักษณะรูปทรงเชี่ยนหมากตัวผู้  จะมีเดือยระหว่างขาทั้งสองข้างหรือทรงตรง 
 

 
 

รูปที่ 7  ลักษณะรูปทรงเชี่ยนหมากตัวเมีย แบบเอวขอดขันปากพาน 
 

             2.2  พิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพ สัมภาษณ์นางจ าปา มนตรี ประธานกลุ่มโรงงานทอผ้าจังหวัดเลย กล่าวว่า ชาวชนบทคน
อีสานเชื่อว่าคนตายต้องด าเนินชีวิตเช่นเดียวกับคนเป็น  เพียงแต่อยู่คนละโลกไม่ยุ่งเกี่ยวกัน ดังนั้นในพิธีศพจึงต้องจัดเตรียมข้าวปลา  
อาหาร  หมากพลู และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่จ าเป็นให้พร้อมส าหรับการเดินทางไปใช้ชีวิตใหม่ให้กับผู้ตาย รวมถึงเชี่ยนหมากที่ต้อง
เตรียมไว้ใส่หมากพลูในอีกโลกหนึ่ง เนื่องจากหมากพลูเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องเตรียมให้พร้อมส าหรับการเดินทางของผู้ที่ติดหมาก  และ
หมากพลูยังน าไปใช้ไหว้พระจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ส าหรับความเชื่อของบางคนเพื่อให้ชีวิตโลกหน้าของผู้ตายมีความสุขและมี
ความอุดมสมบูรณ์ โดยพิธีการเผาศพจะน าขันหมากใส่เข้าไปในโรงศพด้วย เพื่อไปใช้ในภพหน้า  
             2.3  พิธีกรรมปัญโจลมะม็วด[10]จากรูปที่ 8เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษของชาวเขมรแถบอีสานตอนล่าง 
ตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก โดยมีความเชื่อว่า วิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูตผีปีศาจ และดวงวิญญาณของบรรพบุรุษมีอยู่จริง   เป็น
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พิธีกรรมท าพิธีขอขมาลาโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณของบรรพบุรุษที่ได้ล่วงละเมิดโดยมิได้ตั้งใจ  ตลอดจนการเสริมศิริมงคล 
ปกป้องคุ้มครองให้วิถีการด าเนินชีวิตได้ร่มเย็นเป็นสุข 
       เครื่องเซ่นไหว้ประกอบพิธีได้แก่ 
             1. เครื่องบวงสรวงซึ่งท าจากก้านกล้วยจ านวน 2ชุด 
                  ชุดที่ 1 มี 3 ขาซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของดวงวิญญาณที่เป็นเพศชาย 
                  ชุดที่ 2 มี 4 ขา จะเป็นตัวแทนของดวงวิญญาณที่เป็นเพศหญิง 
             2. ดอกไม้ธูปเทียน เงิน ทอง 
             3.หัวหมู 1 หัว ไก่ 1 ตัว ขวดน้ า 2 ขวด เหล้า บุหรี่ 
             4. เครื่องเคียงมี ขนม ข้าวต้มกล้วย ข้าวตอก ไข่ไก่ ขนมฝักบัว 
             5. เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องประดับ มีดดาบไม้ 1 เล่ม 
             6. พานบายศรี พานหมากพลู ชุดขัน 5 ขันเงิน ข้าวสาร 1 ขันกระบุง ข้าวเปลือก ฯลฯ 
 

 
 

รูปที่ 8 พิธีกรรมการโจลมะม๊วด 
ที่มา : เกียรติศักดิ์  ศรีชอุ่ม, 2017 [11] 

 
             2.4 พิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องผี ในทัศนคติของชาวบ้านของคนอีสาน ผีเหล่านี้ประกอบด้วยผีประเภทต่าง ๆ  เช่น ผีนา ผีป่า ผีเขา 
ผีบ้าน ผีหมู่บ้าน ผีปู่ย่าตายาย ผีฟ้า ผีแถน และผีอื่น ๆที่มีความส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน ผีเป็นผู้ใหค้วามหมายหรือ
อาจกล่าวได้ว่า ผีเป็นผู้วางกฎเกณฑ์ในการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน ผีเป็นสิ่งที่รู้สึกสัมผัสได้ อาจจะไม่ใช่ด้วยระบบประสาททั้งห้า หาก
มันเกิดขึ้นด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา ที่ท าให้เกิดดุลยภาพในสังคมระดับชาวบ้านของคนอีสาน  โดยมีเครื่องเซ่นไหว้ประกอบพิธีได้แก่ 
อาหาร  ขนม  ยาเส้น  เหล้า  บุหรี่  ขันหมากพร้อมเครื่องเคี้ยวหมาก  
 
สรุปและอภิปรายผล 
          เชี่ยนหมากไม้อีสานเป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน   ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวบ้านในชนบท   จากผลการศึกษา
วัฒนธรรมและประเพณี  พิธีกรรมและความเชื่อ   ทางด้านความเชื่อ พิธีกรรม  ประเพณีและวัฒนธรรม การใช้เชี่ยนหมากไม้อีสานใน
หลายๆพื้นที่ หลายๆจังหวัดจะไม่ค่อยพบเห็นแล้ว เนื่องจากคนเคี้ยวหมากลดลง ภาชนะใส่หมากและอุปกรณ์การเคี้ยวจึงไม่ถูกน ามาใช้
งานซึ่งถูกปล่อยให้ผุพังตามกาลเวลา ที่ยังพบเห็นได้ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์และผู้ที่อนุรักษ์ของเก่าและปัจจุบันการน า
เชี่ยนหมากไม้อีสานมาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม ประเพณีและวัฒนธรรม ยังพอมีการใช้ประกอบพิธีกรรมทางด้านศาสนาอยู่ได้แก่ พิธี
แต่งงานหรือพิธีกรรมทางด้านผี พิธีกรรมปัญโจลมะม็วดของชาวเขมร  ที่จังหวัดสุรินทร์  ประเพณีงานศพจังหวัดเลย  ส่วนความเชื่อ
โดยส่วนใหญ่เป็นความเชื่อทางด้านรูปทรงของตัวเชี่ยนหมาก ถ้าตัวเชี่ยนหมากมีเดือยตรงกลางระหว่างขาขันหมากจะถือว่าเป็น
เชี่ยนหมากตัวผู้  ถ้าไม่มีเดือยจะเป็นเชี่ยนหมากตัวเมีย  หรือเป็นลักษณะทรงตรงแต่ไม่มีเดือย เป็น “เชี่ยนหมากตัวผู้”แต่ถ้าเป็นแบบ
เอวขอดขันปากพานก็เป็น “เชี่ยนหมากตัวเมีย”  เป็นต้น  เชี่ยนหมากไม้อีสาน วิถีชีวิตคนอีสานปัจจุบัน การเคี้ยวหมากจะเคี้ยวได้ทุก
เวลา ส่วนใหญ่จะเป็นคนชราหรือผู้สูงอายุ  เริ่มตั้งแต่เช้าตื่นนอน ก่อนท างานหยุดพักระหว่างท างานหรือเมื่อเริ่มมีอาการง่วงนอน 
เปรี้ยวปาก หงุดหงิดร าคาญใจ เป็นต้น โดยผู้ที่เคี้ยวหมากให้เหตุผลว่าการเคี้ยวหมากท าให้อาการเหล่านี้หายไปและสามารถท างานได้
นาน ซึ่งการเคี้ยวหมากเป็นสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินและเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ที่ส าคัญ ไว้ส าหรับแขกที่มาเยี่ยมมาเยือนที่บ้านอีก
ด้วย  ส าหรับภาชนะใส่หมากและอุปกรณ์การเคี้ยวหมากเชี่ยนหมากไม้อีสาน มีความทรงคุณค่า ด้วยเรื่องของรูปทรงโดยแต่ล่ะพื้นที่
รูปทรงและลวดลายของเชี่ยนหมากไม้อีสานก็มีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องของตัวเชี่ยนหมากไม้ ได้แก่ สี  ลวดลาย ที่มีความเป็น
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ท้องถิ่นเฉพาะให้ได้พบเห็น ได้แก่ ในอีสานตอนบนมีความเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่นไทยทรงด า ตัวเชี่ยนหมากไม้อีสานจะเป็นสีด า 
ลวดลายบนตัวเชี่ยนหมากไม้ก็เป็นสีด า  อีสานตอนกลางมีความหลากหลายของลวดลายและสีสัน  อีสานตอนล่าง โดยเฉพาะจังหวัด
อุบลราชธานีโดยส่วนใหญ่ตัวเชี่ยนหมากไม้จะมีสีสันและลวดลายที่ฉูดฉาด รวมถึงมีความหลากหลายทางด้านรูปแบบซึ่ง มีทั้งการลง
รักษ์ การใช้สีฝุ่น การท าแบบฝังมุกโดยใช้กระดูกควาย  และจังหวัดศรีษะเกศกลุ่มคนเขมรตัวเชี่ยนหมากไม้อีสานจะเป็นสีด า ส่วน
จังหวัดสุรินทร์เชี่ยนหมากไม้อีสานมีความเฉพาะตัวในเรื่องของรูปทรง  ลวดลาย  รูปแบบที่เน้นเพิ่มลักษณะพิเศษเข้าไปได้แก่ มีล้อ มี
ลิ้นชัก เป็นต้น  นอกจากนี้ยังพบว่าตัวเชี่ยนหมากไม้ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจอันได้แก่ โครงสร้างหรือการประกอบร่างของตัว
เชี่ยนหมากไม้ซึ่งมีรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์ของทางภาคอีสานและเชี่ยนหมากไม้อีสานที่มีลักษณะพิเศษอันได้แก่ มีช่องส าหรับใส่สิ่งของ
ภายในตัวเชี่ยนหมาก  มีล้อไว้ส าหรับเคลื่อนย้าย  มีที่หิ้วเพื่อส าหรับพกพาเป็นต้น และไม่ใช่แค่รูปทรงอย่างเดียวที่น่าสน ใจแต่
เชี่ยนหมากไม้อีสานเป็นผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นที่มีแนวทางในการพัฒนามาจากคนรุ่นเก่าซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีผู้ผลิตสร้างเชี่ยนหมากไม้
อีสานรูปแบบใหม่ขึ้นมาในต่างพื้นที่และได้น ามาประยุกต์ประโยชน์การใช้สอย ได้แก่ เชี่ยนหมากไม้อีสานที่ผลิตสร้างที่อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่  
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณตา คุณยายทุกท่านที่ได้กล่าวถึงและได้ให้ความรู้อันเป็นประโยชน์  ซึ่งเชี่ยนหมากไม้อีสานเป็นงาน
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นภูมิปัญญาของคนพื้นถิ่นที่มีความสวยงามโดยผู้สร้างได้ผลิตรูปทรง  ลวดลายและประโยชน์ใช้สอยที่
ทรงคุณค่าไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาได้มีความรู้ ได้รู้กระบวนการสร้าง กระบวนการคิดและความเป็นมาทางด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  
ความเชื่อและพิธีกรรมในอดีต  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมของผู้บริโภคและระดับกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ
ธุรกิจร้านขายขนมไทย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับกลยุทธ์ทาง
การตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายขนมไทย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคใน
พื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test, One – way ANOVA และการเปรียบเทียบรายคู่ LSD  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมของผู้บริโภคขนมไทย โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านการค้นหาผลิตภัณฑ์ ด้านการซื้อผลิตภัณฑ์ ด้านกลุ่มหรืออิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ และด้านการประเมิน
ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาด มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านชอ่งทางการจัดจำหน่าย ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ 2) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยดา้นประชากรศาสตรก์ับกลยุทธ์ทาง
การตลาด พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย/เดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาด 
โดยรวมแตกต่างกัน  
 
คำสำคัญ: กลยุทธ์ทางการตลาด, ผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายขนมไทย, การตัดสินใจซื้อ 
 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the level of consumer behavior and the level of marketing 
strategies of Thai dessert shop operators. Phra Nakhon Si Ayutthaya District 2) Comparison of demographic factors 
and marketing strategies of entrepreneurs selling Thai dessert shops. Phra Nakhon Si Ayutthaya District Phra Nakhon 
Si Ayutthaya Province The sample group was Consumers in Phra Nakhon Si Ayutthaya District 400 people in Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province. The instrument used to collect data was a questionnaire. Data were analyzed by 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and LSD pairwise comparison. 
 The results of the research showed that 1) consumers have opinions on consumer behavior. Overall and all 
aspects are at a high level. Sort the average from highest to lowest, i.e. Product Search. Product purchase Group 
aspect or influence on the purchase of the product and product evaluation marketing strategy Overall and all 
aspects at a high level Sort the average from highest to lowest, i.e. marketing promotion. in terms of distribution 
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channels, prices, and products; 2) the results of comparing demographic factors with marketing strategies that 
affect purchasing decisions of Thai desserts. Phra Nakhon Si Ayutthaya District It was found that consumers with 
different gender, age, education level, occupation, average income/month had different opinions on marketing 
strategies. overall different. 
 
Keywords: Marketing strategies, Thai dessert shop entrepreneurs, purchasing decisions 
 

1. บทนำ 
 ขนมไทย เป็นขนมหวานที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทย คือ มีความละเอียดอ่อน ประณีตใน
การเลือกสรรวัตถุดิบ วิธีการทำที่พิถีพิถัน รสชาติอร่อยหอมหวาน สีสันสวยงาม รูปลักษณ์ชวนรับประทาน ตลอดจนกรรมวิธีการ
รับประทานที่ประณีตบรรจงของขนมแต่ละชนิด ซึ่งยังแตกต่างกันไปตามลักษณะของขนมชนิดนั้น  ๆ ขนมไทยมีมานานแล้วตั้งแต่
ประเทศไทยยังเป็นสยามประเทศ ส่วนหน่ึงเกิดจากการได้ติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ ทำให้มีการค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหาร
การกินร่วมกัน โดยในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง  ๆ อย่างกว้างขวางไทยจึงได้รับเอา
วัฒนธรรมด้านอาหารจากชาติต่าง ๆ มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและเครื่องไม้เครื่องมือ ในสมัยก่อนขนมไทยจะทำเฉพาะเวลา
มีงานสำคัญเท่าน้ัน ไม่ว่าจะเป็นในงานเทศกาล งานประเพณี งานทางศาสนา หรือการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ขนมไทยมีส่วนประกอบ
หลัก คือ แป้ง น้ำตาล และมะพร้าว มีขั ้นตอนการทำที่พิถีพิถัน มีรสชาติ สีสัน ความสวยงาม กลิ่นหอม ตลอดจนกรรมวิธีการ
รับประทานเฉพาะตัว ขนมไทยส่วนใหญ่ใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นและตามฤดูกาล อย่างไรก็ตามท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตมกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้พฤติกรรมการบริโภคและมุมมองของผู้บริโภคต่อ
ขนมไทยเปลี่ยนไป เมื่อมีการเข้ามาของขนมต่างชาติมาเป็นตัวเลือกมากขึ้น เช่น ขนมปัง ขนมเค้ก ขนมขบเคี้ยวต่างๆ ส่งผลให้ขนมไทย
กล้ายเป็นตัวเลือกท้ายๆ ที่ผู้บริโภคนึกถึง อีกทั้งในปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ขนมไทยกลายเป็นตัวเลือกในลำดับท้าย เช่นด้าน
ปัจจัยภายในคือตัวผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตหลายรายที่ไม่มีผู้สืบทอดกิจการเนื่องจากมองว่าเป็นธุรกิจที่เหนื่อยและมีกระบวนการผลิต
ที่ยุ่งยากรวมไปถึงขาดความรู้ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อมาสนับสนุนในตัวผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและขาดกลยุทธ์ในการ
ดำเนินธุรกิจที่ดี ในส่วนปัจจัยภายนอกเช่น วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีจะมีราคาสูงตามกลไกตลาด ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นสวนทา งกับ
ยอดขาย และวัตถุดิบหลักในการทำขนมไทยส่วนใหญ่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ ทำให้ขนมไทยหลายชนิดมีอายุสั้น ระยะเวลาในการเก็บ
รักษาน้อยและการทานขนมไทยของยุครุ่นใหม่ลดน้อยลงเพราะมีตัวเลือกมากขึ้น กิ่งกาญจน์  สำเริง [1] 
 ดังนั้นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนากิจการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคหรือเพิ่มแรงจูงใจให้สนใจขนมไทยมากข้ึน ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าขนมไทยให้ผู้บริโภคได้รับ
รู้ และกลับมาเป็นท่ีนิยมอีกครั้ง โดยนำเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญคือ ส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด (4P’s) มาปรับปรุงเพื่อสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม
และได้ประโยชน์มากที่สุด (สุดาพร กุณฑลบุตร) [2]  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย มีอดีตที่ยาวนาน มีโบราณสถาน โบราณวัตถุและ
เรื่องราวเหตุการณ์ในลักษณะ ตำนาน พงศาวดาร มากมาย มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่มา
ตั้งแต่อดีต จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมรวมไปถึงการบริโภคขนมไทย เพราะความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรมประเพณีและเชื้อชาติก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นในทางพิธีการทางศาสนา การค้า หรือการบริโภคในครัวเรอืน 
ซ่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย และมีร้านค้าขายขนมไทยอยู่มากมาย
ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ประกอบการร้านขนมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงต้องการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อขนมไทย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ประกอบการธุรกจิ
ร้านขายขนมไทยในการพัฒนาธุรกิจต่อไป 
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2. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื ่องนี ้ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที ่ส ่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อขนมไทย ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี ้

 
2.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1.2  เพื ่อศึกษาพฤติกรรมของผู ้บร ิโภคและกลยุทธ์ทางการตลาดของผู ้ประกอบการธุรกิจร ้านขายขนมไทย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.1.2  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายขนมไทย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
2.2 สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน มีผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการขนมไทยในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
  
2.3 กรอบแนวคิด 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
2.4 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พฤติกรรม
ของผู้บริโภค ประกอบด้วย การค้นหาผลิตภัณฑ์ การซื้อผลิตภัณฑ์ การบริโภคผลิตภัณฑ์ กลุ่มหรืออิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ และ
การประเมินผลิตภัณฑ์ 

 
 

กลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผู้ประกอบการขนมไทย 

1. ด้านผลิตภณัฑ ์
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

พฤติกรรมของผู้บริโภค 
1. การค้นหาผลิตภณัฑ ์

2. การซื้อผลิตภณัฑ ์

3. การบริโภคผลิตภัณฑ ์

4. กลุ่มหรืออิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ 

5. การประเมินผลิตภณัฑ ์

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ต่อเดือน 
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 ตัวแปรตาม ได้แก่ กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการขนมไทย ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 
 
2.5 ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริโภคในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 139,789 คน (สำนักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง) [3] 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคในพ้ืนท่ีอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน  400 คน 
 

3. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้คำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณขนาดตัวอย่างแบบทราบจำนวนประชากร ตามสูตรการคำนวณของ      

ยามาเน่ (Yamane) [4] กำหนดระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และกำหนดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน 
 
3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัยโดยประมวลความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องและกรอบ
แนวคิด เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน จำนวน 5 ข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อเดียว 
 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทย ประกอบด้วย การค้นหาผลิตภัณฑ์ การ
ซื้อผลิตภัณฑ์ การบริโภคผลิตภัณฑ์ กลุ่มหรืออิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ และการประเมินผลิตภัณฑ์ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบเพียงข้อเดียว 
 ส่วนที่ 3  เป็นคำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทย  
 ส่วนท่ี  4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ แบบสอบถามเป็นคำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนข้อเสนอแนะ 
 แบบสอบถามส่วนท่ี 2-3 ผู้วิจัยกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนการประเมินโดยนำมาตรวัดแบบลิเคิร์ท  (Likert’s Scale) เป็นเกณฑ์การ
ให้คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้  
  5  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  3  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
  2  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
  1  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 การรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่ โดยจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมาพิจารณาระดับความคิดเห็น ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังนี้ 
 เกณฑ์การแบ่งช่วงระดับคะแนนด้วยวิธีการหาความกว้างของอันตรภาคชั้นดังนี้ 
  อันตรภาคชั้น   =  ค่าพิสัย/จำนวนช้ัน 
     =  (ค่าสูงสุด – ค่าต่ำสุด)/จำนวนช้ัน 
     =  (5 – 1)/5 
     =  0.80 
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 การแปลผลของความคิดเห็นพิจารณาจากค่าเฉลี่ยดังนี้  
 ค่าเฉลี่ย   4.21 – 5.00     หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20     หมายถึง  เห็นด้วยมาก  
 ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40     หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60     หมายถึง  เห็นด้วยน้อย  
 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพด้วยการหาความเที่ยงตรง (Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน จากการคำนวณค่าดัชนีความ

สอดคล้องของแบบสอบถาม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าคำถามนั้นเนื้อหาตรงตามที่ต้องการศึกษา 
และทำการทดสอบความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนำแบบสอบถามไปทดลอง (Try out) กับกลุ่มที่ใกล้เคียงกับ

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ซื้อขนมไทย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 คน ได้ค่าความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง 0.71 – 0.83 

ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถนำไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม (กัลยา วานิชย์บัญชา) [5] 

 
3.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน วิเคราะห์ด้วยความถี่ (Frequency) 
และร้อยละ (Percentage) 
 พฤติกรรมของผู้บริโภค ประกอบด้วย การค้นหาผลิตภัณฑ์ การซื้อผลิตภัณฑ์ การบริโภคผลิตภัณฑ์ กลุ่มหรืออิทธิพลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ และการประเมินผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean : x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 
S.D.) 
 กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการขนมไทย ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้าน
การส่งเสริมการตลาด วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean : x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 การทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน มีผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการขนมไทยในพื้นที่อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน สำหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างสำหรับกลุ่มตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม ใช้
สถิติการทดสอบ t-test และการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างสำหรับกลุ่มตัวแปรอิสระที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ใช้ค่าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – way ANOVA และการเปรียบเทียบรายคู่ ได้แก่ LSD. 

 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางประชากรศาสตร์  พบว่า ผู ้บร ิโภคที ่ซ ื ้อขนมไทยจากผู ้ประกอบการ ในพื ้นที ่อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเพศหญิง จำนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 มีอายุ  41 ปีขึ้นไป จำนวน 145 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 99 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 และมีรายได้เฉลี่ย/เดือน 40,001 บาทขึ้นไป จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ผลการวิเคราะห์ระดับ
ความคิดเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคแสดงดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ในภาพรวม 

 
พฤติกรรมของผู้บริโภค x  S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับ 

1. ด้านการค้นหาผลิตภณัฑ ์ 3.71 0.50 มาก 1 
2. ด้านการซื้อผลิตภัณฑ์ 3.54 0.80 มาก 2 
3. ด้านกลุ่มหรืออิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ 3.54 0.83 มาก 2 
4. ด้านการประเมินผลิตภัณฑ์ 3.46 0.75 มาก 3 

รวม 3.64 0.50 มาก  
 
 จากตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคขนมไทยทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผู้บริโภคขนมไทย มีความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.64, S.D. = 0.50) เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการค้นหาผลิตภัณฑ์ ( x = 3.71, 
S.D. = 0.50) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เลือกซื้อขนมไทยจากประเภทของขนมเช่น การต้ม , นึ่ง, กวน, เชื่อม, ปิ้ง, ทอด ฯ ด้าน
กลุ่มหรืออิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ ( x = 3.54, S.D. = 0.83) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ เป็นผู้ตัดสินใจซื้อขนมไทยด้วยตัวเอง 
ด้านการซื้อผลิตภัณฑ์ ( x = 3.54, S.D. = 0.80) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ซื้อขนมไทยเพื่อบริโภคเอง และด้านการประเมิน
ผลิตภัณฑ์  ( x = 3.46, S.D. = 0.75) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ จะกลับไปซ้ำขนมไทยซ้ำ 
 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการขนมไทย ในภาพรวมแสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการขนมไทย 
ในภาพรวม 
 

กลยุทธ์ทางการตลาด x  S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับ 
1. ด้านผลิตภณัฑ ์ 3.98 0.83 มาก 4 
2. ด้านราคา 4.07 0.85 มาก 3 
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.08 0.83 มาก 2 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.17 0.86 มาก 1 

รวม 4.08 0.78 มาก  
 
 จากตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการขนมไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.08, 
S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ ( x = 4.17, S.D. = 0.86, x = 4.08, S.D. = 
0.83, x = 4.07, S.D. = 0.85, x = 3.98, S.D. = 0.83) ตามลำดับ 

 
 การทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน มีผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการขนมไทยในพื้นที่อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน มีผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือขนมไทย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
1. เพศต่างกัน มีความคดิเห็นต่อกลยทุธ์ทางการตลาด โดยรวมแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน 
2. อายุต่างกัน มีความคดิเห็นต่อกลยทุธ์ทางการตลาด โดยรวมแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน 
3. ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาด โดยรวมแตกตา่งกัน ยอมรับสมมติฐาน 
4. อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาด โดยรวมแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน 
5. รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคดิเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาด โดยรวมแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน 

 

5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายขนมไทย ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทย ในเขต
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
5.1 อภิปรายผลระดับความคิดเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ซ้ือขนมไทยจากผู้ประกอบการในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า  ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ขนมไทยมีความปลอดภัย มีข้อมูลวันผลิต -
หมดอายุ ผู้บริโภคจึงมั่นใจว่าได้รับประทานขนมที่ปลอดภัย ตลอดจนผลิตภัณฑ์ขนมไทยมีให้เลือกหลากหลายชนิด มีรสชาติหอมหวาน 
เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากขนมประเภทอื่นๆ จึงทำให้ผู้บริโภคที่ ซื้อขนมไทยมีความคิดเห็นต่อด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง [6] ได้ทำการศึกษากลยุทธ์การตลาดขนมทอดกรอบ สงขลา ผลการวิจัย พบว่า 
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณีรัตน์ รัตนพันธ์ [7] ได้
ทำการศึกษาพฤติกรรมการซื้อขนมพื้นบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคที่ซื้อขนมพื้นบ้านมีความคดิเห็น
ต่อกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก 
 ด้านราคา พบว่า ผู ้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื ่องจากผลิตภัณฑ์ขนมไทยมีราคาที่คงที่ โดยราคาไม่ค่อยมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ผู้บริโภคจึงรู้สึกว่าซื้อขนมไทยในราคาไม่แพง รวมถึงราคาของผลิตภัณฑ์ขนมไทยที่บรรจุหีบห่อมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งมีการติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน ผู้บริโภคจะทราบราคาผลิตภัณฑ์ขนมไทยแต่ละชนิดได้อย่างชัดเจน
และสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น จึงทำให้ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อด้านราคา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพินิจ  
ผิวผ่อง [8] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคขนมหวานในอำเภอหัวหิน ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณีรัตน์ รัตนพันธ์ [7] ได้ทำการศึกษา
พฤติกรรมการซื้อขนมพื้นบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคที่ซื้อขนมพื้นบ้านมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก 
 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ร้านค้าที่จำหน่ายขนมไทยมีการตกแต่งร้าน
สวยงาม ทันสมัย เป็นเอกลักษณ์จดจำง่าย ทำเลที่ตั้งของร้านมีความสะดวกในการเดินทางมาซื้อ เช่น อยู่ติดถนนใหญ่ มีที่จอดรถ
เพียงพอ และมีการจัดวางผลิตภัณฑ์ขนมไทยเป็นหมวดหมู่ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้อย่างสะดวก  จึงเป็นสาเหตุใหผู้้บริโภคมี
ความคิดเห็นต่อด้านช่องทางการจัดจำหน่าย อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พิมพินิจ  ผิวผ่อง [8] ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคขนมหวานในอำเภอ หัวหิน ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาด ด้าน
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ช่องทางการจัดจำหน่าย อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญจุรีย์  ปรีชา [9] ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อขนมไทยของ
ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสพชัย พสุนนท์ และ กมลมาศ บุญศิริเสริมสุข [10] ได้ทำการศึกษา
พฤติกรรมในการเลือกซื้อขนมไทยของผู้บริโภคเจเนอเนชั่นวาย ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านการจัดจำหน่าย อยู่ในระดับมาก  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันเนื่องมาจากผู้ขายหรือพนักงานให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์
ขนมไทยแต่ละชนิดได้อย่างชัดเจน น่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและตอ้งการซื้อ อีกทั้งร้านขนมไทยมีการส่งเสริมการขาย
ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วันปีใหม่มีการลดราคา แจกของแถม รวมถึงมีการโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงคุณค่าของขนมไทย รับรู้
ความเป็นมรดกไทยที่ถ่ายทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ตลอดจนร้านขนมไทยมีการประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก 
จึงทำให้ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสพชัย พสุนนท์ และ กมลมาศ 
บุญศิริเสริมสุข [10] ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อขนมไทยของผู้บริโภคเจเนอเรเนชั่นวาย ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมี
ความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก 
 
5.2 อภิปรายผลสมมติฐาน : ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน มีผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

ผู้บริโภคที่ซื้อขนมไทยในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทย โดยรวมแตกต่างกัน เนื่องจากเพศที่แตกต่างกันมักมีทัศนคติ การรับรู้ และการตัดสินใจใน
เรื่องการเลือกสินค้าท่ีบริโภคแตกต่างกัน เพศหญิงอาจจะมีความต้องการทานขนมไทยน้อยกว่าเพศชายเพราะกังวลเรื่องน้ำหนัก จึงทำ
ให้ผู้บริโภคที่ซื้อขนมไทยที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธร สิงหเดช   
[11] ได้ทำการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการเลือกซื้อขนมไทยของผู้บริโภค ในเขตตำบลศรีเมือง จังหวัด
นนทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน ให้ความสำคัญต่อการเลือกซื้อขนมไทยท่ีมีปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน  

ผู้บริโภคที่ซื้อขนมไทยในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทย โดยรวมแตกต่างกัน เนื่องจากผู้บริโภคที่อยู่ในวัยเด็กอาจจะมีความต้องการบริโภคขนม
ไทยมากกว่าผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยในวัยชรา เช่น โรคเบาหว านที่ต้องควบคุมปริมาณน้ำตาล 
ในขณะที่วัยเด็กสามารถรับประทานขนมไทยได้ตามปกติ สอดคล้องกับ Belch & Belch [12] ได้กล่าวถึง ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้าน
อายุไว้ว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการในสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน จึงทำให้ผู้บริโภคที่ซื้อขนมไ ทยที่มีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดแตกต่างกัน 

ผู้บริโภคที่ซื้อขนมไทยในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทย โดยรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ำ เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้สูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ำ
กว่า จึงมีแนวโน้มที่จะเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้สูงอาจจะเลือกซื้อขนมไทยท่ีจำหน่ายในร้านค้าที่ดู
หรูหรา มีขั้นตอนการผลิตที่ประดิดประดอยให้สวยงาม ซึ่งขนมไทยก็จะมีราคาสูงกว่าปกติ ในขณะที่ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ำลงมาอาจจะ
เลือกซื้อขนมไทยท่ีหาซื้อได้ทั่วไปเป็นขนมที่ทำขึ้นโดยชาวบ้านหรือขนมตามฤดูกาล จึงทำให้ผู้บริโภคที่ซื้อขนมไทยที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธร สิงหเดช [11] ได้ทำการศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการเลือกซื้อขนมไทยของผู้บริโภค ในเขตตำบลศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลกา รวิจัย พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ให้ความสำคัญต่อการเลือกซื้อขนมไทยท่ีมีปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน  

ผู้บริโภคที่ซื้อขนมไทยในพ้ืนท่ีอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทย โดยรวมแตกต่างกัน เนื่องจากอาชีพของแต่ละบุคคลจะนำไปสู่ความจำเป็นและความ
ต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่ต้องใช้รูปร่าง เช่น นักแสดง ดารา อาจจะมีความต้องการบริโภคขนมไทย
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น้อยกว่าอาชีพทั่วไป เพราะต้องรักษารูปร่างให้ดูดีอยู่เสมอ อันเป็นสาเหตุให้ผู้บริโภคที่ซื้อขนมไทยที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อ
กลยุทธ์ทางการตลาดแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธร สิงหเดช [11] ได้ทำการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสำคัญต่อการเลือกซื้อขนมไทยของผู้บริโภค ในเขตตำบลศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน ให้
ความสำคัญต่อการเลือกซื้อขนมไทยท่ีมีปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน  

ผู้บริโภคที่ซื้อขนมไทยในพ้ืนท่ีอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ท่ีมีรายได้เฉลี่ย/เดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
กลยุทธ์ทางการตลาด โดยรวมแตกต่างกัน เนื่องจากรายได้ของผู้บริโภคที่ต่างกัน ทำให้ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทยแตกต่างกัน 
โดยผู้บริโภคที่มีรายได้สูงก็จะต้องการขนมไทยท่ีมีคุณภาพสูง บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม มีขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งราคาก็จะ
สูงขึ้นตามต้นทุนและขั้นตอนการผลิตนั้น ในขณะที่ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ำลงมา จะไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ หรือบรรจุภัณฑ์
มากนัก เพราะพวกเขาจะเลือกซื้อขนมไทยที่ต้องการบริโภคมากกว่า จึงทำให้ผู้บริโภคที่ซื้อขนมไทยที่มีรายได้เฉลี่ย/เดือนต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธร สิงหเดช [11] ได้ทำการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีความสำคัญต่อการเลือกซื้อขนมไทยของผู้บริโภค ในเขตตำบลศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคที่มี
รายได้ต่างกัน ให้ความสำคัญต่อการเลือกซื้อขนมไทยท่ีมีปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน  

 

6. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจัย 
 6.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขนมไทยให้มีความน่าสนใจ มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม มีสีสันที่น่ารับประทาน ปรับปรุง
รสชาติให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย รักษาระดับมาตรฐานของขนมโดยไม่ให้มีรสชาติหวานจนเกินไป ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม
ทันสมัยสะดวกในการพกพา ขนมบางชนิดควรห่อด้วยใบตองเพื่อคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมถึงควรมีผลิตภัณฑ์ขนมไทยให้เลอืก
หลากหลายขนาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกมากขึ้น.  
 6.2 ด้านราคา ผลิตภัณฑ์ขนมไทยบางชนิดมีราคาสูงเนื่องจากอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อยากอันเนื่องมาจากกระบวนการในการ
ผลิตมีขั้นตอนยุ่งยาก ดังนั้นร้านค้าควรทำผลิตภัณฑ์หลากหลายราคาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เลก็ลงเพื่อให้ราคา
ลดลง  
 6.3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ควรจัดให้มีพ้ืนท่ีในการนั่งรับประทานขนมภายในร้าน และควรจัดให้มีผลิตภัณฑท์ี่ให้ผู้บริโภคได้
ทดลองชิมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ร้านค้าควรจัดหน้าร้านหรือทำป้ายหน้าร้านให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 6.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น เช่น สื่อโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก ไลน์ หรือ
จัดทำแผ่นพับวางไว้ ณ ร้านค้า เพื่ออธิบายถึงขนมไทยแต่ละชนิด เพราะส่วนใหญ่ขนมไทยจะมีเอกลักษณ์และประวัติที่น่าสนใจ  
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บทคัดย่อ 

          การเกิดน้้าขึ้นน้้าลงในเมืองไทยแต่ละพื้นที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันระหว่างฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย ในงานวิจัยนี้ทีมวิจัย
ศึกษาการเกิดขึ้นน้้าลงในบริเวณอ่าวไทย 2 บริเวณ คือ ป้อมจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก และ บาง
ตะบูน จังหวัดเพชรบุรีตั้งอยู่อ่าวไทยฝั่งตะวันตก โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ดิถีของดวงจันทร์ ระดับน้้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 
ปริมาณฝนตกในแต่ละวันของภาคกลาง และช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดน้้าขึ้นและน้้าลงสูงสุดในแต่ละวัน ผลการศึกษาพบว่า น้้าขึ้นน้้าลง
บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ และ บางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี เป็นน้้าผสมท่ีระดับน้้าขึ้นและน้้าลงในแต่ละครั้งไม่
เท่ากัน ดิถีของดวงจันทร์ที่ปรากฏสัมพันธ์ต่อการเกิดน้้าเกิดและน้้าตาย  และผลการศึกษาพบว่าค่ามากที่สุดของผลต่างระดับน้้าสูงสุด
และต่้าสุดอยู่ในช่วงดิถีดวงจันทร์มีค่ามากสุดและค่าน้อยที่สุดในวันที่ 14 กรกฎาคม และ 29 กรกฎาคม ตามล้าดับ ในขณะที่ค่าน้อยสุด
ของผลต่างระดับน้้าสูงสุดและต่้าสุดอยู่ในช่วงดิถีดวงจันทร์ปรากฏหลายช่วงเปอร์เซ็นต์  ปัจจัยอื่นๆคือ ปริมาณฝนที่ตกในแต่ละวันและ
ปริมาณของน้้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้้าขึ้นน้้าลงของปากน้้าเจ้าพระยา โดยปริมาณฝนที่ตกมากที่สุดวันที่  22 
กรกฎาคม ขณะที่ปริมาณของน้้าท้ายเขื่อนมากที่สุดในวันที่ 28 กรกฎาคม ซึ่งไม่ตรงกับปริมาณน้้าขึ้นสูงสุด  
 
ค้าส้าคัญ: น้้าขึ้นน้้าลง, ดิถีของดวงจันทร์, อ่าวไทย 
 

Abstract 
 The tides in Thailand are different between Andaman side and Gulf of Thailand. This research, we 
studied the tides at 2 areas in Gulf of Thailand: Chulachomklao Fort, Samut Prakan Province in Eastern Gulf of 
Thailand and Bang Tabun, Phetchaburi Province in Western Gulf of Thailand. We studied the effects of phase of 
moon, water level at the end of the Chao Phraya Dam, rainfall each day in the Central region of Thailand and 
time table of maximum and minimum water level. The results showed that the tides at Chulachomklao Fort, 
Samut Prakan Province and Bang Tabun, Phetchaburi Province are semidiurnal mixed tide, which the high tides 
are different heights and the low tides are different levels. Phase of moon relates neap tides and spring tides. 
The greatest range between high water and low water related to the maximum and minimum phase of moon on 
July 14th and 29th, respectively. In contrast, the smallest range between high water and low water related to 
many phases of moon. Other factors, rainfall, and water level at the end of the Chao Phraya Dam did not affect 
the tides in the estuary of Chao Phraya. The highest amount of rainfall was on July 22th, whereas, the maximum 
water level at the end of the Chao Phraya Dam was on July 28th. This data did not relate the tides. 
 
Keywords: Tides, Phase of moon, Gulf of Thailand 
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บทน้า 
 
 การเกิดน้้าขึ้นน้้าลงส่งผลต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ในด้านปัจจัย 4 คือ อาหาร และที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดชายน้้า
ที่ใกล้กับทะเล โดยน้้าช่วงที่ระดับของน้้าที่เพิ่มขึ้น เกิดโอกาสที่น้้าทะเลผสมกับน้้าในแม่น้้า ที่เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า น้้าทะเลหนุน 
ก่อให้เกิดน้้ากร่อย ซึ่งส่งผลต่อน้้าส้าหรับการผลิตน้้าประปาที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคและส่งผลเสียต่อพืชทางการเกษตร ทางด้านที่อยู่
อาศัย ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ชุมชนใกล้ตลิ่งแม่น้้า หรือชุมชนนอกแนวกั้นน้้า หรือชุมชนติดชายฝั่งทะเล ในกรณีระดับน้้าสูงขึ้น ก่อให้เกิดน้้าล้น
ตลิ่งหรือล้นชายฝั่ง และระดับน้้าขึ้นและระดับน้้าลงยังส่งผลต่อการขนส่งสินค้าทางน้้า ในช่วงระดับน้้าขึ้น เรือขนส่งสินค้าไม่สามารถ
ผ่านบางบริเวณที่มีสะพานข้ามแม่น้้า ในช่วงระดับน้้าลดลงส่งผลกระทบต่อการขนส่งทางเรือเช่นกัน โดยช่วงการเกิดน้้าลง เรือบรรทุก
สินค้าอาจเดินทางไม่ได้ ท้าให้ต้องหยุดการขนส่งช่ัวคราว ดังนั้นการศึกษาปรากฏการณ์น้้าขึ้นน้้าลงในบริเวณอ่าวไทยมีความส้าคัญที่ท้า
ให้ประชาชนสามารถรู้และเตรียมพร้อมส้าหรับการเกิดระดับน้้าที่เพิ่มขึ้นหรือระดับน้้าที่ลดลง ทั้งในเรื่องของ  การขนส่ง การประมง 
การท่องเที่ยว การเลือกท้าเลที่อยู่อาศัย หรือเลือกท้าเลทางด้านเกษตรกรรม หรือเป็นพลังงานทางเลือกส้าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากเขื่อนน้้าขึ้นน้้าลงซึ่งมีประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้ามากที่สุด โดยระดับน้้าขึ้นน้้าลงส่งผลต่อระดับน้้าหน้าเขื่อนและหลังเขื่อน
ต่างกันท้าให้น้้าไหลผ่านกังหันที่อยู่ใต้เขื่อนหมุนตลอดเวลาในช่วงน้้าขึ้นน้้าลงก่อเกิดพลังงานที่สามารถท้าให้เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าท้างาน 
[1,2] ส้าหรับประเทศไทยการพยากรณ์ระดับน้้าขึ้นลงอย่างละเอียดจัดท้าโดย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือที่เก็บรวมรวมข้อมูลการ
เกิดขึ้นน้้าน้้าลงในระยะเวลานาน โดยใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ท้าให้ได้ผลการท้านายที่แม่นย้า โดยท้านายปรากฏการณ์น้้าขึ้นน้้าลง
ล่วงหน้า 1 ปี สถานที่ที่กรมอุทกศาสตร์ท้านายผลน้้าขึ้นน้้าลง มีทั้งบริเวณแม่น้้าเจ้าพระยา ทะเลอ่าวไทยและทะเลฝ่ังอันดามัน 
 แผนที่ของประเทศไทยมีลักษณะเหมือนรูปขวานโบราณ หรือ ขวานทอง  โดยทางภูมิศาสตร์ทางด้ามขวานเขตติดกับชายฝั่งทะเล
สองฝ่ัง คือ ฝ่ังทะเลอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน โดยฝั่งอ่าวไทยแบ่งเป็น 2 ด้านคืออ่าวไทยด้านตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ จุด
กึ่งกลางของปากน้้าท่าจีนกับเจ้าพระยา จนไปถึงชายแดนประเทศกัมพูชาและอ่าวไทยด้านตะวันตก นับจากจุดกึ่งกลางของปากน้้าท่า
จีนกับเจ้าพระยาจนถึงชายแดน ประเทศมาเลเซีย [3] ซึ่งขอบเขตของอ่าวไทยมีลักษณะเป็นรูป ก ท้องทะเลเปรียบได้กับแอ่งกระทะ
อ่าวไทยมีส่วนที่ลึกที่สุด 80 เมตร [4]มีแม่น้้าส้าคัญไหลสู่อ่าวไทย 4 สายคือ เจ้าพระยา แม่กลอง บางปะกง และท่าจีน ในขณะที่
บริเวณที่ลึกที่สุดของทะเลไทย อยู่ที่ฝั่งทะเลอันดามันที่มีส่วนลึกที่สุด 3,000 เมตร จากความแตกต่างกันอย่างมากของความลึกของ
ระดับน้้าทะเล จากการศึกษาพบว่า น้้าขึ้นน้้าลงมี 3 ลักษณะ คือ น้้าเดี่ยว (diurnal tide) พบทางฝั่งอ่าวไทย น้้าคู่ (semidiurnal 
tide) พบทางฝั่งทะเลอันดามัน และน้้าผสม (semidiurnal mixed tide)  โดยน้้าเดี่ยว น้้าขึ้น 1 ครั้งและ น้้าลง 1 ครั้งต่อวัน [5] น้้าคู่ 
น้้าขึ้นสองรอบใน 1 วัน และน้้าลง สองรอบใน 1 วัน โดยมีคาบเท่ากับ 12.42 ชั่วโมง [5,6] และน้้าผสมน้้าขึ้นและน้้าลงในแต่ละวัน
ระดับน้้าไม่เท่ากัน  
 

ขอบเขตการวิจัย/วิธีวิจัย 
 
 ทีมผู้วิจัยสนใจศึกษาปรากฏการณ์น้้าขึ้นน้้าลงทางฝั่งทะเลอ่าวไทยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาระดับน้้า 2 จุด ที่อยู่ติดฝั่งอ่าวไทย ลุ่มแม่น้้า
เจ้าพระยา คือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ และลุ่มน้้าเพชรบุรี คือ บางตะบูน ต. บาง
ตะบูน อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี โดยแสดงดังรูป 1 โดยเปรียบเทียบระดับน้้าที่พยากรณ์ไว้โดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ณ ป้อม
พระจุลจอมเกล้า เดือนกรกฎาคมและค้านวณผลต่างของระดับน้้าสูงสุดและต่้าสุดในแต่ละวันของสองบริเวณเพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ในการใช้พลังงานน้้าขึ้นน้้าลงในการผลิตกระแสไฟฟ้า พร้อมทั้งเปรียบเทียบระดับของน้้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในเดือนกรกฎาคม 
ปริมาณฝนตกในภูมิภาคภาคกลางในเดือนกรกฎาคม และดิถีดวงจันทร์ที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อการเกิดน้้าขึ้นน้้าลง 
โดยการถ่ายภาพของดวงจันทร์ ถ่ายโดยกล้องโทรทรรศน์ planewave CDK24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว ที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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รูปท่ี 1 แสดงแผนที่แสดงข้อมูลระดับน้้าจากสถานีโทรมาตรวัดปริมาณน้้า      ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า        ณ บางตะบูน [7] 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

การเกิดน้้าขึ้นน้้าลงที่เกิดจากปัจจัยทางดาราศาสตร์คือแรงดึงดูดระหว่างมวลของโลกและดวงจันทร์ และแรงดึงดูดระหว่าง
มวลของโลกและดวงอาทิตย์ได้ค้านวณโดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ [8] ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาจากการพยากรณ์แสดงดังรูปที่ 
2 จากทฤษฎีแรงไทดัล แรงท่ีเสริมกันระหว่างแรงดึงดูดของโลกกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ท่ีอยู่แนวเดียวกันส่งผลให้ผลต่างของระดับ
น้้าสูงสุดและต่้าสุดน้้าสูงสุด ในขณะที่แรงไทดัลไม่เสริมกันในกรณีที่ต้าแหน่งของดวงจันทร์เทียบกับโลกอยู่ในแนวตั้งฉากกับโลกกับดวง
อาทิตย์ส่งผลให้ผลต่างของระดับน้้าสูงสุดและต่้าสุดน้้าต่้าสุด ในงานวิจัยนี้ทีมวิจัยเลือกศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นตัวแทนของ
การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดน้้าขึ้นน้้าลงโดยพบว่า วันน้้าเกิด ซึ่งระดับน้้าเปลี่ยนแปลงมากสุดวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2565 (แรม 2-3 
ค่้า) ในขณะที่ วันน้้าตาย เป็นระดับน้้าเปลี่ยนแปลงน้อยสุด วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 (ขึ้น 11 ค่้า) และ 22 กรกฎาคม 2565 (แรม 9 
ค่้า)  เมื่อเทียบกับระดับน้้าที่เกิดจากการวัดมาตราวัดน้้า ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)  ซึ่งแสดงข้อมูลระดับน้้าทุกชั่วโมง พบว่า น้้าขึ้นน้้าลงเป็นลักษณะน้้าผสม การขึ้นลงของ
ระดับน้้ามีคาบไม่คงท่ีดังแสดงในรูปที่ 3  โดยหน่วยระดับน้้าเป็นเมตรเทียบกับระดับน้้าทะเลปานกลาง (เกาะหลัก) ระดับน้้าขึ้นสูงสุด-
น้้าลงต่้าสุด เกิดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 มีความสูง 1.93 เมตรเทียบกับระดับน้้าทะเลปานกลาง ณ เวลา 20.50 น. และระดับ
น้้าลงต่้าสุด -1.67 เมตรเทียบกับระดับน้้าทะเลปานกลาง ณ เวลา 13.00 น. เนื่องจากความสูงของน้้าท่ีท้านายวัดจากระดับน้้าลงต่้าสุด 
ค่าความสูงที่ได้มีค่าเป็นบวกเสมอ ไม่สามารถน้ามาเปรียบเทียบกับความสูงที่วัดจากสถานีโทรมาตรวัดปริมาณน้้าได้เนื่องจากวัดจาก
จุดอ้างอิงคนละจุดกัน  
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รูปท่ี 2 สภาวะระดับน้้าในแม่น้้าเจา้พระยา ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ประจ้าเดือนกรกฎาคม พยากรณ์โดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 
[8] 
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รูปท่ี 3 สภาวะระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ประจ้าเดือนกรกฎาคม จากสถานีโทรมาตรวัดปริมาณน้้า [7] 

 
จากข้อมูลระดับน้้า ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ประจ้าเดือนกรกฎาคม เมื่อน้ามาพิจารณาผลต่างของระดับน้้าสูงสุดและต่้าสุด

ในแต่ละวัน ดังแสดงในรูปที ่4 ผลต่างระดับน้้ามีค่าสูงสุด 2 ค่า ที่ระยะ 3.6 และ 3.03 เมตรเทียบกับระดับน้้าทะเลปานกลาง ตรงกับ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 (แรม 1 ค้่า เดือน 8)  และวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 (ขึ้น 1 ค่้า เดือน 9) ตามล้าดับและผลต่างระดับน้้ามีค่า
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ต่้าสุด2 ค่า ที่ระยะ 1.23 และ 1.8 เมตรเทียบกับระดับน้้าทะเลปานกลาง ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 (ขึ้น 11 ค้่า เดือน 8)  และ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565  (แรม 10 ค้่า เดือน 8) ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบผลการพยาการณ์ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และ
ค่าท่ีวัดได้จากสถานีโทรมาตรวัดปริมาณน้้า พบว่าวันน้้าเกิดและวันน้้าตายคลาดเคล่ือนเพียง 1 วันซึ่งถือว่าการพยากรณ์โดยดูจาก
ปัจจัยทางดาราศาสตร์เพียงอย่างเดียวค่อนข้างแม่นย้ากับช่วงเวลาของวันน้้าเกิดและน้้าตายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อดูถึงปัจจัยอื่นที่ท้าให้เกิด
การคลาดเคล่ือนของช่วงเวลาวันน้้าเกิดและวันน้้าตาย ทีมวิจัยได้พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในเร่ืองของการจัดการน้้าในรูปที่ 5-6 และ
ปริมาณฝนในรูปที่ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 ผลต่างของระดับน้้าสูงสุดและต่้าสุดในแต่ละวันของเดือนกรกฎาคม ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า 
 

เมื่อพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดการน้้า โดยดูความสูงของน้้าที่ท้ายเขื่อนของแม่น้้าเจ้าพระยาดังแสดงในรูปที่ 5 
[9] ซึ่งเป็นเขื่อนที่ควบคุมปริมาณน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาก่อนน้้าไหลลงสู่อ่าวไทย ในขณะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม 6 
ควบคุมปริมาณน้้าในแม่น้้าป่าสักจากรูปท่ี 6 ปริมาณน้้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีความสูงใกล้เคียงกันที่ตั้งแต่วันที่ 1-14 กรกฎาคม 2565 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้้าเนื่องจากปริมาณฝนเป็นฝนปานกลางโดยมีเกณฑ์ปริมาณฝนตกตั้งแต่ 10.1 – 35.0 mm [10] ในวันที่ 
20-22 กรกฎาคม 2565, 28 กรกฎาคม 2565 และ 31  กรกฎาคม 2565 ดังแสดงในรูปที่ 7 ซึ่งจากข้อมูลที่พิจารณาร่วมระหว่าง
ปริมาณฝนที่ตกและปริมาณน้้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ปริมาณน้้าฝนปานกลางที่ตกมาในบริเวณภาคกลางส่งผลต่อปริมาณน้้าท้ายเขื่อน
เจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่ส่งผลต่อระดับน้้าขึ้นน้้าลง ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า โดยช่วง 20-22 กรกฎาคมน้้าบริเวณท้ายเขื่อนและ
ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นแต่ผลต่างระดับน้้าอยู่ในระดับต่้าเพราะแม่น้้าจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยา สามารถไหลไปทาง แม่น้้าป่าสักและแม่น้้า
น้อยได้ จากข้อมูลของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ขึ้น-ตก จังหวัดสมุทรปราการ[12]  พบว่าช่วงเวลา
วันน้้าเกิดและวันน้้าตาย ต้าแหน่งของดวงจันทร์ที่ปรากฏไม่ได้อยู่ต้าแหน่งสูงสุดจากขอบฟ้า การที่ดวงจันทร์จะขึ้นช้ากว่าเดิมวันละ
ประมาณ 50 นาที และต้าแหน่งที่ดวงจันทร์ที่ขึ้นในแต่ละวันไม่ซ้้าต้าแหน่งเดิมไม่สัมพันธ์กับเวลาที่เกิดน้้าขึ้นและน้้าลงในแต่ละวัน 
 
 

146
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคโปสเตอร์



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 5 แผนผังปริมาณน้้าในลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา แสดงปริมาณน้้าในหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และระดับน้้าในหน่วยเมตรเทียบกับ

ระดับน้้าทะเลปานกลาง [9] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6 กราฟแสดงระดับน้้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในหน่วยเมตรเทียบกับระดับน้้าทะเลปานกลางในแต่ละวันของเดือนกรกฎาคม [9] 
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รูปท่ี 7 กราฟแสดงปริมาณฝนที่ตกแต่ละวันในภูมิภาคภาคกลางในแต่ละวันของเดือนกรกฎาคม [11] 
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รูปท่ี 8 กราฟแสดงสภาวะระดับน้้าในแม่น้้าเพชรบุรี ณ บางตะบูน ประจ้าเดือนกรกฎาคม จากสถานีโทรมาตรวัดปริมาณน้้า [7] 
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รูปท่ี 9 กราฟแสดงผลต่างของระดับน้้าสูงสุดและต่้าสุดในแต่ละวันของเดือนกรกฎาคม ณ บางตะบูน 
     
 ส้าหรับกรณีจากการวัดมาตราวัดน้้า ณ บางตะบูน จ. เพชรบุรี แสดงดังรูปที่ 8 ผลต่างของระดับน้้าสูงสุดและต่้าสุดในแต่ละวันของ
เดือนกรกฎาคม ณ บางตะบูนแสดงดังรูปที่ 9  ส้าหรับสถานีบางตะบูน วันน้้าเกิดเกิดช่วง 14- 16 กรกฎาคม 2565 ผลต่างระดับต่้าสุด
และสูงสุดของระดับน้้า อยู่ที่ 3.40 3.41 และ 3.45 เมตรเทียบกับระดับน้้าทะเลปานกลาง ตามล้าดับ และวันน้้าเกิดปรากฏขึ้นอีกรอบ
ช่วง 27-29 กรกฎาคม 2565 ผลต่างระดับสูงสุดและต่้าสุดของระดับน้้าอยู่ที่ 2.97 2.96 และ 3.02 เมตรเทียบกับระดับน้้าทะเลปาน
กลาง ในขณะวันน้้าตายเกิดในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 ผลต่างระดับสูงสุดและต่้าสุดของระดับน้้าอยู่ที่ช่วง 7-9 กรกฎาคม 
2565 ผลต่างระดับสูงสุดและต่้าสุดของระดับน้้าอยู่ที่ 1.47 1.52 และ 1.51 เมตรเทียบกับระดับน้้าทะเลปานกลาง และน้้าตายปรากฏ
อีกรอบช่วง 21-23 กรกฎาคม 2565 ผลต่างระดับสูงสุดและต่้าสุดของระดับน้้าอยู่ที่ 1.93 2.02 และ 1.92 เมตรเทียบกับระดับน้้าทะเล
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับดิถีจันทร์ ซึ่งเป็นร้อยละของพื้นผิวด้านสว่างในแต่ละวัน ดังแสดงในรูปที่  10 ส้าหรับระดับน้้า 
ณ บางตะบูน น้้าขึ้นสูงสุดเกิดวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ระดับความสูง 2.13 เมตรเทียบกับระดับน้้าทะเลปานกลาง เวลา 20.50 น. ซึ่ง
เวลาเดียวกับป้อมพระจุลจอมเกล้า จากข้อมูลสมาคมดาราศาสตร์ไทย ณ จังหวัดเพชรบุรี [13] ดวงจันทร-์ขึ้นขอบฟ้าเวลา 19.41 น. 
และดวงจันทร์ตกขอบฟ้าเวลา 6.15 น. จากข้อมูลสถานีวัดมาตราวัดน้้าทั้งสองแห่ง การเกิดระดับน้้าขึ้นสูงสุดเกิดที่เวลาเดียวกันถึงแล้ว
อยู่คนละจังหวัด เวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์ต่างกันเล็กน้อย ในขณะที่วันอื่นของเดือนกรกฎาคม เวลาที่เกิดน้้าขึ้นสูงสุดจะต่างจาก
สถานีป้อมพระจุลจอมเกล้าไม่เกิน 30 นาที เนื่องจากการเคลื่อนตัวของน้้า 
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รูปท่ี 10 กราฟแสดงดิถีจันทร์ในแต่ละวันของเดือนกรกฎาคม ณ จังหวัดเพชรบุรี [12] 

 
จากข้อมูลพบว่าดิถีของดวงจันทร์สัมพันธ์กับการเกิดน้้า เกิดและน้้าตาย โดยการเปลี่ยนแปลงดิถีของดวงจันทร์เกิดจากการเปลี่ยน
ต้าแหน่งของดวงจันทร์ขณะโคจรรอบโลกท้ังนี้ทีมนักวิจัยได้ถ่ายรูปดวงจันทร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
โดยแสดงในรูปที่ 11 เนื่องด้วยสถานการณ์ฝนตกช่วงเดือนกรกฎาคมท้าให้ไม่สามารถถ่านภาพดวงจันทร์ตลอดทั้งเดือนได้ เมื่อพิจารณา
ข้อมูลดิถีดวงจันทร์ ช่วงน้้าเกิด 14- 16 กรกฎาคม 2565 (แรม 1 ค่้า- แรม 3 ค่้า) ดิถีของดวงจันทร์ปรากฏที่ 100% 97% และ 91% 
ตามล้าดับ และช่วงน้้าเกิดรอบที่ 2 วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2565 (แรม 14 ค่้า- ขึ้น 1 ค่้า) ดีถีของดวงจันทร์ปรากฏที่  2% 0% และ 
0% ตามล้าดับ ในขณะที่น้้าตาย ในช่วง 7-9 กรกฎาคม 2565 (ขึ้น 9 ค่้า—ขึ้น 11 ค่้า) ดิถีของดวงจันทร์ปรากฏที่ 51% 62% และ 
72% ตามล้าดับ และน้้าตายช่วงที่สอง วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2565(แรม 8 ค่้า- แรม 10 ค่้า) ดีถีของดวงจันทร์ปรากฏที่ 44% 34% 
และ 25% ตามล้าดับจากข้อมูลดิถีของดวงจันทร์สัมพันธ์กับการเกิดน้้าเกิดและน้้าตาย โดยดิถีของดวงจันทร์ 51% จะเกิดน้้าตาย 
ในขณะที่ดิถีของดวงจันทร์ 100% ท้าให้เกิดน้้าเกิด การเกิดปรากฏการณ์นี้สามารถอธิบายได้ว่า การเกิดน้้าขึ้นน้้าลง 2 ครั้ง เกิดจาก
การรวมตัวของการหมุนของโลกรอบตัวเองและแรงดึงดูดระหว่างมวลของโลกกับดวงจันทร์ และระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ซึ่งแรงที่
กระท้าต่อโลกเรียกว่าแรงไทดลัเกิดจากผลต่างของแรงดึงดูดระหว่างมวลที่จุดศูนย์กลางโลกกับแรงดึงดูดระหว่างมวลที่กระท้าต่อพื้นที่
ต่างๆบนโลก  [14] โลกโคจรรอบด้วยอาทิตย์ ใช้เวลา 365.25 วันที่มีค่าวงโคจรแบบวงรี (eccentricity of orbit) 0.017 ในขณะที่ 
ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ใช้เวลา 27 วันมีค่าวงโคจรวงรี 0.055 [14] ซึ่งค่าดังกล่าวย่ิงใกล้ศูนย์ วงโคจรเป็นรูปวงกลมมากขึ้น  วงโคจร

ของดวงจันทร์ท้ามุมเดเคลเนชัน (declination) กับการหมุนของโลกด้วยมุมสูงสุด 28.5 กับแนวเส้นศูนย์สูตร เมื่อโลกหมุนรอบตัวเอง 
1 รอบ ระดับน้้าขึ้นทั้งสองคร้ังจะมีระดับไม่เท่ากันที่เรียกว่าน้้าผสม [15] 
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ก.                               ข.                                      ค.                                       ง. 
 
รูปท่ี 11 ดิถีของดวงจันทร์ ก.  51% ข. 82%   ค. 90% และ ง. 100% ถ่ายภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

บทสรุป 
 
การเกิดน้้าขึ้นน้้าลงบริเวณอ่าวไทยเป็นลักษณะน้้าผสมโดยน้้าขึ้นและน้้าลงในแต่ละวันระดับน้้าไม่เท่ากัน ซึ่งส่งผลต่อการด้ารงชีวิตของ
มนุษย์ในด้านการขนส่ง การประมง การท่องเที่ยว การเลือกท้าเลที่อยู่อาศัย หรือเลือกท้าเลทางด้านเกษตรกรรม โดยบริเวณตัวอย่างที่
ศึกษาการเกิดน้้าขึ้นน้้าลงบริเวณอ่าวไทยในงานวิจัยนี้มี 2 จุด คือ จุดป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ฝั่งอ่าวไทยด้าน
ตะวันออกและ บางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันตก 
ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดน้้าขึ้นน้้าลงบริเวณอ่าวไทยคือ ปัจจัยทางดาราศาสตร์นั่นคือต้าแหน่งดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลก ซึ่งท้าให้เกิดดิถี
ของดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงในรอบเดือน โดยดิถีของดวงจันทร์สัมพันธ์กับวันน้้าเกิดและน้้าตาย ดิถีของดวงจันทร์ 51% เป็นวันน้้าตาย 
ในขณะที่ดิถีของดวงจันทร์ 100% ท้าให้เกิดน้้าเกิด การเกิดน้้าขึ้นน้้าลง 2 ครั้งต่อวัน เกิดจากการรวมตัวของการหมุนของโลกรอบ
ตัวเองและแรงไทดัล น้้าขึ้นสูงสุดแลน้้าลงต่้าสุดช่วงเวลาห่างกันเป็นเวลาไม่แน่นอนอยู่ในช่วง 6-8 ชั่วโมง ในขณะที่คาบของการเกิดน้้า
ขึ้นน้้าลงไม่คงตัว น้้าขึ้นสูงสุดและต่้าสุดในแต่ละวันไม่เกี่ยวข้องกับต้าแหน่งของดวงจันทร์ที่อยู่ ณ จุดสูงสุดของขอบฟ้า ส่วนปัจจัยอื่ น 
ปริมาณน้้าฝนที่ตกในแต่ละพื้นที่และปริมาณน้้าท้ายเขื่อนไม่เป็นปัจจัยหลักต่อการเกิดน้้าขึ้นน้้าลง ผลจากการศึกษาผลต่างระดับน้้าขึ้น
และน้้าลงของสองบริเวณฝั่งอ่าวไทยน้อยกว่า 5 เมตร อาจยังไม่เหมาะต่อการน้าไปสร้างพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้้าขึ้นน้้าลงใน
ประเทศไทย 
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การเพิ่มความสามารถในการผลิตพอลิเบต้าไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB)  
ของ Alcaligenes latus TISTR 1403 ที่ผ่านการได้รับสัมผัสรังสีแกมมา 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการผลิตพอลเิบตาไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) ของแบคทีเรีย Alcaligenes latus 

TISTR 1403 ที่ผ่านการไดร้ับสัมผัสรังสีแกมมาที่ปริมาณรังสี 1.0 kGy (A. latus/) เปรียบเทียบกับเช้ือสายพันธ์ุเดมิ โดยใช้แหล่ง
คาร์บอนหลายชนิดเพื่อทดแทนน้า้ตาลกลูโคสในอาหารเลี้ยงเช้ือ ได้แก่ น้้าตาลฟรุคโตส น้้าตาลซโูครส น้้าตาลแร่ธรรมชาติมติรผล 

น้้าตาลทรายขาวมิตรผล และแป้งมันส้าปะหลังไฮโดรไลเซท พบว่า A. latus/ สามารถผลติ PHB ได้สูงกว่าสายพันธุ์เดมิ โดยผลิต 
PHB ได้สูงสุดคดิเป็นร้อยละ 41.58 ของน้้าหนักเซลล์แห้ง เมื่อเลี้ยงในอาหารที่ใช้แป้งมันส้าปะหลงัไฮโดรไลเซทเป็นแหล่งคาร์บอน 
จากนั้นน้ามาศึกษาอัตราส่วนคารบ์อนต่อไนโตรเจน (C:N ratio) ที่เหมาะสม เมื่อใช้แอมโมเนยีมไนเตรตและแอมโมเนียมซลัเฟตเปน็
แหล่งไนโตรเจน พบว่า การใช้แป้งมันส้าปะหลังไฮโดรไลเซทต่อแอมโมเนียมไนเตรตในอัตราส่วน 10:1 ร่วมกับการใช้ปรมิาณหัวเชื้อ
เริ่มต้นร้อยละ 7 สามารถผลิต PHB ได้สูงสดุคิดเป็นร้อยละ 45.45 ของน้้าหนักเซลล์แห้ง และพบว่าการเตมิธาตุอาหารรอง 1 มิลลิลิตร

ต่อลิตร สามารถเพิ่มความสามารถในการผลติ PHB ของ A. latus/ ได้สูงสุดคดิเป็นร้อยละ 51.52 ของน้้าหนักเซลล์แห้ง โดยใหม้วล
เซลล์แห้งและปริมาณ PHB สูงสุดมีค่าเท่ากับ 1.65 กรัมต่อลติร และ 0.85 กรัมต่อลิตร ตามล้าดับ 
 
ค าส าคัญ  พอลิเบตาไฮดรอกซีบิวทิเรต,  Alcaligenes latus,  แป้งมันส าปะหลังไฮโดรไลเซท 
 
 

Abstracts 
In the present study, polyhydroxybutyrate (PHB) production potential of Alcaligenes latus TISTR 1403 

after gamma irradiation (A. latus/) to that of its wild type strain was examined.  Firstly, glucose was substituted 
by several carbon sources were utilized including fructose, sucrose, caramel granulated sugar, pure refined sugar 

and cassava starch hydrolysate. When cassava starch hydrolysate was used as carbon source, A. latus/ 
produced the highest PHB with the value of 41.58% of cell dried weight that higher than its wild type strain.  
Two nitrogen sources, ammonium nitrate and ammonium sulfate, were tested to obtain optimum C:N ratio.  It 
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was found that A. latus/ produced highest PHB of 45.45% of cell dried weight after 7% of inoculum was added 
in the present of cassava starch hydrolysate and ammonium nitrate with the ratio of 10:1.  Moreover, addition of 

1 mL/L of mixed micronutrient to culture medium could increase PHB production on A. latus/ to 51.52% of cell 
dried weight with cell dried weight and PHB of 1.65 g/L and 0.85 g/L, respectively. 

 
Keywords: Poly-β-hydroxybutyrate (PHB), Alcaligenes latus, cassava starch hydrolysate   

.  

1. บทน า 
ปัจจุบันนี้พลาสติกชีวภาพได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์แทนพลาสติกสังเคราะห์มีข้อดีคือย่อยสลายง่าย เมือ่มีการจัดการให้อยู่ใน

สภาวะทีเ่หมาะสม คือมีแบคทีเรยีและเอนไซมเ์ข้ามาย่อยสลาย ไมท่ิ้งสารตกค้างท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นมติรต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคอีกด้วย พลาสติกชีวภาพที่นิยมได้แก่ พอลิไฮดรอกซีอลัคาโนเอต (Polyhydroxyalkanoate, PHAs)  พอลิเบตาไฮดรอกซี
บิวทิเรต (Poly-β-hydroxybutyrate, PHB) พอลิแลคไทค์ (Polylactide, PLA) และ พอลิบิวทิวซัคซิเนต (Polybutylsaccinate, 

PBS)  เป็นต้น ซึ่งผลติจากจลุินทรีย์ที่แตกต่างกัน  ส าหรับพอลิเบตาไฮดรอกซบีิวทิเรต (Poly-β-hydroxybutyrate) หรือ PHB เปน็
พอลิเมอร์ชนิดอะลิฟาติกเอสเทอร ์ จัดอยู่กลุม่พอลไิฮดรอกซีอัลคาโนเอต (Polyhydroxyalkanoate, PHAs) ที่ผลติได้จากจลุินทรีย์
สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีใกล้เคียงกับพอลโิพรพิลีน (Polyprolene หรือ PP) แต่มีความ
เปราะมากกว่า PHB เป็นพอลเิมอร์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ที่ถูกเกบ็ไว้เป็นแหล่งอาหารและพลังงานส ารองภายในเซลล์ [1] พบว่า
แบคทีเรีย Alcaligenes sp. ได้รบัความนิยมน ามาใช้ผลติ PHB เนื่องจากเลี้ยงง่าย โตเร็ว เจรญิเติบโตได้ในแหล่งอาหารราคาถูก [2] 
ปัญหาที่ส าคญัในการผลติ PHB คือ จุลินทรีย์ยังผลิต PHB ได้ในปริมาณที่น้อย จึงมีการน าเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและการชักน าให้
เกิดการกลายพันธ์ุด้วยรังสีหรือสารเคม ี [3] เข้ามาช่วยเพื่อให้จุลินทรีย์สามารถผลิต PHB ให้มีปริมาณที่สูงข้ึน นอกจากน้ีปัจจัยที่มีผล
ต่อการผลิตพลาสติกจากจลุินทรียไ์ด้แก่ สายพันธ์ุ แหล่งอาหาร อุณหภมูิ ความเป็นกรดด่าง และออกซิเจน [4] ปัจจุบันได้มีงานวิจยั
หลากหลายเพื่อการหาวัตถุดิบราคาถูกมาใช้ในการผลติ ได้แก่ มันส าปะหลัง อ้อย ปาล์ม หรือของเหลือท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม 
เช่น กากมันส าปะหลัง กากชานอ้อย กากปาล์ม และส่วนเหลือท้ิงจากขยะชุมชน น้ ามันท่ีเหลือท้ิงจากการทอด เป็นต้น เพื่อลดต้นทุน
การผลิตท าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีไดม้ีราคาถูกลงสามารถแข่งขันกับพลาสตกิสังเคราะห์จากปิโตรเคมีที่มรีาคาถูกกว่า [5] ส าหรับในงานวิจัยนี้
เป็นการพัฒนาเชื้อจุลินทรีย ์ A. latus TISTR 1403 ที่ได้รับการสัมผสัด้วยการฉายรังสี เพื่อปรับปรุงความสามารถในผลิตพลาสติก
ชีวภาพพร้อมทั้งทดลองเลี้ยงในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อเป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการพัฒนาการผลิตพลาสติกชีวภาพในระดับอตุสาหกรรม 

2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
2.1 การเตรียมหัวเชื้อเร่ิมต้น  ถ่ายเชื้อ A. latus TISTR 1403 ช่ีงได้รับมาจากศูนย์จุลินทรีย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ A. latus/ ที่ผ่านการเหนี่ยวน าด้วยรังสีแกมมา 1 kGy จากศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลี้ยงในอาหารเหลว Nutrient broth (NB broth) บ่มบนเครื่องเขย่าที่อุณหภูมิห้องความเร็ว 200 รอบต่อ
นาท ีเป็นเวลา 9 ช่ัวโมง เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อเริ่มต้น โดยใช้หัวเชื้อเริ่มต้น 1x107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ที่ความเข้มข้นร้อยละ 3 ของอาหารที่
เลี้ยงเช้ือ แล้วน าไปเลี้ยงท่ีอุณหภูมิห้อง (30 องศาเซลเซียส) บนเครื่องเขย่าด้วยอัตราเร็ว 200 รอบต่อนาที ในทุกครั้งของการเลี้ยงเช้ือ  

2.2 การเตรียมอาหารส าหรับเลี้ยงเชื้อ  ในการเตรียมอาหารสตูรส้าหรับผลติพอลิเบตาไฮดรอกซีบวิทีเรตดดัแปลงจาก [6] 
ที่ประกอบด้วย แหล่งคาร์บอน คอืน้้าตาลกลูโคส 20 กรัมต่อลิตร (NH4)2SO4 1.4 กรัมต่อลิตร KH2PO4  1.5 กรัมต่อลติร Na2HPO4 
1.8 กรัมต่อลติร MgSO4· 7H2O 0.2 กรัมต่อลติร และสารละลายธาตุอาหารรอง 1 มิลลิลติรต่อลิตร ที่ประกอบด้วย C6H11O7FeNO7  
6 มิลลิกรัมต่อลติร CaCI2·2H2O 10 มิลลิกรัมต่อลิตร H3BO3 0.3 มิลลิกรมัต่อลติร CoCl2·H2O 0.2 มิลลิกรัมต่อลติร ZnSO4·7H2O 
0.1 มิลลิกรมัต่อลติร MnCI2·4H2O 0.03 มิลลิกรมัต่อลติร Na2MoO4·2H2O 0.03 มิลลิกรมัต่อลติร NiSO4·7H2O 0.02 มิลลิกรัมตอ่

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

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคโปสเตอร์



 

ลิตร CuSO4·5H2O 0.1 มิลลิกรมัต่อลิตร ปรับความเป็นกรดด่างของอาหารให้เป็น 7 น้าไปนึ่งฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 15 นาทีโดยต้องท้าการแยกนึ่งฆ่าเช้ือน้้าตาลกลูโคส (หรือแหล่งคาร์บอนอ่ืนๆ)  

2.3 การใช้แหล่งคาร์บอนชนิดต่างๆ ที่เหมาะสม ท าการเลี้ยงแบคทีเรียในสตูรอาหารส าหรับผลติ PHB โดยใช้แหล่ง
คาร์บอนแตกต่างกัน ได้แก่ น้ าตาลกลโูคส น้ าตาลฟรคุโตส น้ าตาลซูโครส น้้าตาลแร่ธรรมชาติมติรผล น้้าตาลทรายขาวมิตรผล และ
แป้งมันส าปะหลังไฮโดรไลเซท โดยปรับความเข้มข้นของแหล่งคารบ์อนเริ่มต้นเท่ากับ 20 กรัมต่อลติร    

2.4 อัตราส่วนระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N ratio) ที่เหมาะสม น าแหล่งคารบ์อนท่ีผลติ PHB สูงสดุ ใช้เป็นแหล่ง
คาร์บอนร่วมกับแหล่งไนโตรเจน คือแอมโมเนียมซลัเฟต และแอมโมเนียมไนเตรต ทีอ่ัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนแตกต่างกัน คือ 5, 
10, 15, และ 20 โดยก าหนดให้ความเข้มข้นของคาร์บอนเท่ากับ 30 กรัมต่อลิตรในทุกอัตราส่วน เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่มีการ
เติมแหล่งไนโตรเจน  

2.5 ปริมาณหัวเชื้อเร่ิมต้นที่เหมาะสม น าหัวเช้ือเริ่มต้นทีเ่ลี้ยงในอาหารสตูร NB broth เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ที่มีจ านวน
เซลล์เริม่ต้น 1×107 เซลลต์่อมิลลลิิตร ถ่ายลงในอาหารเลี้ยงเช้ือสตูรอาหารส าหรบัผลิต PHB ทีไ่ด้จากการคัดเลือกแหล่งคาร์บอนและ
อัตราส่วนระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ใหผ้ลผลติสูง มาท าโดยใช้ปริมาณหัวเช้ือเริม่ต้นร้อยละ 5, 7, 9 และ 11 โดยเปรยีบเทียบกับ
ชุดควบคุมที่ใช้ปริมาณหัวเช้ือเริม่ต้นร้อยละ 3 

2.6 ปริมาณธาตุอาหารรองที่เหมาะสม   ท าการเติมธาตุอาหารรองในปริมาตร  0.5, 1 และ 1.5 มิลลกิรัมต่อลิตร ซึ่ง
ประกอบด้วย  C6H11O7FeNO7  6  มิลลิกรมัต่อลติร  CaCI2·2H2O  10  มิลลิกรัมต่อลิตร  H3BO3 0.3 มิลลิกรมัต่อลติร CoCl2·H2O 
0.2 มิลลิกรมัต่อลติร ZnSO4·7H2O 0.1 มิลลิกรมัต่อลติร MnCI2·4H2O 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร Na2MoO4·2H2O  0.03 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร  NiSO4·7H2O  0.02 มิลลิกรมัต่อลิตร  CuSO4·5H2O  0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร  และเปรียบเทียบกบัชุดควบคุมที่ไมม่ีการเติมธาตุ
อาหารรอง   

2.7 การวิเคราะห์ ท าการทดลอง 3 ซ้ า เก็บตัวอย่างทุก 12 ช่ัวโมง เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง ท าการวิเคราะห์การเจริญด้วยการ
วัดค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร และหาคา่น้ าหนักเซลล์แห้ง [7] วิเคราะห์ปริมาณพอลิเบตาไฮดรอกซีบิวทิเรต 
(PHB) โดยใช้วิธีการ Gravimetric method [6] และวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลรดีิวซ์โดยวิธีการ DNS assay [8] 

3. ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
3.1 ผลของแหล่งคาร์บอนต่อเจริญและการสร้างพอลิเบต้าไฮดรอกซีบิวทีเรต   จากการเลี้ยงแบคทีเรีย A. latus/ และ  

A. latus TISTR 1403 ในอาหารสูตรดดัแปลงเพื่อผลิต PHB โดยใช้แหล่งคาร์บอนแตกตา่งกัน คือ น้้าตาลฟรุคโตส น้้าตาลซโูครส 
น้้าตาลแร่ธรรมชาติมติรผล น้้าตาลทรายขาวมติรผล และแป้งมันส้าปะหลังไฮโดรไลเซท เปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งใช้น้้าตาลกลูโคส 

ดังแสดงในภาพที่ 1 พบว่า  A. latus/ ผลิตมวลเซลล์ได้สูงสดุในอาหารชุดควบคุมเท่ากับ 2.37 กรัมต่อลติร รองลงมาคือน้้าตาล
ทรายขาวมิตรผล น้้าตาลแร่ธรรมชาติมิตรผล แป้งมันส้าปะหลังไฮโดรไลเซท น้้าตาลซโูครส และน้า้ตาลฟรุคโตส เท่ากับ 2.20, 2.10, 
1.90, 1.85 และ 0.87 กรัมต่อลติร ตามล้าดับ แต่เมื่อตรวจสอบปริมาณ PHB พบว่าการใช้แป้งมันส้าปะหลังไฮโดรไลเซท ใหป้ริมาณ
สูงสุดเท่ากับ 0.79 กรัมต่อลิตร คดิเป็นร้อยละ 41.58 ของน้้าหนักเซลล์แห้ง รองลงมาคือ น้้าตาลแร่ธรรมชาตมิิตรผล น้้าตาลทรายขาว
มิตรผล น้้าตาลซูโครส น้้าตาลฟรคุโตส และชุดควบคุม เท่ากับ 0.59, 0.52, 0.44, 0.35 และ 0.28 กรัมต่อลติร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
28.10, 23.64, 23.78, 41.38 และ 11.81 ของน้้าหนักเซลล์แห้ง ตามล้าดับ เช่นเดียวกันกับ A. latus TISTR 1403 ซึ่งให้ปริมาณพอ
ลิเบตาไฮดรอกซีบิวทีเรตสูงสดุจากการเลีย้งด้วยไฮโดรไลเซทแป้งมนัส้าปะหลังเท่ากับ 0.61 กรัมต่อลิตร คดิเป็นร้อยละ 29.05 ของ
น้้าหนักเซลล์แห้ง รองลงมาคือน้้าตาลซโูครส น้้าตาลทรายขาวมติรผล น้้าตาลแร่ธรรมชาตมิิตรผล น้้าตาลซโูครส น้้าตาลฟรุคโตส และ 
ชุดควบคุม เท่ากับ 0.44, 0.38, 0.36, 0.35 และ 0.34 กรัมต่อลติร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18.78, 17.04, 15 และ 17 ตามลา้ดับ จาก

การศึกษาจะเห็นได้ว่าแบคทีเรยี A. latus/ และ A. latus TISTR 1403 สามารถผลิตมวลเซลล์ไดสู้งสุดเมื่อเลี้ยงในอาหารที่ใช้แหล่ง
คาร์บอนแตกต่างกัน แตส่ามารถผลิตพอลิเบตาไฮดรอกซีบิวทีเรตได้สูงสดุเมื่อเลี้ยงในอาหารที่ใช้แป้งมันส้าปะหลังไฮโดรไลเซท โดย A. 

latus/ สามารถผลิตพอลเิบตาไฮดรอกซีบิวทีเรตไดสู้งกว่า A. latus TISTR 1403 และสูงกว่าผลการศึกษาซึ่งไดเ้ลีย้งแบคทีเรีย A. 
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latus ATCC 29714 และ A. eutrophus TISTR 1095 ในอาหารที่ใช้น้้าข้าวฟ่างหวานเข้มข้น 20 กรัมต่อลิตร แบคทีเรียสามารถผลติ
พอลิเบตาไฮดรอกซิวทีเรตได้เท่ากับ 0.68 และ 0.34 กรัมต่อลติร ตามล้าดับ [9] 
 

 
 

ภาพที่ 1 ค่าน้้าหนักเซลล์แห้งและปริมาณพอลิเบตาไฮดรอกซีบิวทีเรตสูงสดุของ A. latus/ และ A. latus TISTR 1403 ที่เลี้ยงใน
อาหารที่มีแหล่งคาร์บอนชนิดต่าง ๆ โดย 

  น้้าหนักเซลล์แห้งของ A. latus TISTR 1403   น้้าหนักเซลล์แห้ง A. latus/ 

  ปริมาณ PHB ของ A. latus TISTR 1403   ปริมาณ PHB ของ A. latus TISTR 1403/ 
 

3.2 ผลของอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N ratio) จากการใช้แอมโมเนยีมไนเตรต และแอมโมเนียม
ซัลเฟตร่วมกับแป้งมันส้าปะหลังไฮโดรไลเซท ปรับอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเท่ากับ 5, 10, 15 และ 20 เปรียบเทียบกับชุด

ควบคุมที่ไมม่ีการเติมแหล่งไนโตรเจน พบว่าแบคทีเรีย A. latus/ และ A. latus TISTR 1403 มีการผลิตมวลเซลล์แห้งได้ในปรมิาณ
ใกล้เคียงกันทุกอัตราส่วนแต่ให้ปรมิาณการผลิตพอลเิบตาไฮดรอกซบีิวทีเรตของแบคทีเรียแตกต่างกัน โดยพบว่าแบคทีเรียทั้งสองสาย
พันธุ์สามารถผลติ PHB ไดสู้งสุด เมื่อเลีย้งในอาหารที่ใช้แอมโมเนียมไนเตรตเป็นแหล่งไนโตรเจนท่ีอัตราส่วนระหว่างคารบ์อนต่อ

ไนโตรเจนเท่ากับ 10 โดย A. latus/ สามารถผลิตมวลเซลล์แห้งได้สูงสดุ 1.54 กรัมต่อลติร และปรมิาณ PHB เท่ากับ 0.70 กรัมต่อ
ลติร คดิเป็นร้อยละ 45.45 ของน้้าหนักเซลล์แห้ง ส่วน A. latus TISTR 1403 สามารถผลิตมวลเซลล์แห้งไดสู้งสดุ 1.30 กรัมต่อลิตร 
ปริมาณ PHB เท่ากับ 0.53 กรัมต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 40.77 ของน้้าหนักเซลล์แห้ง ดังแสดงในภาพท่ี 2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งการเจรญิ
และการสรา้งผลติภณัฑ์ของเชื้อท้ังสองสูงกว่าการเลีย้งด้วยอาหารที่ใช้แอมโมเนียมซลัเฟตในทุกอัตราส่วน ซึ่งแตกต่างจากการเลี้ยง A. 
latus ATCC 29714 ที่มีการเตมิแอมโมเนียมซลัเฟต 1.4 กรัมตอ่ลิตร เป็นแหล่งไนโตรเจน อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเท่ากบั 
28.3 ส่งผลต่อการผลติพอลิเบตาไฮดรอกซีบิวทีเรตสูงสดุเท่ากับ 4.6 กรัมต่อลติร [6] 
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ภาพที่ 2 ค่าน้้าหนักเซลล์แห้งและปริมาณพอลิเบตาไฮดรอกซีบิวทีเรตสูงสดุของ A. latus/ และ A. latus TISTR 1403 ที่เลี้ยงใน
อาหารที่มีแอมโมเนียมไนเตรต (ก) และแอมโมเนียมซัลเฟต (ข) เป็นแหล่งไนโตรเจน ซึ่งมีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนต่างกัน โดย 

  น้้าหนักเซลล์แห้งของ A. latus TISTR 1403   น้้าหนักเซลล์แห้งของ A. latus/ 

  ปริมาณ PHB ของ A. latus TISTR 1403   ปริมาณ PHB ของ A. latus/ 
 

3.3 ปริมาณหัวเชื้อเร่ิมต้นที่เหมาะสม   ผลศึกษาปริมาณหัวเช้ือเริม่ต้นท่ีมีผลต่อการเจริญและการสร้าง PHB ของแบคทีเรีย
ทั้งสองสายพันธ์ุที่เลี้ยงในสตูรอาหาร เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (แป้งมันส้าปะหลังไฮโดรไลเซทต่อ
แอมโมเนียมไนเตรท) เท่ากับ 10  โดยก้าหนดปรมิาณหัวเช้ือเริม่ตน้เท่ากับร้อยละ  5, 7, 9 และ 11 เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ใช้

ปริมาณหัวเช้ือเท่ากับร้อยละ 3 พบว่า A. latus/ สามารถผลติมวลเซลล์และ PHB ได้สูงสดุเมื่อใช้ปริมาณหัวเช้ือเริ่มต้นร้อยละ 7 
เท่ากับ 1.43 กรัมต่อลิตร และ 0.65 กรัมต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของน้้าหนักเซลล์แห้ง ตามล้าดับ ซึ่งแตกต่างจากสายพันธ์ุเดมิ 
ผลิตมวลเซลล์ได้สูงสุดเมื่อใช้ปริมาณหัวเช้ือเริม่ต้นร้อยละ 11 ให้มวลเซลล์เท่ากับ 1.43 กรัมต่อลิตร แต่การใช้ปริมาณหัวเช้ือเริม่ต้น
ร้อยละ 7 ผลิต PHB ได้สูงสุดเท่ากับ 0.47 กรัมต่อลติร ดังแสดงในภาพท่ี 3 จะเห็นได้ว่าการใช้ปริมาณหัวเช้ือเริม่ต้นท่ีแตกต่างกัน ซึ่ง

พิจารณาได้จากร้อยละปรมิาณการสะสมพอลเิบตาไฮดรอกซีบิวทีเรตของแบคทีเรีย พบว่า A. latus/ มีร้อยละปริมาณการสะสม 

ข 
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PHB ไดสู้งกว่า A. latus TISTR 1403 และสูงสดุเมื่อใช้ปริมาณหัวเช้ือเริม่ต้นร้อยละ 7 ดังนั้นการใช้หัวเช้ือเริ่มต้นในปริมาณที่
เหมาะสมจึงช่วยเพิ่มการผลิตมวลเซลล์และสรา้งผลติภณัฑ์ภายในเซลล์แบคทีเรียไดสู้งขึ้น 

 
 

ภาพที่ 3  ค่าน้้าหนักเซลล์แห้งและปริมาณพอลเิบตาไฮดรอกซีบิวทีเรตสูงสุดของ A. latus/ และ A. latus TISTR 1403 ทีเ่ลี้ยงใน
อาหารที่ใช้ปริมาณหัวเช้ือเริม่ต้นแตกต่างกัน โดย 

  น้้าหนักเซลล์แห้งของ A. latus TISTR 1403    น้้าหนักเซลล์แห้งของ A. latus/ 

  ปริมาณ PHB ของ A. latus TISTR 1403    ปริมาณ PHB ของ A. latus/ 
 

3.4 ผลของปริมาณธาตุอาหารรอง   ในการเลี้ยงด้วยอาหารสตูรดัดแปลงเพื่อผลติ PHB โดยใช้แปง้มันส้าปะหลังไฮโดรไล
เซททดแทน ปรับอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนเท่ากับ 10 ใช้ปริมาณหัวเชื้อเริ่มต้นร้อยละ 7 และเติมธาตุอาหารรองที่ปริมาณ
แตกต่างกัน คือ 0.5, 1.0 และ 1.5 มิลลลิิตรต่อลติร ส่วนชุดควบคุมไมเ่ติมธาตุอาหารรอง ดังแสดงในภาพที่ 4 พบว่าการเตมิธาตุ

อาหารรอง 1.0 มิลลิลติรต่อลิตร แบคทีเรียสามารถผลิตมวลเซลล์และพอลิเบตาไฮดรอกซีบิวทีเรตไดสู้งสุด โดย A. latus/ ผลติมวล
เซลล์เท่ากับ 1.65 กรัมต่อลิตร ผลิต PHB ได้เท่ากับ 0.85 กรัมต่อลิตร คดิเป็นร้อยละ 51.52 ของน้้าหนักเซลล์แห้ง ส่วน A. latus 
TISTR 1403 ผลติมวลเซลล์เท่ากบั 1.50 กรัมต่อลิตร ผลิต PHB ได้เท่ากับ 0.67 กรัมต่อลิตร คิดเปน็ร้อยละ 44.67 ของน้้าหนักเซลล์

แห้ง แม้ว่าการใช้ธาตุอาหารรอง 0.5 มิลลิลติรต่อลิตร จะให้ปรมิาณการผลติมวลเซลลไ์ดสู้งทั้งแบคทีเรีย A. latus/ และ  A. latus 
TISTR 1403 เท่ากบั 1.83 และ 1.50 มิลลิลติรต่อลิตร ตามล้าดับ แต่มีปริมาณการสะสม PHB ได้น้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการเลีย้ง
แบคทีเรีย A. latus ATCC 29714 โดยใช้น้้าตาลซโูครสเป็นแหล่งคาร์บอน พบว่าการเตมิธาตุอาหารรอง 1.0 มิลลลิิตรต่อลติร สามารถ
ผลิต PHB ได้สูงถึง 3.2 กรมัต่อลิตร [6] ส่วนแตกต่างจากการเลีย้ง A. latus ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาและได้รับสาร 2-
aminoanthracene การเติมธาตอุาหารรอง 1 มิลลิลติรต่อลิตร สามารถผลิตมวลเซลลไ์ดสู้งสุดเท่ากับ 1.45 กรัมต่อลิตร และผลิต 
PHB สูงสุดเท่ากับ 0.97 กรัมต่อลติร คิดเป็นร้อยละ 66.74 ของน้้าหนักเซลล์แห้ง [10] 
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ภาพที่ 4  ค่าน้้าหนักเซลล์แห้งและปริมาณพอลเิบตาไฮดรอกซีบิวทีเรตสูงสุดของ A. latus/ และ A. latus TISTR 1403 ที่เลี้ยงใน
อาหารที่ใช้ปริมาณธาตุอาหารรอง แตกต่างกัน โดย 

  น้้าหนักเซลล์แห้งของ A. latus TISTR 1403     น้้าหนักเซลล์แหง้ของ A. latus/ 

   ปริมาณ PHB ของ A. latus TISTR 1403       ปริมาณ PHB ของ A. latus/ 
 

4. สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการปรับปรุงเชื้อ Alcaligenes latus TISTR 1403  จากศูนย์วิจัยนิวเคลียรเ์ทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสามารถใน

การการเจริญและการผลิต PHB ด้วยการผ่านรังสีแกมม่า 1 kGy พบว่า เชื้อที่ผ่านการฉายรังสี (A. latus/) ให้ค่าการผลติ PHB สูง
กว่าสายพันธ์ุเดมิ และในการตรวจสอบการเลี้ยงด้วยสารอาหารจากแหล่งคาร์บอนราคาถูกพบว่าการใช้แป้งมันส าปะหลังไฮโดรไลเซท
จากการย่อยแป้งมันส าปะหลังสามารถผลิต PHB ได้เพิ่มสูงขึ้นกว่าการเลี้ยงในอาหารสูตรสังเคราะห์ และการใช้แอมโมเนียมไนเตรต
เป็นแหล่งไนโตรเจนและปรับอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเท่ากบั 10 สามารถผลติเชื้อ PHB ได้เพิ่มขึ้น โดยใช้ปริมาณหัวเช้ือเริม่ตน้
ที่เหมาะสมร้อยละ 7 สามารถผลติ PHB ได้สูงสดุคิดเป็นร้อยละ 45.45 ของน้้าหนักเซลล์แห้ง และจากผลของธาตุอาหารรองปรมิาตร 
1 มิลิลติรต่อลิตร พบว่าสามารถผลิตปรมิาณ PHB สูงสุดเท่ากับ 1.65 กรัมต่อลิตร และ 0.85 กรัมตอ่ลิตร ดงันั้นการใช้ประโยชน์จาก
แป้งมันส าปะหลังไฮโดรไลเซทมาเป็นแหล่งคาร์บอนควรได้รับการพัฒนาต่อไปเพื่อลดต้นทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพอีกด้านหนึ่ง 
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บทคัดย*อ 
การวิจัยครั้งนี้เป0นการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค?เพื่อประเมินความเสี่ยงระบบปDองกันและระงับอัคคีภัย 

ในกระบวนการผลิต และเพื่อนำผลการประเมินความเสี่ยง มาปรับปรุงและใหIขIอเสนอแนะ ภายในบริษัทผลิตและประกอบชิ้นสLวน

อิเล็กทรอนิกส?แหLงหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพื้นที่ที่ใชIในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ เป0นพื้นที่ในกระบวนการผลิต เครื่องมือที่ใชIใน

การวิจัย คือ แบบตรวจความปลอดภัย โดยผูIวิจัยสรIางขึ้นโดยการประยุกต?ขIอคำถามจากกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร 

จัดการ และดำเนินการดIานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลIอมในการทำงานเกี่ยวกับการปDองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.

2555 และแบบประเมินการชี้บLงอันตราย การประเมินความเสี่ยง ดIวยเทคนิค Checklist   วิเคราะห?ขIอมูลโดยใชIสถิติเชิงพรรณนา โดย

พิจารณาระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ?ตLางๆ คูณกับระดับความรุนแรงของเหตุการณ?ตLางๆ เพื่อทำการจัดระดับความเสี่ยงตาม

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วLาดIวยหลักเกณฑ?การชี้บLงอันตราย การประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 

2543 

               ผลการศึกษาพบวLา ผลการประเมินความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงระบบปDองกันและระงับอัคคีภัย สLวนใหญLมีความเสี่ยง

ระดับ 2 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไดI ตIองมีมาตรการควบคุม) ไดIแกL 1) ถังดับเพลิงอยูLในสภาพไมLพรIอมใชIงาน 2) มีการติดตั้งหรือจัดวางถัง

ดับเพลิงในสภาพที่ไมLมั่นคง 3) ไมLมีการติดตั้งปDายแสดงจุดติดตั้งถังดับเพลิงและอุปกรณ?ดับเพลิงที่เห็นไดIอยLางชัดเจน 4) ขาดการ

ตรวจสอบถังดับเพลิงและอุปกรณ?ดับเพลิงตามที่กฎหมายกำหนด และไมLมีการเก็บผลการตรวจไวIใหIหนLวยงานภาครัฐ 5) ปDายบอกทาง

หนีไฟไมLมีแสงสLองสวLางในตัวเอง หรือไมLมีหลอดไฟ และบริเวณเสIนทางหนีไฟ ตรวจพบวLาแสงสวLางไมLผLานมาตรฐานตามที่กฎหมาย

กำหนด 6) ประตูทางออกฉุกเฉินมีสิ่งของกีดขวางเป0นประจำและบางครั้งล็อคกุญแจ และผลจากการประเมินความเสี่ยงใหIขIอเสนอ มี

ดังนี้ 1) ติดตั้งถังดับเพลิงและอุปกรณ?ดับเพลิงใหIไปเป0นตามกฎหมายกำหนด (สูงจากระดับพื้นไมLเกิน 1.5 เมตร) ติดตั้งปDายบอก

ตำแหนLงถังดับเพลิงและอุปกรณ?ดับเพลิงใหIมองเห็นไดIอยLางชัดเจน และตรวจสอบถังดับเพลิงและอุปกรณ?ดับเพลิงเป0นประจำทุกเดือน 

2)  ควรซLอมแซมปDายบอกทางหนีไฟใหIมีแสงสวLางในตัวเองหรือเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด และติดตั้งหลอดไฟเพิ่มเติมบริเวณเสIนทางหนี

ไฟ 3)  จัดทำรายงานผลการตรวจสอบถังดับเพลิงและอุปกรณ?ดับเพลิงประจำปo และเก็บไวIใหIพนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ

ไดIตลอดเวลา และ4) หIามวางสิ่งของกีดขวางประตูทางออกฉุกเฉินและหIามล็อคประตูทางออกฉุกเฉินเด็ดขาด ผลที่ไดIจากการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อปDองกันและควบคุมอันตรายดIานอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นวLาจะเป0นความ

เสียหายทั้งผูIปฏิบัติงาน นายจIาง รวมถึงภาพลักษณ?ขององค?กร  

 

คำสำคัญ: การประเมินความเสี่ยง, ความปลอดภัย, การปDองกันและระงับอัคคีภัย 
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Abstract 

This research was a cross-sectional survey research. The purposes of this research were to 

risk assessment for fire prevention and control systems in the manufacturing process and to use the 

risk assessment results to improve and give recommendations to an electronic production company 

in Phranakhon Si Ayutthaya Province. The area used in this research was the company's entire 

manufacturing process area. The research instrument used in collecting the data were security 

checklists which the researcher created by applying questions from the law and the hazard 

Identification & risk assessment form by using the checklist technique. The data were analyzed using 

descriptive statistics which took into account the likelihood of an incident multiplied by the severity 

of the incident to rank the risk.  

The results of the study revealed that the risk assessment of fire prevention and suppression 

system results were at level 2. The acceptable risk level was most related to 1) The fire extinguishers 

were in an unusable condition. 2) the fire extinguishers were installed or placed in unstable 

conditions. 3) There was no clearly visible sign indicating the place of fire extinguishers. 4) There was 

lack of inspection of fire extinguishers and equipment as required by law, and the inspection results 

weren't kept for government agencies. 5) Fire exit signs had no self-lighting or no bulbs, and the light 

along the fire escape route didn't meet the standards required by law. 6) Emergency exit doors were 

regularly obstructed and sometimes locked.  Risk assessment are suggestions as follows: 1) Install 

fire extinguishers and equipment as required by law. (Not higher than 1.5 meters from the ground), 

install the clearly visible sign indicating the place of fire extinguishers and equipment and there must 

be a monthly inspection. 2) Repair the fire exit signs to have self-lighting, replace the damaged light 

bulbs and install more light bulbs in the fire escape route. 3) Prepare an annual report on the 

inspection results of fire extinguishers and equipment for the security inspectors to check at any 

time. 4) Do not place any barrier blocking or lock emergency exit door. The results could be used 

as a guideline to prevent and control the fire hazards in workplace and to reduce potential losses, 

whether damaged to the workers, the employers, the image of the organization. 

 

Keywords: Risk assessment, Safety, Fire prevention and suppression 
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1. บทนำ 

         การเกิดอัคคีภัยในอาคารกLอใหIเกิดความสูญเสียแกLชีวิตและทรัพย?สิน รวมถึงการเสียภาพลักษณ?ขององค?กร ซึ่งจากอดีตที่ผLาน

มามีหลายเหตุการณ?ที่เกิดจากอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม จนทำใหIเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย?สิน เชLน การเกิดเพลิงไหมIที่

โรงงานตุrกตาเคเดอร? จังหวัดนครปฐม เกิดขึ้นเมื่อปo 2536 มีผูIเสียชีวิตทั้งสิ้น 188 คน บาดเจบ็อกี 469 คน (กองความปลอดภัยแรงงาน

, 2564) และการเพลิงไหมIที่โรงงานสารเคมียLานกิ่งแกIว บริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด เกิดขึ้นเมื่อปo 2564 สLงผลใหIบIานเรือนประชาชน

ไดIรับ ความเสียหายประมาณ 100 หลัง รถยนต? 15 คัน  มีผูIเสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บอีก 43 คน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2564) โดย

เหตุการณ?ดังกลLาวทำใหIตระหนักไดIวLาการเกิดอัคคีภยัมีความรุนแรงและสรIางความเสียหายเป0นวงกวIาง ซึ่งจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุใน

โรงงานประจำปo พ.ศ. 2563  (มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563) มีจำนวนโรงงานที่เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 54 ครั้ง แบLงเป0นประเภท

อุบัติเหตุ ดังนี้ 1) อัคคีภัย จำนวน 42 ครั้ง 2) สารเคมีรั่วไหล จำนวน 1 ครั้ง 3) การระเบิด จำนวน 2 ครั้ง 4) อุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องจักร 

จำนวน 3 ครั้ง 5) จากสาเหตุอื่นๆ จำนวน 6 ครั้ง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2564) จากสถิติตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุดังกลLาวจะเห็น

ไดIวLา ปwญหาการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการโรงงานยังคงเป0นตัวเลขที่สูงกวLาสาเหตุในดIานอื่นๆ หากในโรงงานอุตสาหกรรมไมL

มีการจัดการปDองกันใหIเป0นไปตามกฎหมายที่กำหนด อาจจะมีความผิด  และไดIรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัยไดI 

         จากการเดินสำรวจพบวLา บริษัทผลิตและประกอบชิ้นสLวนอิเล็กทรอนิกส?แหLงหนึ่ง มีความเสี่ยงที่จะประสบกับเหตุการณ?อัคคีภัย

ไดIจากเครื่องจักร สารเคมี ไดIแกL ทางออกฉุกเฉินบางจุดมีสิ่งของกีดขวางและมีธรณีประตู ปDายบอกทางหนีไฟบางจุดไมLมีแสงสวLางในตัวเอง

หรือไมLมีไฟสLองใหIเห็นไดIชัดเจนตลอดเวลา ถังดับเพลิงบางจุดไมLมีปDายบอกตำแหนLงถังดับเพลิง อุปกรณ?ในการระงับเหตุอัคคีภัยบาง

จุดยังขาดการตรวจสอบและขาดการดูแลบำรุงรักษา ถังดับเพลิงบางจุดมีสิ่งของกีดขวาง ทำใหI   ไมLสามารถใชIการไดIหรือใชI

การไดIไมLเต็มประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมI หากไมLมีการจัดการควบคุมหรือตรวจความพรIอมของระบบปDองกันและระงับอัคคีภัย 

เมื่อเกิดเหตุขึ้นจะทำใหIเกิดความเสียหายทั้งรLางกายและทรัพย?สิน ที่ทวีความรุนแรง และกระทบกับหลายภาคสLวน 

 ดังนั้น ผูIศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความจำเป0นในการประเมินความเสี่ยงระบบปDองกันและระงับอัคคีภัย ในกระบวนการผลิตของ

บริษัทผลิตและประกอบชิ้นสLวนอิเล็กทรอนิกส?แหLงหนึ่ง เพื่อจะทำใหIทราบสาเหตุและระดับความเสี่ยงดIานการปDองกันอัคคีภัย และหา

แนวทางในการแกIไขปรับปรุงเพื่อใหIเป0นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเป0นไปตามขIอกำหนดของมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย (ISO 45001: 2019)  

 

2. วัตถุประสงคH  
      2.1  เพื่อประเมินความเสี่ยงระบบปDองกันและระงับอัคคีภัย ในกระบวนการผลิต  

      2.2  เพื่อนำผลการประเมินความเสี่ยง มาปรับปรุงและใหIขIอเสนอแนะ และการปDองกันและระงับอัคคีภัยในกระบวนการผลิต  

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
     งานวิจัยเรื่องการประเมินความเสี่ยงระบบปDองกันและระงับอัคคีภัย ในกระบวนการผลิต ของบริษัทผลิตและประกอบชิ้นสLวน

อิเล็กทรอนิกส?แหLงหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทางผูIวิจัยไดIกำหนดขอบเขตการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังตLอไปนี้ 

     3.1 ขอบเขตดIานพื้นที่ที่ใชIในการศึกษา คือ พื้นที่ในกระบวนการผลิต ของบริษัทผลิตและประกอบชิ้นสLวนอิเล็กทรอนิกส?แหLงหนึ่ง 

     3.2  ขอบเขตดIานเนื้อหา ทางคณะผูIวิจัยไดIศึกษาและวิเคราะหDความเสี่ยง โดยสรMางแบบตรวจความปลอดภัยและแบบ

ประเมินความเสี่ยงดMวยเทคนิค “Checklist” ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วLาดIวยหลักเกณฑ?การชี้บLงอันตราย การประเมิน

ความเสี่ยงและจัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2543 

     3.3  ขอบเขตดIานระยะเวลา ทำการวิเคราะหDความเส่ียง และประเมินความเส่ียงเดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2565    
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

     จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวขIอง สามารถกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยใชIการประเมินความ

เสี่ยงดIวยเทคนิค Checklist เป0นเครื่องมือหลักในการประเมินความเสี่ยงระบบปDองกันและระงับอัคคีภัย  

ดังภาพที่ 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

5. สมมติฐานการวิจัย 
    ผลการประเมินความเสี่ยงระบบปDองกันและระงับอัคคีภัยของกระบวนการผลิต บริษัทผลิตและประกอบชิ้นสLวนอิเล็กทรอนิกส?แหLง

หนึ่ง อยูLในระดับยอมรับไดI ตามเกณฑ?ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  

6. วิธีดำเนินการวิจัย 

    การศึกษาครั้งนี้เป0นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยทำการศึกษาในพื้นที่กระบวนการผลิต  

     เครื่องมือที่ใช3ในการวิจัย ประกอบดIวย  

            1.  แบบตรวจสอบความปลอดภัย (Check sheet) โดยผูIวิจัยจัดทำแบบตรวจสอบความปลอดภัย (Check sheet) เกี่ยวกับ

ระบบปDองกันและระงับอัคคีภัย  ดังภาพที่ 2 

             2.  แบบการชี้บLงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดIวยเทคนิค Checklist ซึ่งเป0นแบบฟอร?มตามระเบียบกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม วLาดIวยหลักเกณฑ?การชี้บLงอันตราย การประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 ดัง

ภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 
สำรวจอันตรายดIานระบบอัคคีภัย

ของ 
กระบวนการผลิต 

สรIางแบบตรวจความปลอดภัยใหI

สอดคลIองกับกฎหมายกฎกระทรวง

กำหนดมาตรฐานในการบร ิหาร 

จัดการ และดำเนินการดIานความ

ป ล อ ด ภ ั ย  อ า ช ี ว อ น า ม ั ย แ ล ะ

สภาพแวดลIอมในการทำงานเกี่ยวกับ

การปDองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.

2555 

นำผลจากการตรวจความปลอดภัยไปทำการประเมินความเสี่ยงระบบปDองกันและ

ระงับอัคคีภัยดIวยเทคนิค “Checklist” ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วLาดIวย

หลักเกณฑ?การชี้บLงอันตราย การประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนงานบริหารความ

เสี่ยง พ.ศ. 2543 
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ภาพที่ 2 แบบตรวจสอบความปลอดภัย 

(ที่มา: นันทิรา วรกาฐจนบุญ และคณะ, 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แบบการชี้บLงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดIวยเทคนิค Checklist 

(ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2543) 

 

     การเก็บรวบรวมข3อมูล ประกอบดIวย 

            1.  สำรวจความเสี่ยงและอันตราย ของผลิตและประกอบชิ้นสLวนอิเล็กทรอนิกส?แหLงหนึ่ง 

            2.  ผูIวิจัยทำการสรIางแบบฟอร?มตรวจสอบความปลอดภัยระบบเกี่ยวกับระบบปDองกันและระงับอัคคีภัย โดยประยุกต?ขIอ

คำถามจากกฎหมายแรงงาน คือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดIานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลIอมในการทำงานเกี่ยวกับการปDองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยมีเกณฑ?การตรวจสอบดังนี้  

        - Yes หมายถึง มีการปฏิบัติตามที่กำหนด 

       - No หมายถึง ไมLมีการปฏิบัติหรือปฏิบัติไมLถูกตIอง เป0นขIอบกพรLอง 

                 - N/A (Not Applicable) หมายถึง ไมLเกี่ยวขIองกับการตรวจสอบ  (รวมทั้งขIอบกพรLองที่ตรวจพบ และบันทึกไวIในชLอง

บันทึกที่สำคัญ) มาบLงชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยง 

             3.  ทำการประเมินความเสี่ยง โดยใชIขIอมูลจากแบบตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับการปDองกันและระงับอัคคีภัย  

             4. ผูIวิจัยใหIขIอเสนอแนะในการปรับปรุง 
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     การวิเคราะหBข3อมูล  

             การวิเคราะห?ขIอมูลโดยใชIสถิติเชิงพรรณนา โดยพิจารณาตามเกณฑ?ของระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วLาดIวยหลักเกณฑ?

การชี้บLงอันตราย การประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 ดังนี้ 

             1. การประเมินโอกาสของการเกิดเหตุการณ?  โดยการพิจารณาถึงโอกาส ในการเกิดเหตุการณ?ตLางๆ วLามีมากนIอยเพียงใด 

โดยจัดระดับโอกาสเป0น 4 ระดับ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 การจัดระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ? 

 

ระดับ รายละเอียด 

1 มีโอกาสในการเกิดยาก เชLน ไมLเคยเกิดเลยในชLวงเวลาตั้งแตL 10 ปoขึ้นไป 

2 มีโอกาสในการเกิดนIอย เชLน ความถี่ในการเกิด เกิด 1 ครั้ง ในชLวง 5-10 ปo 

3 มีโอกาสในการเกิดปานกลาง เชLน ความถี่ในการเกิด เกิด 1 ครั้ง ในชLวง 1-5 ปo 

4 มีโอกาสในการเกิดสูง เชLน ความถี่ในการเกิด เกิดมากกวLา 1 ครั้ง ในชLวง 1 ปo 

(ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2543) 

 

             2.  การพิจารณาความรุนแรงของอันตราย โดยการพิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ?ตLางๆ วLาจะเกิดถึงผลกระทบที่อาจ

เกิดตLอบุคคล ชุมชน ทรัพย?สิน หรือสิ่งแวดลIอม มากนIอยเพียงใด โดยจัดระดับความรุนแรงเป0น 4 ระดับ ดังตารางที่ 2 ตารางที่ 3 

ตารางที่ 4 และตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 2 การจัดระดับความรุนแรงที่สLงผลกระทบตLอบุคคล 

 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 เล็กนIอย มีการบาดเจ็บเล็กนIอยในระดับปฐมพยาบาล 

2 ปานกลาง มีการบาดเจ็บที่ตIองไดIรับการรักษาทางการแพทย? 

3 สูง มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป�วยที่รุนแรง 

4 สูงมาก ทุพลภาพ หรือเสียชีวิต 

(ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2543) 

 

ตารางที่ 3 การจัดระดับความรุนแรงที่สLงผลกระทบตLอชุมชน 

   

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 เล็กนIอย ไมLมีผลกระทบตLอชุมชนรอบโรงงาน หรือมีผลกระทบเล็กนIอย 

2 ปานกลาง มีผลกระทบตLอชุมชนรอบโรงงาน และแกIไขไดIในระยะเวลาสั้น 

3 สูง มีผลกระทบตLอชุมชนรอบโรงงาน และตIองใชIเวลาในการแกIไข 

4 สูงมาก มีผลกระทบตLอชุมชนเป0นบริเวณกวIาง หรือหนLวยงานภาครัฐตIอง

เขIาดำเนินการแกIไข 

(ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2543) 
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ตารางที่ 4 การจัดระดับความรุนแรงที่สLงผลกระทบตLอสิ่งแวดลIอม 

 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 เล็กนIอย กระทบตLอสิ่งแวดลIอมเล็กนIอย สามารถควบคุมหรือแกIไขไดI 

2 ปานกลาง กระทบตLอสิ่งแวดลIอมปานกลาง สามารถแกIไขไดIในระยะเวลาสั้น  

3 สูง กระทบตLอสิ่งแวดลIอมสูง ตIองใชIระยะเวลาในการแกIไข 

4 สูงมาก กระทบตLอสิ่งแวดลIอมสูงมาก ตIองใชIทรัพยากรและเวลานานใน

การแกIไข 

(ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2543) 

 

ตารางที่ 5 การจัดระดับความรุนแรงที่สLงผลกระทบตLอทรัพย?สิน 

 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 เล็กนIอย ทรัพย?สินเสียหายเล็กนIอย หรือไมLเสียหายเลย 

2 ปานกลาง ทรัพย?สินเสียหายปานกลาง และสามารถดำเนินการผลิตตLอไปไดI 

3 สูง ทรัพย?สินเสียหายมาก และตIองหยุดการผลิตในบางสLวน 

4 สูงมาก ทรัพย?สินเสียหายมาก และตIองหยุดการผลิตทั้งหมด 

 (หมายเหตุ ความเสียหายของทรัพย:สินในแตUละระดับโรงงาน สามารถกำหนดขึ้นเองตามความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถของโรงงาน) 

(ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2543) 

 

 

             3.  การจัดระดับความเสี ่ยง โดยการพิจารณาถึงผลลัพธ?ของระดับโอกาส (ตารางที่ 1) คูณกับระดับความรุนแรงที่มี

ผลกระทบตLอบุคคล (ตารางที่ 2)  ชุมชน (ตารางที่ 3)  ทรัพย?สิน (ตารางที่ 4) หรือสิ่งแวดลIอม (ตารางที่ 5) มีคLาแตกตLางกันใหIเลือก

ระดับความเสี่ยง ที่มีคLาสูงกวLาเป0นผลของการประเมินความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ โดยระดับความเสี่ยงจัดเป0น 4 ระดับ ดังตารางที่ 6   

 

ตารางที่ 6 การจัดระดับความเสี่ยงอันตราย 

 

ระดับความเสี่ยง ผลลัพธ? รายละเอียด 

1 1-2 ความเสี่ยงเล็กนIอย 

2 3-6 ความเสี่ยงที่ยอมรับไดI ตIองมีการทบทวนมาตรการควบคุม 

3 8-9 ความเสี่ยงสูง ตIองดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง 

4 12-16 ความเสี่ยงที่ยอมรับไมLไดI ตIองหยุดดำเนินการและปรับปรุงแกIไข 

เพื่อลดความเสี่ยงลงทันที 

(ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2543) 
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7. ผลการศึกษา 
     ผลการตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบการปHองกันและระงับอัคคีภัย  

           ผลการตรวจสอบความปลอดภัย โดยใชIแบบตรวจความปลอดภัย ตรวจสอบระบบปDองกันและระงับอัคคีภัย พบวLา  

           1.  ถังดับเพลิงสLวนใหญLตั้งกีดขวาง และไมLมีปDายบอกตำแหนLง บริเวณพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบหลักที่ใชIในการผลิต พื้นที่จัดเก็บ

สินคIาชั้นลอย บริเวณจุดเก็บสารเคมี ขIางลิฟต? ประตูทางออกไปทางหIองพยาบาล  

           2.  ประตูทางออกฉุกเฉินมีการล็อคประตู บริเวณพื้นที่จัดเก็บสินคIา บริเวณหIองฝ�กอบรม บริเวณใตIบันไดทางขึ้นหIองสมุด  

           3.  ไฟฉุกเฉินชำรุด บริเวณตูIเก็บรองเทIาพนักงานบริเวณสำนักงาน บริเวณบันไดทางขึ้นหIองสมุด และบริเวณทางเขIา

หIองฝ�กอบรม 

           4.  ปDายบอกทางหนีไฟพบหลอดไฟชำรุด บริเวณหIองเปลี่ยนชุดพนักงาน หIองขึ้นรูปแมLพิมพ? ทางขึ้นบันไดสำนักงานชั้น 1 

ประตูทางออกสำนักงาน ชั้น 2  ประตูทางออกแผนก SMT แผนก Tin Plate บริเวณหIองน้ำดIานหลังสำนักงาน 

           5. ตูIสายฉีดน้ำดับเพลิงไมLมีปDายบอกตำแหนLงและมีสิ่งกีดขวาง บริเวณทางเดินหนIาแผนก SMT  บริเวณทางเดินนอกอาคาร 

บริเวณขIางลิฟต? ชั้น 1 รหัสตูI F1-01  บริเวณทางเดินหนIาหIองพยาบาล ชั้น 1 รหัสตูI G-10 บริเวณจุดรวมพล ชั้น 1 รหัสตูI F1-11 

บริเวณขIางประตูทางเขIาอาคาร ชั้น 1 รหัสตูI F1-12  บริเวณขIางลานจอดรถขIางอาคาร ชั้น 1 รหัสตูI F1-13 และบริเวณหนIาหIองเก็บ

สารเคมี ชั้น 1 รหัสตูI F1-15  บริเวณพื้นที่จัดเก็บสินคIา ชั้น 2 รหัสตูI S-01 และ รหัสตูI S-05  บริเวณบันไดทางขึ้นหIองสมุด บริเวณ

ทางออกโรงงานอาหาร บริเวณหนIาลิฟต?โรงอาหาร บริเวณสนามกีฬาบนโรงอาหาร  

            6.  ไมLพบรายงานผลการตรวจสอบถังดับเพลิง และรายงานผลการตรวจสอบตูIฉีดน้ำดับเพลิง ประจำเดือนและประจำปo  

      

ผลการชี้บKงอันตรายและประเมินความเสี่ยงด3วยวิธี Checklist   

        ผลการชี้บLงอันตรายและประเมินความเสี่ยงดIวยวิธี “Checklist”  พบวLา ผลการประเมินความเสี่ยงระบบการปDองกันและ

ระงับอัคคีภัย พบความเสี่ยง ดังนี้ 

 

ตารางที่ 7 ผลการชี้บLงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดIวยวิธี “Checklist” 

ระดับความเสี่ยง รายละเอียด 

1  (ความเสี่ยงเล็กนIอย) -  ไมLมีการติดตั้งปDายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ?ดับเพลิงที่เห็นไดIอยLางชัดเจน 

2  (ความเสี่ยงที่ยอมรับไดI) -  ถังดับเพลิงอยูLในสภาพไมLพรIอมใชIงาน  

-  มีการติดตั้งหรือจัดวางถังดับเพลิงในสภาพที่ไมLมั่นคง  

-  ไมLมีการติดตั้งปDายแสดงตำแหนLงและจุดติดตั้งถังดับเพลิงที่เห็นไดIอยLางชัดเจน 

-  ไมLมีการตรวจสอบถังดับเพลิงอยLางนIอย 6 เดือนครั้ง 

-  ไมLมีการเก็บผลการตรวจสอบถังดับเพลิงไวIใหIพนักงานตรวจความปลอดภัย ตรวจสอบไดI

ตลอดเวลา 

-  แสงสวLางไมLเพียงพอ บริเวณเสIนทางการหนีไฟ 

-  ปDายบอกทางหนีไฟ ไมLมีแสงสวLางในตัวเองหรือไมLมีไฟสLองสวLางใหIเห็นไดIชัดเจน ตลอดเวลา 

-  ไมLมีการเก็บผลการตรวจอุปกรณ?ดับเพลิงและตูIสายฉีดน้ำดับเพลิงไวIใหIพนักงานตรวจความ

ปลอดภัยตรวจสอบไดIตลอดเวลา 

3 (ความเสี่ยงสูง) -  มีสิ่งของวางกีดขวางบริเวณที่วางถังดับเพลิง อุปกรณ?ดับเพลิง และบริเวณเสIนทางหนีไฟ 

-  ประตูที่ใชIหนีไฟ มีธรณีประตูหรือขอบกั้น 

-  ไมLมีการดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ?ดับเพลิงใหIอยูLในสภาพพรIอมใชIงานเป0นประจำทุกเดือน 

4 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไมLไดI) -  ประตูหนีไฟบางจุดมีการล็อคป�ดตาย 
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     มาตรการปHองกันและข3อเสนอแนะ 

         มาตรการปDองกันและขIอเสนอแนะ มีดังนี้  

         1. มาตรการปDองกันถังดับเพลิง ขIอเสนอแนะ คือ ติดตั้งถังดับเพลิงใหIเป0นไปตามมาตรฐาน โดยสูงจากระดับพื้นไมLเกิน 1.5 

เมตร ตามกฎหมายแรงงานกำหนด มีการติดตั้งปDายบอกตำแหนLงถังดับเพลิง เพื่อใหIผูIปฏิบัติงานสามารถมองเห็นไดIอยLางชัดเจน และมี

การตรวจสอบถังดับเพลิงเป0นประจำทุกเดือน 

          2. มาตรการปDองกันอุปกรณ?ดับเพลิง ขIอเสนอแนะ   คือ ติดตั้งปDายบอกตำแหนLงตูIสายฉีดน้ำดับเพลิง เพื่อใหIมองเห็นไดIอยLาง

ชัดเจน หIามนำสิ่งของมาวางกีดขวางบริเวณตูIสายฉีดน้ำดับเพลิง และตรวจสอบตูIสายฉีดน้ำดับเพลิงเป0นประจำทุกเดือน 

          3. มาตรการปDองกันประตูทางออกฉุกเฉิน ขIอเสนอแนะ คือ หIามวางสิ่งของกีดขวางบริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ประตู

ทางออกฉุกเฉินที่มีธรณีประตู ถIายังไมLแกIไข อาจจะตIองติดปDายระวังสะดุดไวIที่บริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน และตรวจสอบไมLใหIมีการ

ล็อคกุญแจ 

           4. มาตรการปDองกันปDายบอกทางหนีไมLมีไฟสLองสวLาง ขIอเสนอแนะ คือ ซLอมแซมปDายบอกทางหนีไฟใหIมีแสงสวLางในตัวเอง 

และตรวจสอบปDายบอกทางหนีไฟทุก 3 เดือนตามกฎหมายกำหนด 

           5. มาตรการปDองกันไฟฉุกเฉิน ขIอเสนอแนะ คือ เมื่อไฟฉุกเฉินชำรุดใหIทำการซLอมแซมไฟฉุกเฉินใหIมีแสงสวLางสามารถมอง

บริเวณทางเดินไดI หรือใหIแสงสวLางเพียงพอบริเวณทางเดินหนีไฟ                      

           6. ขาดการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปo 2564 ขIอเสนอแนะ คือ ตIองมีการจัดทำรายงานการตรวจสอบ

ถังดับเพลิงไวIในสถานประกอบการและเก็บหลักฐานไวIใหIพนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบไดIตลอดเวลา 

 

8. สรุปและอภิปรายผล 
    เพื่อประเมินความเสี่ยงระบบปHองกันและระงับอัคคีภัย ในกระบวนการผลิต ของบริษัทผลิตและประกอบชิ้นสKวนอิเล็กทรอนิกสB

แหKงหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

     พบวLา สLวนใหญLมีระดับความเสี่ยงระดับ 2 คือ ความเสี่ยงที่ยอมรับไดI ตIองมีมาตรการควบคุม ซึ่งมีการดำเนินการดังนี้ ถังดับเพลิง

อยูLในสภาพที่พรIอมใชIงาน มีขาดการติดตั้งหรือวางถังดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง ปDายแสดงจุดติดตั้งถังดับเพลิงมองเห็นไมLชัดเจน ปDาย

บอกทางหนีไฟชำรุดทำใหIแสงสวLางไมLเพียงพอบริเวณเสIนทางอพยพหนีไฟ และขาดการตรวจสอบผลการตรวจสอบถังดับเพลิงและ

อุปกรณ?ดับเพลิงไวIใหIพนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ สอดคลIองกับงานวิจัยของนันทิรา วรกาญจนบุญ และคณะ (2564) 

ทำการศึกษาเรื ่อง การประเมินความเสี ่ยงระบบปDองกันและระงับอัคคีภัยในศาสนสถาน กรณีศึกษาวัดบางพลีใหญL จังหวัด

สมุทรปราการ พบวLา มีระดับความเสี่ยงทั้งหมดอยูL 2 ระดับ ไดIแกL ระดับความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงยอมรับไดI โดยระดับความเสี่ยง

สูง พบวLา สLวนใหญLเกี่ยวขIองกับการติดตั้งถังดับเพลิงที่ไมLถูกตIอง ซึ่งติดตั้งไวIในบริเวณพื้นที่มุมอับสายตา ติดตั้งรวมกันในจุดเดียวไมL

กระจายทั่วพื้นที่ มีสิ่งกีดขวาง สิ่งวัสดุกLอสรIางขวางทางการเขIาใชIงานถังดับเพลิง และไมLมีการติดปDายสัญลักษณ?บอกตำแหนLงของตัวถัง

ดับเพลิงที่ชัดเจน และระดับความเสี่ยงยอมรับไดI สLวนใหญLมีสิ่งกีดขวางถังดับเพลิง ไมLมีการติดตั้งถังดับเพลิงในศาลา ไมLมีไฟสLองสวLาง

ฉุกเฉิน  

      เพื่อนำผลการประเมินความเสี่ยง มาปรับปรุงและให3ข3อเสนอแนะ ของบริษัทผลิตและประกอบชิ้นสKวนอิเล็กทรอนิกสBแหKงหนึ่ง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

       พบวLา ติดตั้งถังดับเพลิงใหIเป0นไปตามมาตรฐาน โดยสูงจากระดับพื้นไมLเกิน 1.5 เมตรตามกฎหมายแรงงานกำหนด มีการติดตั้ง

ปDายบอกตำแหนLงถังดับเพลิงและอุปกรณ?ดับเพลิง หIามวางสิ่งของกีดขวางบริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ประตูทางออกฉุกเฉินที่มีธรณี

ประต ูถIายงัไมLแกIไข อาจจะตIองตดิปDายระวงัสะดดุไวIทีบ่รเิวณประตทูางออกฉกุเฉนิ และตรวจสอบไมLใหIมกีารลอ็คกญุแจ ซLอมแซมปDาย

บอกทางหนีไฟและไฟฉุกเฉินใหIมีแสงสวLางสLองในตัวเอง ซึ่งสอดคลIองกับงานวิจัยของธนะพัฒน? วิริต (2564) ทำการศึกษาเรื่อง การ

บริหารจัดการความปลอดภัยดIานอัคคีภัยของอาคารอยูLอาศัยประเภทอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร พบวLา ขIอเสนอแนะ ควรจัดใหIภาค

ประชาชนเขIามามีสLวนรLวมทั้งในเรื่องการออกขIอเสนอแนะ แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย และสอดคลIองกับงานวิจัยของ
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ศิริพร ดLานคชาธาร (2563) ทำการประเมินความเสี่ยงดIานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแผนกซักฟอกในโรงพยาบาลแหLงหนึ่ง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวLา ทางโรงพยาบาลจำเป0นตIองมีมาตรการในการลดและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม อาทิ การแยกสLวน

เครื่องจักรกับพนักงาน  การจัดการดIานวิศวกรรม การบริหารจัดการ และการจัดหาอุปกรณ?ปDองกันอันตรายสLวนบุคคลทที่เหมาะสมกับ

พนักงาน เพื่อใหIมีสภาพแวดลIอมที่ดีในการทำงานและสLงเสริมใหIเกิดความความปลอดภัยกับพนักงาน 

 

9. ข\อเสนอแนะในการวิจัย 

    1.  ตรวจสอบความปลอดภัยระบบปDองกันและระงับอัคคีภัยเป0นรายสัปดาห? หรือรายเดือน เพื่อเป0นการปDองกันอันตรายและลดความ

เสี่ยงในกระบวนการผลิต 

     2.  สถานประกอบการควรมีการจัดทำคูLมือการบำรุงรักษาระบบปDองกันและระงับอัคคีภัย พรIอมจัดแผนบำรุง รักษา เพื่อใหIอุปกรณ?

อยูLในสภาพพรIอมใชIงาน 

 

10.  ข\อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต*อไป 
    1.  สLงเสริมการจัดกิจกรรมความปลอดภัยดIานระบบปDองกันและระงับอัคคีภัย เพื่อใหIผูIปฏิบัติงานมีความตระหนักถึงอันตรายที่

อาจจะเกิดขึ้น 

     2.  ทำการประเมินความเสี่ยงในงานอื่น ๆ ที่เป0นความเสี่ยงทั้งหมด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเป0นสาเหตุที่ทำใหIเกิดอัคคีภัย 
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การตรวจหาสารเคมีกำจัดแมลงกลุม่ออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตที่
ตกค้างในผักที่ใช้ประกอบอาหารของร้านอาหารภายในศูนย์อาหาร
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบระดับความเป็นพิษของสารเคมีฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต

และกลุ่มคาร์บาเมตในผักที่ใช้ประกอบอาหารของร้านอาหารร้านอาหารภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา ได้แก่ผักที่มีการนำมาประกอบอาหารมากที่สุดจากร้านอาหาร
ภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 ชนิด ได้แก่ คะน้า ต้นหอม ข้าวโพดอ่อน หอม
ใหญ่ แตงกวา บวบ พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มะเขือเทศ ขึ้นฉ่าย ผักชี ผักชีฝรั่ง โหระพา ใบกะเพรา ถั่วฝักยาว 
กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ผักบุ้งจีน ฟัก และผักกาดหอมที่ยังไม่ผ่านการล้างทำความสะอาด นำมาทดสอบด้วยชุด
ทดสอบยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ เอ็ม เจ พี เค (MJPK) ซึ่งเป็นชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจยาฆ่าแมลงตกค้างกลุ่ม
ยับยั้งเอนไซม์โคลีเอสเตอเรสในผัก ผลไม้ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ผลการศึกษาพบผักอยู่ในระดับที่ปลอดภัย จำนวน 14 ชนิดคิดเป็นร้อยละ 70 อยู่ในระดับไม่ปลอดภัย
จำนวน 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 15 และพบอยู่ในระดับไม่ปลอดภัยมากจำนวน 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 15 โดยพบการ
ตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในระดับที่ไม่ปลอดภัย ในผักชี กะหล่ำปลี และผักกาดหอม มากที่สุด 

 
คำสำคัญ: สารเคมีกำจัดแมลง ออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมต ผัก  
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Abstract 
 

The objective of this study was to examine the toxiciry level of cooking vegetables in 
restaurants of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University canteen. The samples were to 20 
popular vegetables used for cooking in the restaurant of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat 
University canteen including kale, spring onion, baby corn, onion, cucumber, zucchini, paprika, 
brinjal, tomato, celery, coriander, parsley, sweet basil, holy basil, yard long been, cabbage, chinese 
cabbage, morning glory, winter melon and lettuce. The vegetable samples were not cleaned before 
analyzing the pesticide residues using the MJPK test kit of the Department of Medical Sciences 
Ministry of Public Health to detect pesticide residues.  

The results showed that 14 types of vegetables were considered safe (70%), 3 types of 
vegetables were considered unsafe (15%), and 3 types of vegetables were considered very unsafe 
(15%). The vegetables with the most unsafe level of pesticide residues were coriander, cabbage, 
and lettuce. 
 
Keywords: Pesticide, Organophosphate, Carbamate, Vegetables 

 
1. บทนำ 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศประมาณร้อยละ 70 มีรายได้หลักจาก
การประกอบ อาชีพทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูกข้าว พืชไร่ พืชสวน ผัก ผลไม้ เนื่องจากความต้องการ พื้นฐาน
ของมนุษย์ในเรื ่องอาหารมีที ่มาจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก ด้วยเหตุนี ้ ้ประ เทศไทยซึ ่งเป็นประเทศ
เกษตรกรรม จึงเป็นประเทศสำคัญในการผลิตอาหารเลี ้ยงประชากรโลก  ดังนั้นนโยบายของทางราชการจึงให้
ความสำคัญกับการพัฒนา ภาคการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ปัจจัยการผลิต
จำพวกปุ๋ยเคมี สารกำจัดแมลง สารกำจัดศัตรูพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตประเภทอ่ืน ๆ จำนวนมาก ซึ่งจาก
ข้อมูลในช่วงระยะเวลาย้อนหลังระหว่าง พ.ศ. 2555-2560 ปริมาณการนำเข้าสารเคมีอันตรายทางการเกษตรมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณ 134,480,269.90-197,758,809.67 กิโลกรัม [1] ซึ่งจากตัวเลขปริมาณการนำเข้า 
สารเคมีที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากนี้โดยไม่มีการควบคุม บ่งชี้ถึงความเสี่ยงของประชาชนในการได้รับพิษจากสารเคมีทาง
การเกษตร [2] ส่งผลทำให้เกิดผลกระทบหลายด้าน เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร การตกค้างในผักและ
ผลไม้ในปริมาณมากจนส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค จะพบว่าสารเคมีทางการเกษตร ที่มักส่งผลทำให้เกษตรกรเกิด
อาการเจ็บป่วยแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ สารกำจัดแมลง (insecticide) สารกำจัดหนูสัตว์กัดแทะ (rodenticide) 
และสารกำจัดวัชพืช (herbicide) โดยสารดังกล่าวสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ทั้งทางผิวหนัง ทางการหายใจ และ
ทางการกลืนกิน สารเคมีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในภาคการเกษตร เนื่องจากสามารถควบคุมและกำจัดแมลง
ศัตรูพืชได้ดี ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนคลอรีน (organochlorine) กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphate) สารเคมี
กลุ่มคาร์บาเมต (carbamate) และสารเคมีกลุ่ม ไพรีทรอย์สังเคราะห์ (synthetic pyrethroid) [3] 

ผักและผลไม้เป็นอาหารกลุ่มที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและมีการบริโภคในปริมาณสูง อย่างไรก็ตามมี
การตรวจพบการตกค้างของสารเคมีที่เกินมาตรฐานในพืชผักหลายชนิดอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค แสดง
ให้เห็นว่า สถานการณ์ความปลอดภัยในผักยังคงต้องการพัฒนาให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และผู้บริโภคส่วนใหญ่
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ตัวอย่างผัก จำนวน 20 ชนิด ได้แก่ 
คะน้า ต้นหอม ข้าวโพดอ่อน หอมใหญ่ 
แตงกวา บวบ พริกขี้หนู มะเขือเปราะ 
มะเขือเทศ ขึ ้นฉ่าย ผักชี ผักชีฝรั่ง 
โหระพา  ใบกะ เพรา  ถ ั ่ วฝ ั กยาว 
กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ผักบุ้งจีน ฟัก 
และผักกาดหอม 

สีที่ปรากฏเมื่อเทียบกับสี
ของหลอด ควบคุมที่เป็น
มาตรฐานของชุดทดสอบ 
เอ็ม เจ พี เค (MJPK) 

มีการซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคจากแหล่งที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน หากการเพาะปลูกไม่ได้มาตรฐานและมกีาร
ใช้สารเคมีในการปริมาณมาก จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมีต่าง ๆ ในวัตถุดิบอาหาร [4] 

สำหรับปัญหาสุขภาพเนื่องจากพิษภัยของสารเคมีที่ใช้ในภาคการเกษตรพบว่า ข้อมูลการเจ็บป่วยจาก
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นจาก 2.7 ต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2553 เป็น 17.78 ต่อ ประชากร 100,000 คน 
ในปี 2559 [5] ซึ่งสารในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมต มีผลผลต่อร่างกายโดยจะไปยับยั้งการทำงาน
ของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนอะซิติลโคลีน (acetylcholine) ให้เป็นโคลีน (choline) และ        
อะซิเตท (acetate) จะส่งผลต่อระบบประสาทสว่นกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย รวมทั้งเกิดพิษแบบเฉียบพลัน ซึ่ง
สารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมตที่ปนเปื้อนหรือตกค้างอยู่ในอาหาร หรือวัตถุดิบที่นำมา
ประกอบอาหารส่งผลให้ผู้ที่รับเข้าไปเกิดพิษแบบเฉียบพลันและถึงแก่ชีวิตได้ และในปัจจุบันมีผู้ป่วยเนื่องจากได้รับ
สารพิษเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ [6]  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู ้วิจัยสนใจที่จะศึกษาตรวจหาสารเคมีกำจัดแมลงในกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตและคาร์บาเมตที่ตกค้างในผักที่ใช้ประกอบอาหารของร้านอาหารภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้หลักการทดสอบสีเบื้องต้น (color tests) โดยสังเกตสีที่เกิดขึ้นเมื่อเตมิสารเคมทีี่ใช้ทดสอบ
วิเคราะห์หาสารเคมีที ่ปนเปื ้อนในผัก จากชุดทดสอบ เอ็ม เจ พี เค (MJPK) ที ่ถูกพัฒนาขึ ้นโดยสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้บริโภค และเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การวางนโยบายพัฒนาการเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดแมลงในผักที่ใช้ประกอบอาหาร และสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้บริโภคต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อตรวจสอบระดับความเป็นพิษของสารเคมีฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมตในผักท่ี

ใช้ประกอบอาหารของร้านอาหารภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กรอบแนวคิดในการวิจัย การตรวจสอบระดับความปลอดภัยของผักที่นำมาประกอบอาหาร ด้วยชุด

ทดสอบสารเคมีกำจัดแมลง ตกค้าง เอ็ม เจ พี เค (MJPK) ซึ่งจะทำการทดสอบตัวอย่างผักที่มีการนำมาประกอบ
อาหารสูงที่สุด 20 ชนิด ว่ามีระดับสารเคมีกำจัดแมลงตกค้าง หรือปนเปื้อนอยู่ในระดับปลอดภัยสำหรับบริโภค
หรือไม่ 
 
       ตัวแปรต้น                                   ตัวแปรตาม 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเชิงทดลอง โดยตรวจหาระดับความปลอดภัยของผักที่นำมาใช้ประกอบ
อาหารของร้านอาหารภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา ได้แก่
ผักที่มีการนำมาประกอบอาหารมากที่สุดจากร้านอาหารภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จำนวน 20 ชนิด ได้แก่ คะน้า ต้นหอม ข้าวโพดอ่อน หอมใหญ่ แตงกวา บวบ พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มะเขือเทศ 
ขึ้นฉ่าย ผักชี ผักชีฝรั่ง โหระพา ใบกะเพรา ถั่วฝักยาว กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ผักบุ้งจีน ฟัก และผักกาดหอมที่ยังไม่
ผ่านการล้างทำความสะอาด  

 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีได้ทดสอบด้วยชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ เอ็ม เจ พี เค ซึ่งเป็นชุดทดสอบเบื้องต้น

สำหรับตรวจยาฆ่าแมลงตกค้างกลุ่มยับยั้งเอนไซม์โคลีเอสเตอเรสในผัก ผลไม้ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ [7] 

 
3.3 การเก็บและรวบรวมข้อมูล 

3.3.1 หั่นผักที่จะตรวจให้เป็นช้ินเล็ก ๆ ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 5 กรัม ใส่ลงในขวด
สกัดตัวอย่าง ให้ได้ 3 ขีดของขวด  

3.3.2 เติมน้ำยาสกัด 6 ml. ปิดฝาขวดให้แน่นเขย่าแรง ๆ ประมาณ 2 นาทีแล้วค่อย ๆ เปิดฝาขวด ริน
น้ำยาสกัดลงในหลอดตัวอย่าง 

3.3.3 นำหลอดแก้วทดลองจากข้อ 3.3.2 ไประเหย ด้วยการจุ่มหลอดแก้วลงในแก้วน้ำที่มีน้ำอุ่นอุณหภูมิ 
40-50 องศาเซลเซียส เพื่อระเหยน้ำยาสกัดออกให้เหลือประมาณ 2-3 หยด 

3.3.4 เติมน้ำยาทดสอบ 2 ลงในหลอดแก้วทดลองและหลอดควบคุม หลอดละ 3 มิลลิลิตร  
3.3.5 เติมน้ำยาทดสอบ 1 ลงในหลอดแก้วทดลองและหลอดควบคุม หลอดละ 3 มิลลิลิตร แล้วตั้งทิ้งไว้ 5 

นาที  
3.3.6 เทสารละลายจากหลอดแก้วทดลองใส่ในหลอดใหม่ แล้วเติมน้ำยาทดสอบ 3 ลงในหลอดใหม่ และ 

หลอดควบคุม หลอดละ 2 หยด เขย่าแล้วสังเกตสีในหลอดตัวอย่าง โดยทำซ้ำตัวอย่างละ 3 ซ้ำ 
การอ่านผลการทดสอบสีสารละลายที่เกิดขึ้นในหลอดตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบกับสีของหลอดควบคุม ถ้า

สีของหลอดตัวอย่าง มีสีส้มเข้มเหมือนกับสีของหลอดควบคุมแสดงว่าปลอดภัย แต่ ถ้าสีของหลอดตัวอย่างมีสีส้มปน
ชมพูหรือสีชมพูแสดงว่าไม่ปลอดภัย การควบคุมคุณภาพในการทดสอบต้องนำหลอดควบคุมควบคู่กับหลอดตัวอย่าง
ทุกครั้ง เพื่อใช้เปรียบเทียบสีในการอ่านผล ถ้าสีของหลอดควบคุมไม่เป็นสีส้มเข้มใหท้ำซ้ำ [7]  

 

4. ผลการวิจัย 
จากการทดสอบสีตัวอย่างผักท้ัง 20 ชนิด ท่ียังไม่ผ่านการล้างทำความสะอาด ด้วยชุดทดสอบ เอ็ม เจ พี เค 

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า มีตัวอย่างผักที่มีสีส้มเหมือนสีของหลอดควบคุม หมายความว่าปลอดภัย
สามารถรับประทานได้ จำนวน 14 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 70 ได้แก่ ต้นหอม แตงกวา บวบ พริกขี้หนู มะเขือเปราะ 
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มะเขือเทศ ขึ้นฉ่าย ผักชีฝรั่ง โหระพา ใบกะเพรา ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว ผักบุ้งจีน และฟัก มีตัวอย่างผักที่มีสีส้มปน
ชมพูหมายความว่าไม่ปลอดภัยแต่ถูกยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสไว้ 15% จำนวน 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 15 
ได้แก่  คะน้า หอมใหญ่ และข้าวโพดอ่อน และมีตัวอย่างผักที่มีสีชมพูหมายความว่าไม่ปลอดภัย จำนวน 3 ชนิด คิด
เป็นร้อยละ 15 ได้แก่ ผักชี กะหล่ำปลี และผักกาดหอม (ดังตารางที่ 1 และ 2) 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
การวิเคราะห์สารเคมกีำจัดศัตรูพืชตกค้างในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต ด้วยชุดทดสอบ เอ็ม เจ 

พี เค ในผักที่นำมาใช้ประกอบอาหารของร้านอาหารภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พบว่ามีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยจำนวน 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 15 พบสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยแต่ถูกยับยัง้เอนไซมโ์คลนีเอสเตอเรสไว้ 15%  จำนวน 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 15 และพบ

ในระดับที่ปลอดภัย จำนวน 14 ชนิดคิดเป็นร้อยละ 70 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิราพร ใจเกลี้ยง [8] ที่ได้มี

การตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้างในผักจากตลาดในอำเภอเมือง จังหวัด  สุราษฎร์ธานี พบผักที่ปนเปื้อนสารเคมีกำจัด

แมลง 10.6% โดยผักที่พบการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดแมลงมากสุดคือ ต้นหอม รองลงมาคือผักคะน้า ในขณะที่

ผลการวิจัยของ วิจิตรา เหลียวตระกูล [9] ได้ตรวจสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและ   

คาร์บาเมตในผักสด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยชุดทดสอบจากตัวอย่างผักทั้งหมด 150 ตัวอย่าง พบตัวอย่าง

ผักที่มีสารเคมีกำจัด ศัตรูพืชตกค้างในระดับที่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 54 และตัวอย่างที่มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ตกค้างในระดับที ่ไม่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 46 

เมื่อพิจารณาตามชนิดของตัวอย่างผัก พบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในระดับที่ไม่ปลอดภัยแต่ถกู

ยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสไว้ 15% จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ คะน้า หอมใหญ่ และข้าวโพดอ่อน และมีตัวอย่างผักที่

พบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในระดับที่ไม่ปลอดภัย จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ผักชี กะหล่ำปลี และ

ผักกาดหอม ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับการศึกษาการปนเปื้อนสารเคมกีำจัดศัตรูพืชตกค้างกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟส

และคาร์บาเมตของ สุรชัย สังข์งาม [10] ตรวจพบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในระดับท่ีไม่ปลอดภัยมากใน

กะหล่ำปลี คิดเป็นร้อยละ 20 ทัง้ยังสอดคล้องกับผลการรายงานสถานการณ์การนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในการ

ประชุมวิชาการประจำปี 2559 ของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) [11] โดยตัวอย่างผักที่มีการ

การเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างของ Thai-PAN จำนวน 10 ตัวอย่าง คลอบคลุมชนิดของผักที่นำมาใช้

ประกอบอาหารของร้านอาหารภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยในรายงานตรวจพบ

ชนิดของผักที่มีการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในระดับที่ไม่ปลอดภัยได้แก่ คะน้า และ กะหล่ำปลี คิดเปน็ร้อย

ละ 75.0 และ 15.0 ตามลำดับ เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ ธนพงศ์ ภูผาลี [12] ศึกษาความชุกของ สารเคมีกำจัด

ศัตรูพืชตกค้างในผักจากตลาด และ ห้างสรรพสินค้าในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ครอบคลุมชนิดของตัวอย่าง

ผักในการศึกษาครั้งนี้ โดยตรวจพบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชใน กะหล่ำปลี และ คะน้า คิดเป็นร้อยละ 

53.84 และ 46 ตามลำดับ  

แต่ผลการศึกษาครั้งน้ีแตกต่างจากงานวิจัยของ พัชรี ภคกษมา [7] ที่ได้มีการตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้างใน

ผักจากตลาดสดและจากห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการ โดยพบความชุกของผักที่มีการปนเปื้อนสารเคมี

กำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมตในระดับไม่ปลอดภัยสูงถึงร้อยละ 86.5 ทัง้นี้ความแตกต่างใน
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การตรวจวิเคราะห์อาจเนื่องมาจากแหล่งที่ใช้ในการเพาะปลูก สภาพแวดล้อมที่ตอ้งใช้สารเคมีกำจัดแมลง รวมไปถึง

ชนิดและจำนวนตัวอยา่งที่นำมาศึกษา 

 

ตารางที่1 ผลการตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต ด้วยชุดทดสอบ 

MJPK จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำแนกตามชนิดของผัก 

 

 

ชนิดผัก 

 เกณฑ์การทดสอบ  

ปลอดภัย ไม่ปลอดภัย 

(ถูกยับยั้งร้อยละ 15) 

ไม่ปลอดภัย 

ต้นหอม     

คะน้า     

แตงกวา    

บวบ    

พริกข้ีหน ู    

มะเขือเปราะ    

มะเขือเทศ    

หอมใหญ่    

ข้าวโพดอ่อน    

ขึ้นฉ่าย    

ผักชีฝรั่ง    

โหระพา    

ใบกะเพรา     

ถั่วฝักยาว    

ผักชี     
กะหล่ำปลี    
ผักกาดขาว    

ผักบุ้งจีน    

ผักกาดหอม    
ฟัก    
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ตารางที ่2 ร้อยละสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต ด้วยชุดทดสอบ MJPK จาก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 

เกณฑ์การทดสอบ จำนวน 

(ตัวอย่าง) 

ร้อยละ 

(%) 

ปลอดภัย 14 70 

ไม่ปลอดภัย (ถูกยับยั้งร้อยละ 15) 3 15 

ไม่ปลอดภัยมาก 3 15 
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การออกแบบและหาประสิทธิภาพการทำงานของกังหันน้ำหัวน้ำต่ำสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก  
The Design and Efficiency of Low-Head Turbines for Low Power Generation 

พิณทิพย์  แก้วแกมทอง1 และ  ทิวา  แก้วเสริม2 

1สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
2สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

1Email: pintip.kae@pcru.ac.th; 2Email: tiwa.kaew@pcru.ac.th 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและหาประสิทธิภาพกังหันน้ำหัวน้ำต่ำสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อเป็นข้อมูล

สำหรับพัฒนาระบบโครงสร้างและใบพัดกังหันน้ำสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้ทฤษฎีการ
ออกแบบใบพัดของเครื่องจักรเทอร์โบแบบผกผันสามมิติ (Turbomachinery blade) ช่วยในการกำหนดรูปร่างของใบพัด และใช้เทคนิค
พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณวิเคราะห์การกระจายตัวของความดันบนผิวใบพัด ทำให้สามารถหากำลังที่ผลิตได้จากใบพัดที่ออกแบบ โดย
ผลการคำนวณ พบว่า มุมองศาของใบนำร่องทางเข้าน้ำ (inlet guide vane) ที่เหมาะสมคือ 25 องศา และมุมของการเคลื่อนที่ของใบพัด 
(runner blades) ที่เหมาะสมคือ 45 องศา ที่ความเร็วรอบ 329 รอบต่อนาที ให้ประสิทธิภาพสูงสุด  ดำเนินการสร้างต้นแบบกังหันน้ำ
หัวน้ำต่ำตามผลการคำนวณทางทฤษฎีเพื่อทำการทดสอบจริง  โดยการปล่อยน้ำจากถังเก็บน้ำโดยอาศัยประตูน้ำเป็นตัวปรับระดับอัตราการ
ไหล ปล่อยน้ำผ่านท่อเหล็กที่อัตราการไหลของน้ำคงที่ที่ 0.0594 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เข้าสู่หน้าตัดกังหันน้ำให้กังหันน้ำเกิดการหมุนเพื่อ
ทำการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยอาศัยเพลาเป็นตัวส่งกำลัง ทำการหาประสิทธิภาพที่ได้ออกแบบโดยการปรับมุมองศาของใบพัดกังหันน้ำที่มุม
องศาต่างๆ ได้แก่ 25 35 45 และ 55 องศากับแนวแกน พบว่าที่มุมองศาของใบพัดกังหันที่ 45 องศา กังหันน้ำหัวน้ำต่ำมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 88.21 เปอร์เซ็นต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 1,557.60 วัตต์ เนื่องจากมุมองศาของใบพัดสามารถรับพลังงานน้ำได้มากกว่า 

คำสำคัญ: กังหันน้ำหัวน้ำต่ำ, ใบพัดกังหัน, เครื่องจักรเทอร์โบแบบผกผันสามมิติ, มุมการเคลื่อนที่ของใบพัด, ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก 

Abstract 
This research aims to design and find the efficiency of low-head turbines for low power generation. All the 

necessary information has been collected in order to develop the turbine’s structure and propellers for generating 
electricity around Huai Nam Ko Reservoir Phetchabun Province. Based on the turbo machinery theory and 3-D blade 
shape was designed. And using CFD simulations to analyze the pressure distribution on the propeller surface. It 
makes it possible to find the power produced by the designed impeller. The results showed that the optimum guide 
vane angle was 25 degrees and the runner blades angle was 45 degrees at 329 rpm for maximum efficiency. The test 
was carried out by releasing water from the tank using the dam to adjust the flow rate. Water flows through steel 
pipes at a constant water flow rate of 0.0594 cubic meters per second. Enter the water turbine cross-section to 
cause the water turbine to rotate to generate electricity by relying on the shaft as transmission. Determined the 
efficiency by adjusting the angle of the turbine blades were 25, 35, 45, and 55 degrees to the axis. It found that at a 
turbine blade angle of 45 degrees, the low-head water turbine had a maximum efficiency of 88.21 percent able to 
produce 1,557.60 watts of electricity because the propeller gets more energy.   

Keywords: low-head turbine, propeller, turbo machinery blade, runner blades, low power generation 
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1. บทนำ 
1.1 ความเป็นมาและที่มาของงานวิจัย 
 พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นตัวชี้วัดศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รัฐบาลจึงได้จัดการอนุรักษ์
พลังงานเป็นวาระแห่งชาติที่คนไทยทุกคนควรให้ความสนใจและมีส่วนร่วมด้วยการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
เฉพาะในช่วงที่ภาวะราคาต้นทุนของพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง       ในระยะที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้กลยุทธ์
ต่างๆ เพื่อทำให้การอนุรักษ์พลังงานเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในระดับครัวเรือน หน่วยงานและประเทศ โดยกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมมี
ทั้งในส่วนที่เป็นการสร้างกระแสการอนุรักษ์พลังงานด้วยการใช้สื่อหลากหลายประเภท โดยเน้นการเผยแพร่ความรู้  การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างครบวงจร ซึ่งทำให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน รู้วิธีการประหยัดและใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่า หากรัฐบาลมีการใช้มาตรการ กลยุทธ์ และการจัดกิจกรรมต่างๆ คู่ขนานกันไปอย่างต่อเนื่อง      ในที่สุดคนไทยส่วนใหญ่ก็จะมีวินัย
ในการใช้พลังงาน หันมาประหยัดพลังงาน และความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง  การศึกษาการพึ่งพาแหล่ง
พลังงานทดแทนภายในประเทศโดยเฉพาะไฟฟ้าพลังงานน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ เป็นพลังงานทดแทนที่มีความยั่งยืน
ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและการทดแทนแทบไม่สิ้นสุด จึงมีความสำคัญและจำเป็นเพื่อหาแผนทางเลือกที่เป็นไปได้ในการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนของประเทศ ซึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำได้แก่ กังหันน้ำ ปัจจุบันกังหันน้ำที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจำเป็น
ที่จะต้องมีระดับความสูงของหัวน้ำที่สูง ถ้าระดับหัวน้ำต่ำจะไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน จากการสำรวจพื้นที่เบื้อง
ต้นพบว่า บริเวณทา้ยน้ำอ่างเก็บน้ำหว้ยน้ำก้อเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีค่า   มีศักยภาพด้านพลังงานน้ำในระดับหนึ่ง ซึ่งระดับหัวน้ำ
ไม่สูงมากนัก การออกแบบและหาประสิทธิภาพกังหันน้ำหัวน้ำต่ำ (Low-head turbine)   ที่เหมาะสม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำที่
ปล่อยจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ ให้มีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพและกำลังผลิตสูงสุด จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำของชุมชน
และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านสังคม เศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่ง  งานวิจัยเรื่องการออกแบบและหาประสิทธิภาพกังหันน้ำ
หัวน้ำต่ำสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก  ภายใต้โครงการวิจัยการออกแบบและพัฒนากังหันน้ำหัวน้ำต่ำที่เหมาะสมสำหรับผลิตกระแส
ไฟฟ้าในตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและหา
ประสิทธิภาพของกังหันน้ำหัวน้ำต่ำที่เหมาะสมกับการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
และกำลังผลิต ได้แก่ องค์ประกอบภายนอก (ขนาดรัศมีภายนอกของกังหัน  ความยาวของกังหันและมุมการติดตั้งกังหัน) และองค์ประกอบ
ภายใน (ขนาดรัศมีภายในของกังหัน  จำนวนใบพัดของกังหัน และระยะห่างของใบกังหันแต่ละใบ) ซึ่งการเลือกชนิดของกังหันน้ำนั้นจะ
พิจารณาจากค่าความสูงของระดับน้ำ (head)   ตัวอย่างเช่น กังหันน้ำสกรูอาคีเมดีสจะเหมาะกับระดับน้ำที่ความสูงไม่เกิน 10 เมตร กังหัน
น้ำแบบฟรานซิสจะเหมาะกับระดับน้ำที่ความสูงไม่เกิน 350 เมตร และกังหันน้ำแบบเพลตันจะเหมาะกับระดับน้ำที่ความสูงไม่เกิน 1,300 
เมตร ดังนั้นงานวิจัยน้ำจึงศึกาวิธีการที่จะใช้ประโยชน์จากทางปล่อยน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ โดยการออกแบบกังหันน้ำเพื่อติดตั้งที่
ตำแหน่งทางปล่อยน้ำของอ่างเก็บน้ำและกังหันน้ำที่เหมาะสมกับอัตราการไหลน้ำและความสูงของน้ำในระดับต่ำ คือ กังหันน้ำหัวน้ำต่ำแบบ
สกรูอาคีเมดีส (Archimedes screw turbine) [1-3] 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อออกแบบและหาประสิทธิภาพกังหันน้ำหัวน้ำต่ำที่เหมาะสมกับการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยเน้นการออกแบบและพัฒนากังหันน้ำหัวน้ำต่ำที่เหมาะสมสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในตำบลน้ำก้อ อำเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยออกแบบตามทฤษฎีวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เพื่อลดต้นทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนา ดำเนิน
การทดสอบและหาประสิทธิภาพกังหันน้ำหัวน้ำต่ำที่ได้ออกแบบในห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด  สร้างต้นแบบกังหันน้ำหัวน้ำ
ต่ำสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กโดยวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการสร้างกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กวัสดุต้องมีคุณภาพดีแข็งแรง   
ราคาถูกและสามารถหาได้ในท้องตลาด เหมาะสมสำหรับชุมชน ก่อนถ่ายทอดให้ชุมชนเป้าหมาย 
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2. วิธีดำเนินงานวิจัย 
 ขั้นตอนการวิจัยการออกแบบกังหันน้ำหัวน้ำต่ำแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 โดยการคำนวณทางทฤษฎ ี โดยใช้ทฤษฎีการออกแบบ
ใบพัดของเครื่องจักรเทอร์โบแบบผกผันสามมิติ (Turbomachinery blade) ช่วยในการกำหนดรูปร่างของใบพัด และใช้เทคนิคพลศาสตร์

ของไหลเชิงคำนวณวิเคราะห์การกระจายตัวของความดันบนผิวใบพัด ทำให้สามารถหาประสิทธิภาพการทำงานจากใบพัดที่ออกแบบได้  

ส่วนที่ 2 นำผลการออกแบบกังหันน้ำหัวน้ำต่ำจากการคำนวณทางทฤษฎีสร้างต้นแบบกังหันน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและส่วนที่ 3 

คือการหาประสิทธิภาพของกังหันน้ำหัวน้ำต่ำ ดังนี้ 

2.1 การออกแบบกังหันน้ำหัวน้ำต่ำด้วยการคำนวณทางทฤษฎี 
2.1.1 การคำนวณหาความเร็วน้ำ  
การคำนวณหาค่าความเร็วน้ำ สามารถคำนวณได้จากสมการ 

                                                                       (1) 

2.1.2 การออกแบบขนาดท่อส่งน้ำ 
 การออกแบบขนาดของท่อสามารถทำได้โดยใช้สมการสภาพต่อเนื่อง (Continuity equation) ของการไหลในท่อ ดังนี้ 

        (2) 

โดยที่ 

  คือ  อัตราการไหลในท่อ (m3/s) 

  คือ  พื้นที่หน้าตัดของท่อ (m2) 

 คือ  ความเร็วของการไหล (m/s) 

 คือ  เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ (m) 

ทั้งนี้อัตราการไหลในท่อคืออัตราการไหลเฉลี่ย     หากมีความเร็วมากจะทำให้เกิดการสูญเสียความสูงหัวน้ำมาก   แต่หากมีความเร็วต่ำ 
เกินไป แสดงว่าท่อมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น จะทำให้ค่าก่อสร้างสูง ในการออกแบบขนาดของท่อจำเป็นต้องใช้วิธีการลองผิดลองถูก 
(trial and error) โดยการแทนค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของขนาดท่อขนาดต่างๆ (ขนาดท่อที่มีจำหน่ายในท้องตลาด) ลงในสมการ จนได้
ความเร็วอยู่ในเกณฑ์กำหนดก็แสดงว่าท่อขนาดนั้นๆ มีความเหมาะสม 

2.1.3 การคำนวณความสูงหัวน้ำสุทธิ 
 ความสูงหัวน้ำสุทธิ (net head) คือ ค่าความสูงหัวน้ำที่จะนำไปใช้คำนวณศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถหาได้จากการนำ
ค่าความต่างระดับ (gross head) ของ Intake และโรงไฟฟ้ามาลบด้วยความสูญเสียความสูงหัวน้ำเนื่องจากความเสียดทานของท่อ 
(Friction loss) และการสูญเสียรอง (minor loss) โดยมีรายละเอียดการคำนวณการสูญเสียหัวน้ำ ดังนี้ 
 1) การสูญเสียความสูงของน้ำเนื่องจากความเสียดทานของท่อสามารถคำนวณได้โดยใช้สมการของ Hazen-Williams ดังนี้ 

              (3) 
เมื่อ  

 (m/s) 

v = 2gh

Qp = Apv = ( πD2

4 )v

Qp
Ap
v
D

v = 0.85CHWR0.63
h S0.54

v       ค ือ ความเร ็วในท ่อ 
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 สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของ Hazen-Williams 
รัศมีชลศาสตร์ (hydraulic radius; Rh = D/4) (m)    
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ (m) 

 คือ  ความลาดชลศาสตร์ (hydraulic gradient; S=hL/L) (m) 
     คือ การสูญเสียความสูงหัวน้ำเนื่องจากความเสียดทานของท่อ (m) 

          คือ ความยาวของท่อ (m) 

กรณีศึกษาท่อ ท่อเหล็กมีค่า CHW เท่ากับ 110 และสามารถคำนวณค่าการสูญเสียความสูงหัวน้ำได้ โดยปรับรูปสมการใหม่ ดังนี้ 
                                     
   
 

        2)  การสูญเสียรอง เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขนาดและทิศทางของความเร็วในท่อและอุปกรณ์ท่อที่ติดตั้งอยู่ในระบบ โดย
ทั่วๆ ไปการคำนวณค่าการสูญเสียความสูงหัวน้ำรองจะต้องพิจารณาจุดที่เปลี่ยนแนวท่อทั้งในแนวราบและแนวดิ่งการติดตั้งอุปกรณ์ท่อ 
ตลอดความยาวของเส้นท่ออย่างไรก็ตามท่อที่ใช้ในการส่งน้ำเข้าสู่โรงไฟฟ้าเป็นท่อเส้นเดียว ซึ่งวางเป็นแนวค่อนข้างตรง และมีอุปกรณ์ท่อไม่
มาก (แตกต่างจากระบบท่อส่งน้ำประปา) แต่เพื่อความปลอดภัยจึงกำหนดให้การสูญเสียรองมีค่าเท่ากับร้อยละ 2.5 ของการสูญเสียความ
สูงหัวน้ำ เนื่องจากความเสียดทานของท่อ 

2.1.4 การคำนวณหาพื้นที่การไหลของน้ำที่ทางออกจากถังน้ำ 
ท่อทางออกเป็นอุปกรณ์หลักที่ทำการเชื่อมเข้ากับถังน้ำที่ด้านทางออกของน้ำก่อนต่อเข้ากับเทอร์ไบน์ จะเป็นชิ้นส่วนหลักในการ

พิจารณาอัตราการไหลของน้ำ ซึ่งจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.28 เมตร  จากสมการ 

                                              (5) 

      ดังนั้น อัตราการไหลของน้ำจะไหลผ่านพื้นที่ทั้งหมดทุกๆ ความยาวท่อไปยังล้อกังหันน้ำจนไหลออกสู่บรรยากาศ เพราะฉะนั้นอัตราการ
ไหลของน้ำจะเท่ากับพื้นที่การไหลคูณด้วยความยาวใดๆ ดังสมการ 

                                                                                                             (6) 

2.1.5 การหาโมเมนต์ความเฉื่อย (Moment of Inertia) 
จากสมการ 
  
                                                                                                                  (7) 

                                                             

                                                               

CHW ค ือ 
           Rh     ค ือ 
           D       ค ือ 

S         
           hL

           L

  A =
πD2

4

Q = AL

⃑LZ = ∑ ⃑Li = ∑ mir2
i ω k̂

LZ = ∑ mir2
i

LZ = IZ ⃑ω  = 2mr2

(4)
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2.2 ต้นแบบกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 
2.2.1  ใบพัดกังหันน้ำ 
ใบพัดกังหันน้ำทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง จำนวน 5 ใบ การสร้างใบพัดกังหันน้ำจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงมุมพิตช์ของใบและมุมลำน้ำ   

ที่จะเข้าสู่หน้าตัดล้อกังหันน้ำเป็นหลัก โดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางด้านวิศวกรรม เพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสม
ต่อการใช้งานมากที่สุด การเพิ่มจำนวนใบพัดกังหันน้ำมีค่าประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เพิ่มขึ้นมากนักและยังทำให้เสียค่าใช้จ่าย
ในการติดตั้งและบำรุงรักษาอีกด้วย [4] ขั้นตอนการสร้างใบพัดกังหันน้ำ โดยทำการแบ่งขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

1)  สร้างต้นแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยคำนวณออกแบบรูปทรงต่างๆ ที่จำเป็นเบื้องต้น 
2)  สเก็ตแบบลงบนกระดาษวงกลมที่มีขนาด 310 มิลลิเมตร ตามขนาดที่ออกแบบไว้ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อนำ Layout ที่ได้มาทาบเพื่อ

ตัดเหล็กและวางมุมองศาและตำแหน่งของใบ 
3)  ตัดนำใบกังหันน้ำและประกอบตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ดังรูป 

 

ภาพที่ 1  ใบกังหันน้ำและ ใบนำร่องทางเข้า (Guide vane) จำนวน 16 ช่อง 

2.2.2 การออกแบบโครงสร้างหลักและดำเนินการสร้าง 

 โครงสร้างของกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจำเป็นต้องออกแบบเบื้องต้นก่อนทำการสร้างต้นแบบ เนื่องจากโครงสร้างจำเป็นที่จะต้องมี
การรับน้ำหนักน้ำขนาด 288 ลิตร หรือประมาณ 2,826 นิวตัน ซึ่งมีน้ำหนักมาก จึงต้องออกแบบเพื่อให้โครงสร้างของกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กสามารถที่จะรับน้ำหนักนี้ได้ ขั้นตอนในการออกแบบและการดำเนินการสร้างต้นแบบ สามารถจำแนกได้ดังนี้ 
 1) การออกแบบและเขียนแบบ ขั้นตอนนี้จะเป็นการออกแบบและเขียนแบบโครงสร้าง โปรแกรมที่ใช้ในการเขียนแบบคือ โปรแกรม 
Solid works 
 2)  วิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างเบื้องต้น 
 หลังจากออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างหลักของกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้างว่าสามารถรับน้ำหนัก
ของน้ำได้ตามที่ออกแบบไปหรือไม่ การทดสอบโครงสร้างเสา คาน จะใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างทางไฟไนต์เอลิเมนต์  โปรแกรม 
Ansys โดยทำการกำหนดแรงกระทำ (Load) ที่กระทำต่อคานและเสา กำหนดจุดจับยึด และกำหนดวัสดุที่ใช้เบื้องต้น    โดยเลือกน้ำหนัก
ของวัสดุที่ใช้ให้มีขนาดใกล้เคียงกับวัสดุจริงมากที่สุด ในการวิเคราะห์โครงสร้างสามารถทำนายโครงสร้างกังหันน้ำเบื้องต้นได้ว่าจะใช้วัสดุ
อะไรเป็นตัวสร้างต้นแบบ เพราะการวิเคราะห์เราจะต้องทำการเลือกวัสดุในการวิเคราะห์ผลทางไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรมจะเป็นตัว
เชื่อมโยงวัสดุนั้นไว้ให้ใช้ โดยสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ผลทางวิศวกรรมได้ 
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ภาพที่ 2  องค์ประกอบรวมของกังหันน้ำหัวน้ำต่ำต้นแบบสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก 

2.3  ทดสอบประสิทธิภาพกังหันน้ำหัวน้ำต่ำ 
 เป็นการศึกษาผลการทดสอบต้นแบบกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่ระดับความสูงของหัวน้ำ 1.8 เมตร การทดสอบกังหันน้ำ   โดยการ
ปล่อยน้ำในถังเก็บน้ำลงมาโดยอาศัยประตูน้ำเป็นตัวปรับระดับอัตราการไหล ปล่อยน้ำผ่านท่อเหล็กลำน้ำที่ไหลลงมาด้วยความเร็ว 5.94 
เมตรต่อวินาที เข้าสู่หน้าตัดกังหันน้ำเพื่อให้กังหันน้ำนั้นเกิดการหมุนเพื่อทำการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยอาศัยเพลาเป็นตัวส่งกำลัง กังหันน้ำ
ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กยังมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการวัดค่าโปรไฟล์การไหลที่เกิดขึ้นในระบบการทำงาน เรียกว่า ทอร์ค   หาประสิทธิภาพของกังหัน
น้ำโดยการปรับมุมองศาของใบกังหันน้ำที่มุมองศาต่าง ๆ ได้แก่ 25  35  45  และ 55 องศากับแนวแกน จากสมการ 

         (8) 

เมื่อ   ⍴  =  ความหนาแน่นของน้ำ (kg/m3) 
        g  =  ค่าความโน้มถ่วง (m/s2) 
       Q  =  อัตราการไหลของน้ำ (m3/s) 
       H  =  เฮดน้ำ (m) 

ղ =
P

⍴gQH
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3.  ผลการวิจัย 
  
     จากการคำนวณทางทฤษฎี กำหนดให้ ค่าความเร็วน้ำไหลผ่านท่อเหล็กด้วยความเร็ว 5.94 เมตรต่อวินาที ค่าโมเมนต์ความเฉื่อย มีค่า 
0.647 กิโลกรัมต่อตารางเมตร พื้นที่การไหลของน้ำที่ทางออกจากถังมีท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.28 เมตร อัตราการไหลของน้ำจะไหล
ผ่านพื้นที่ทั้งหมดทุกๆ ความยาวท่อไปยังล้อกังหันน้ำจนไหลออกสู่บรรยากาศ 0.062 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของกังหันน้ำ ดำเนินการทดสอบกังหันน้ำหัวน้ำต่ำและหาประสิทธิภาพของกังหันน้ำหัวน้ำต่ำต้นแบบโดยการปรับมุมองศาของ
ใบพัดกังหันน้ำ  จากการทดสอบประสิทธิภาพกังหันน้ำหัวน้ำต่ำต้นแบบที่ระดับความสูงของหัวน้ำ 1.8 เมตร ทำได้โดยการปล่อยน้ำในถัง
เก็บน้ำลงมาโดยอาศัยประตูน้ำเป็นตัวปรับระดับอัตราการไหล ปล่อยน้ำผ่านท่อเหล็กลำน้ำที่ไหลลงมาด้วยความเร็ว 5.94 เมตรต่อวินาที 
เข้าสู่หน้าตัดกังหันน้ำเพื่อให้กังหันน้ำนั้นเกิดการหมุนเพื่อทำการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยอาศัยเพลาเป็นตัวส่งกำลัง หาประสิทธิภาพของกังหัน
น้ำโดยการปรับมุมองศาของใบกังหันน้ำที่มุมองศาต่าง ๆ ได้แก่ 25  35  45  และ 55 องศากับแนวแกน    ผลการทดสอบประสิทธิภาพ
กังหันน้ำหัวน้ำต่ำต้นแบบ สรุปได้ว่า ที่การทดสอบติดตั้งมุมองศาของใบพัดกังหันน้ำที่ 25 35 45 และ 55 องศา ให้ประสิทธิภาพการทำงาน 
24.90  85.30  88.21  และ 23.22  ตามลำดับ และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด 1,557.60 วัตต์ ที่ 45 องศา แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบประสิทธิภาพกังหันน้ำหัวน้ำต่ำ 

 

ภาพที่ 3  การทดสอบประสิทธิภาพกังหันน้ำหัวน้ำต่ำต้นแบบสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก 

องศาใบกังหันน้ำ ความเร็วเชิงมุม 
(RPM)

ทอร์ค (N.m) ประสิทธิภาพ (%) พลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตได้ (Watt)

25 300.6 2.89 24.90 439.68

35 428.6 2.84 85.30 1,504.69

45 329.0 2.63 88.21 1,557.60

55 229.0 2.10 23.22 410.02
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4. สรุปผลและอภิปรายผล  
    ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่ากังหันน้ำหัวน้ำต่ำที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งที่ทางปล่อยน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อที่สามารถให้กำลังผลิต
ไฟฟ้ามากที่สุด คือ กังหันน้ำที่มีจำนวนใบพัด 5 ใบ มุมของ Guide vane ที่เหมาะสมคือ 25 องศา และมุมของการเคลื่อนที่ของใบพัด 
(Runner blade) ที่เหมาะสมคือ 45 องศา ท่ีความเร็วรอบ 329 rpm ให้ประสิทธิภาพสูงสุด 88.21 % และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
จริง 1,557.60 วัตต์ โดยผลการศึกษาจากการคำนวณทางทฤษฎีและการจำลองด้วยการคำนวณทางพลศาสตร์ของการไหล (CFD) พบว่า ที่
อัตราการไหลของน้ำ 0.0594 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ผลการศึกษาพบว่า การคำนวณเชิงตัวเลขและคำนวณทางทฤษฎีจะได้ค่า
ประสิทธิภาพของกังหันน้ำหัวน้ำต่ำที่ใกล้เคียงกัน คือ 89 % ซึ่งแสดงถึงความถูกต้องและแม่นยำในการออกแบบกังหันน้ำหัวน้ำต่ำ 
เนื่องจากการจำลองทาง CFD ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมการจำลองการทำงานของกังหันน้ำที่เสมือนจริง [3, 6-8] และค่า
ประสิทธิภาพจากการออกแบบที่ได้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงของกังหันน้ำหัวน้ำต่ำมากที่สุด ซึ่งหมายความว่าการออกแบบกังหันน้ำ
หัวน้ำต่ำนี้สามารถนำไปใช้งานติดตั้งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่สถานที่ดังกล่าวได้จริง 

5.  กิตติกรรมประกาศ 
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ผลการใชแ้ป้งดัดแปรเป็นตัวประสานในการข้ึนรูปแผ่นวัสดุบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยเปลือกทุเรียน 
The Effect of Modified Starch as a Binder on the Molding of  

Packaging Material Sheet from Durian Peel Fiber  
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บทคัดย่อ 

การขึ้นรูปแผ่นวัสดุบรรจุภัณฑ์โดยใช้กระบวนการในการอบ ส่วนผสมประกอบด้วยเส้นใยเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนและแป้งดัด
แปรในการเป็นตัวประสานที่ระดับร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 และศึกษาผลของการใช้แป้งดัดแปรที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของแผ่น
วัสดุบรรจุภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่าแผ่นวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดมีความหนา 1.55 มิลลิเมตร และมีความหนาแน่น เท่ากับ 0.13-0.16 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร ค่าสีของแผ่นวัสดุบรรจุภัณฑ์ พบว่าแผ่นวัสดุที่มีส่วนประกอบของแป้งดัดแปรปริมาณร้อยละ 50 ให้ค่าความสว่าง (L*) 
สูงสุดเท่ากับ 90.11 โดยมีความแตกต่างกับแผ่นวัสดุที่มีส่วนประกอบของแป้งดัดแปรที่ระดับอื่นที่แตกต่างกัน สำหรับการซึมผ่านน้ำและ
น้ำมันของแผ่นวัสดุ พบว่าแผ่นวัสดุที่มีส่วนประกอบของแป้งดัดแปรที่ร้อยละ 30 มีความต้านทานการซึมผ่านน้ำสูงสุดเท่ากับ 110 วินาทีต่อ
มิลลิลิตร และแผ่นวัสดุที่มีส่วนประกอบของแป้งดัดแปรร้อยละ 40 มีความต้านทานการซึมผ่านน้ำมันสูงสุดเท่ากับ 150 วินาทีต่อมิลลิลิตร 
คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลจากการเพิ่มแป้งในปริมาณที่ เหมาะสม ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการเป็นตัวประสานของแป้งดัดแปรในส่วนผสมของแผ่นวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
 
คำสำคัญ: เส้นใยเซลลโูลส  เปลือกทุเรียน  แป้งดัดแปร  ตัวประสาน แผ่นวัสดุบรรจุภณัฑ ์
 
 

Abstract 
The production of packaging material using the baking process consists of cellulose fibers of durian 

peel and modified starch as a binder at 10, 20, 30, 40 and 50%. The impact of three different starch applications 
on the physical properties of packaging material was investigated. The results showed that all packaging materials 
had a thickness of 1.55 mm and a density of 0.13-0.16 kg/cm3. In terms of color, 50% modified starch-containing 
material had the highest L* value of 90.11, with significant difference from other modified starch-containing 
material at different concentrations. The material containing 30% modified starch showed the highest water 
penetration resistance of 110 sec/ml, while the material containing 40% modified starch indicated the highest oil 
resistance of 150 sec/ml. The addition of an optimum amount of modified starch results in an improvement in 
the physical properties of the packaging material. This demonstrates the binding capacity of modified starch in 
the packaging material. 
 
Keywords: cellulose fiber, durian peel, modified starch, compatibilizer, packaging material 
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1. บทนำ 
ทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สำคัญของไทย โดยเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในการบริโภคทั้ง ในและต่างประเทศมี

มูลค่าการส่งออกในแต่ละปีเป็นจำนวนมากเนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรสามารถพัฒนาให้สามารถออกผลผลิตได้เกือบตลอดปี ปัญหา
หนึ่งที่ตามมาหลังจากการบริโภคและการแปรรูปก็คือขยะที่เกิดจากส่วนของเปลือกทุเรียน โดยเปลือกทุเรียนเป็นของเหลือทิ้งที่พบ
จำนวนมาก ทุเรียนหนึ่งผลพบว่าส่วนของเปลือกมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของน้ำหนักทั้งหมด ซึ่งเป็นปัญหาในการกำจัดทิ้งและ
เป ็น ผลก ระท บ ต่ อส ภ าพ แวด ล้ อ ม  เป ลื อก ทุ เรี ย น มี อ งค์ ป ระกอบ ของเส้ น ใย สู งโด ยน อก เห นื อ จากส่ วน ที่ เป็ น                                                                                                                                                                          
พอลิแซคคาไรด์ แล้วยังประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นเยื่อเซลลูโลสสู งถึงร้อยละ 30 ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการเตรียมซีเอ็มซี 
(Carboxymethyl cellulose, CMC) จากรายงานวิจัยของสุนันท์และคณะ [6] พบว่าสารสกัดเปลือกทุเรียนมีลักษณะเป็นของแข็ง 
เป็นผงมีรูปร่างไม่แน่นอน พบทั้งลักษณะกลมและคล้ายไฟเบอร์ มีสีน้ำตาลอ่อนและเป็นผงสีขาวนวล สารที่สกัดได้มีกลิ่นเฉพาะ มีรส
เปรี้ยวอมขมจนถึงไม่มีรสขม มีลักษณะคล้ายฟองอากาศกลมกลวง ผงของสารสกัดเปลือกทุเรียนจะพองตัวได้ในน้ำให้เป็นของเหลวข้น
หนืด มีรายงานวิจัยหลายหน่วยงานพยายามพัฒนาผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้จากธรรมชาติ  เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้
ประโยชน์จากวัตุดิบในธรรมชาติและของเหลือทิ้งทางการเกษตรของท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ชานอ้อย ใบสับปะรด  ขุยมะพร้าว ใบพืช
ชนิดต่างๆและเศษของเหลือทิ้ง ด้วยกระบวนการในการอัดขึ้นรูปแบบร้อน จนนำไปสู่การพัฒนาต่อในเชิงพานิชย์ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์
จากเส้นใยกาบกล้วย เส้นใยมันสำปะหลัง เส้นใยสับปะรด [2] และบรรจุภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน [5] เป็นต้น อีกทั้งยังมีการพัฒนา
เครื่องขึ้นรูปภาชนะที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติออกมาใช้อย่างมากมาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นไปท่ี
วัสดุธรรมชาติ [3] ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องการนำเปลือกทุเรียนเป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นวัสดุเพื่อการพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์  โดย
ศึกษาปริมาณแป้งดัดแปรในปริมาณที่เหมาะสมในการขึ้นรูปแผ่นวัสดุและศึกษาสมบัติทางการบรรจุของแผ่นวัสดุที่ได้ เพื่อให้ได้
ปริมาณเหมาะสมสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ต่อไป 

 

2. วิธีการวิจัย 
2.1 การเตรียมเส้นใยจากเปลือกทุเรียน 
     การเตรียมเปลือกทุเรียน โดยนำเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ที่แกะเนื้อออกหมดแล้ว ตกแต่งและตัดช้ินส่วนที่ไม่ต้องการ นำ
เปลือกทุเรียนมาหั่นให้เป็นแผ่นบางที่มีความหนาน้อยว่า 4 มิลลิลิตร นำเปลือกทุเรียนอบให้แห้ง ในตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60±5 องศา
เซลเซียส จากนั้นต้มด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในปริมาณความเข้มข้นร้อยละ 18 โดยน้ำหนักเยื่อแห้ง ทีอุ่ณหภูมิ 150 องศา
เซลเซียส  เป็นระยะเวลา 2 ช่ัวโมง ล้างเยื่อเปลือกทุเรียนจนไม่มีสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ และอบที่อุณหภูมิ 60±5 องศาเซลเซียส  จน
ได้เยื่อเส้นใยแห้ง  และนำเยื่อเปลือกทุเรียนที่ได้จากการอบแห้งไปทำการฟอกขาว เพื่อให้สีอ่อนลง ด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ -
ออกไซด์ ที่ความเข้มข้นร้อยละ 15 ของน้ำหนักเยื่อแห้ง และอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60±5 องศาเซลเซียส   เยื่อแห้งที่ฟอกขาวแล้วนำมา
ทำการบดกระจายเยื่อ เพื่อแยกกลุ่มก้อนของเส้นใยให้แตกตัวออกจากกัน ทำการปั่นให้เยื่อกระจาย เมื่อได้เยื่อเส้นใยแล้วจึงนำไปผสม
และขึน้รูปแผ่นวัสดุต่อไป (ภาพท่ี 1) 
 
2.2 ขั้นตอนการผสมและการขึน้รูปแผ่นวัสด ุ
 นำเส้นใยเปลือกทุเรียนปริมาณ 3 กรัม ผสมสารขึ้นรูปได้แก่ แมกนีเซียมสเตียเรท (magnesium stearate) ร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก 
กัวกัม (guar gum) ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก, และ กลีเซอรอล (glycerol) ร้อยละ  4 โดยน้ำหนัก โดยศึกษาส่วนผสมแป้งดัดแปรจาก
มันสำปะหลังในระดับความเข้มข้นร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก  ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน ก่อนนำส่วนผสมไปให้
ความร้อนเพื่อให้แป้งเกิดการพองตัวและเกิดเจล และขึ้นรูปแผ่นวัสดุให้มีความหนา 1.55 มิลลิลิตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร 
นำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส  จนกระทั่งแผ่นวัสดุแห้งก่อนนำไปวิเคราะห์คุณภาพ (ภาพที่ 1)   งานวิจัยนี้         
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) ทำการทดลอง 3 ซ้ำ วิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ผลการทดลองโดยใช้ ANOVA (Analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของข้อมูลโดยวิธี Duncan’s 
New Mulitple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
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2.3 การวิเคราะห์คุณภาพ 
2.3.1 ค่าสดีว้ยเครื่อง Color meter (Konice Minolta, CR – 400 series)  
2.3.2 ทดสอบสมบัติการบรรจุของแผ่นวัสดุ ได้แก่ ค่าการต้านการซมึผ่านของน้ำและนำ้มัน [4] ความแน่นแข็งด้วยเครื่อง Hardness 
tester (Cat.Nos.510-5 and 510-1) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ต้มด้วยสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดเ์ขม้ข้นร้อยละ 18  โดยน้ำหนักเยื่อแห้ง ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 

 
อบที่อุณหภูมิ 60±5 องศาเซลเซยีส จนไดเ้ยื่อแห้ง 

 
ฟอกขาว ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เขม้ข้นร้อยละ 15 ของน้ำหนักเยื่อแห้ง 

 
                   อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60±5 องศาเซลเซียส จนได้เยือ่แห้ง 

 
                                          ปั่นให้เยื่อกระจาย 

 
ผสมเยื่อเปลือกทุเรียนกับส่วนผสมในการขึ้นรูปได้แก่ แมกนีเซียมสเตียเรท กัวกัม และกลีเซอรอล 

และแป้งดัดแปรในระดับความเข้มขน้ร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก 
                          ด้วยเครื่องผสมอาหาร 

 
                                               ขึ้นรูปแผ่นวัสด ุ

 
                                 อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60±5 องศาเซลเซยีส 

 
แผ่นวัสดจุากเปลือกทุเรียน 

 
ภาพที่ 1 การเตรียมแผ่นวัสดุขึ้นรปูจากเปลือกทุเรียน 
 
 
 
 

อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60±5 องศาเซลเซยีส 

หั่นให้เป็นแผ่นบางที่มีความหนานอ้ยว่า 4 มิลลิเมตร 

เปลือกทุเรยีนพันธุ์หมอนทอง 
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3. ผลการวิจัย 
การผลิตแผ่นวัสดุจากเส้นใยเปลือกทุเรียนท่ีนำมาผสมสารขึ้นรูปได้แก่ แมกนีเซียมสเตียเรต กัวกัม กลีเซอรอล โดยมสี่วนผสมของ

แป้งดัดแปรทีร่ะดับต่างๆ ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 2 และผลการทดสอบคุณภาพ ดังนี ้
 

           
 

 

                                                
 

     

ภาพที่ 2 แผ่นวัสดุขึ้นรูปจากเปลอืกทุเรียนด้วยส่วนผสมของปริมาณแป้งดัดแปรที่แตกต่าง 
 

3.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสีของแผ่นวัสดุ 
จากผลการวิเคราะห์ (ตารางที่ 1) พบว่า ค่าความสว่าง (L*) ของแผ่นวัสดุที่ผสมแป้งดดัแปรที่ระดับร้อยละ 50  มีค่าความสว่างมาก

ที่สุดเท่ากับ 90.110.18 โดยไม่มีความแตกต่างกับแป้งดัดแปรทีร่้อยละ 40 แต่มคีวามแตกต่างอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ (p0.05) 
เมื่อเปรยีบเทียบกับแป้งดดัแปรที่ระดับร้อยละ 10-30 ซึ่งค่าความสว่างดังกล่าวมีสมัพันธ์กบัค่าความเปน็สีแดง (a*) และ ค่าความเป็นสี
เหลือง (b*) ที่มีค่าน้อยทีป่ริมาณแป้งดัดแปรที่ร้อยละ 40-50 

 
3.2 ค่าความต้านทานการซึมผ่านน้ำและน้ำมนัของแผ่นวัสด ุ

ผลการทดสอบความต้านทานการซึมผ่านน้ำและน้ำมันของแผ่นวัสดุ ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า ส่วนผสมของแป้งดัดแปรมีผลต่อ
การต้านทานการซึมผ่านของน้ำ โดยส่วนผสมของแป้งดัดแปรที่ระดับร้อยละ 30 มีความสามารถต้านทานการซึมผ่านของน้ำมากที่สุด

ค่าเท่ากับ 11011.50 วินาทีต่อมิลลิลิตร   ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p0.05) กับส่วนผสมของแป้งดัดแปร
ระดับอื่นๆ  ความสามารถในการต้านการซึมผ่านรองลงมา คือส่วนผสมของแป้งดัดแปรที่ระดับร้อยละ 20, 40, 50 และ10  ตามลำดับ 
ขณะที่ค่าความต้านทานการซึมน้ำมันของแผ่นวัสดุ พบว่า ที่ระดับแป้งดัดแปรเพิ่มขึ้นมีผลต่อความต้านทานการซึมผ่านของน้ำมันเพิ่ม

มากขึ้น โดยแผ่นวัสดุผสมแป้งดัดแปรที่ระดับร้อยละ 40 มีค่าความสามารถต้านทานการซึมผ่านของน้ำมันมากที่สุดเท่ากับ 1501.15 
วินาทีต่อมิลลิลิตร รองลงมาคือร้อยละ 30, 50, 20 และ10 ตามลำดับ โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p0.05)     
ซึ่งแผ่นวัสดุที่ผสมแป้งที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 10  มีความต้านทานการซึมผ่านน้ำมันต่ำสุด  

 
 
 
 

แป้งดัดแปร ร้อยละ 10    แป้งดัดแปร ร้อยละ 20  แป้งดัดแปร ร้อยละ 30 

แป้งดัดแปร ร้อยละ 50  แป้งดัดแปร ร้อยละ 40 
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3.3 ความแน่นแข็งของเนื้อสัมผัสแผ่นวัสด ุ
จากตารางที่ 2 พบว่าความแน่นแข็งของเนื้อสัมผัสของแผ่นวัสดุที่ผสมแป้งดัดแปรแต่ละระดับไม่มีความแตกต่างกัน โดยที่ความ

เข้มข้นของแป้งระดับที่สูงขึ้นมีส่วนช่วยให้วัสดุมีความแน่นแข็งมากขึ้น ความแน่นแข็งของแผ่นวัสดุโดยรวมอยู่ระหว่าง 0.13- 0.16 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

 
ตารางที่ 1 ค่าสีของแผ่นวัสดุจากเส้นใยเปลือกทุเรียนที่มสี่วนผสมของแป้งดัดแปรในระดับที่แตกต่าง 
 

ปริมาณแป้งดัดแปร 
(%) 

ค่าส ี
L* a* b* 

10 78.700.72a 2.390.05b 23.300.31b 
20 78.870.37a 1.670.11b 22.810.40a 
30 79.400.31b 1.730.04b 22.350.30a 
40 79.870.93b 1.700.22a 22.210.37a 
50 90.110.18c 1.640.43a 19.600.75a 

หมายเหตุ:a-dตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p0.05) 
    

ตารางที่ 2 ทดสอบการซึมผ่านน้ำ การซึมผา่นของน้ำมันและความแน่นแข็งของแผ่นวัสดุจากเส้นใยเปลือกทุเรียนที่มสี่วนผสมของแป้ง
ดัดแปรในระดับท่ีแตกต่าง 
 

ปริมาณแป้งดัดแปร 
(%) 

อัตราการซึมผา่นของน้ำ 
(sec/ml) 

อัตราการซึมผา่นของน้ำมัน 
(sec/ml) 

ความแน่นแข็งของเนื้อสัมผสั 
(kg/cm3) 

10 32.00a 81.00a 0.130.00a 
20 809.19d 113.78ab 0.130.00a 
30 11011.50e 850.57c 0.150.00a 
40 296.54c 1501.15d 0.160.00a 
50 101.10b 311.15b 0.160.00a 

     หมายเหตุ:a-eตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p0.05) 

 

4. วิจารณ์และอภิปรายผล 
องค์ประกอบของเปลือกทุเรียน มีส่วนประกอบพอลิแซคคาไรด์และเยื่อเซลลูโลสสูง ซึ่งเป็นกลุ่มของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและ

โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส  จัดเป็นสารจำพวกเซลลูโลสอีเทอร์ชนิดหนึ่ง จากรายงานการพบสารคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกทุเรียน ซึ่ง
พบว่าสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกทุเรียนที่สกัดได้เป็น Crude fraction มีลักษณะเป็นของแข็งเป็นผงมีรูปร่างไม่แน่นอน พบทั้ง
ลักษณะกลมและคล้ายไฟเบอร์ ส่วนสารที่ได้หลังการทำให้บริสุทธ์ิจะมีลักษณะเป็นผงสีขาวนวล มีกลิ่นเฉพาะและมีรสเปรี้ยวอมขม [6] 
อย่างไรก็ตามเส้นใยจากเปลือกทุเรียนท่ีได้จากการสกัดด้วยด่างนีม้ีผลทำให้คลอโรฟิลล์ของเปลือกทุเรียนเกิดการสลายตัวเปลี่ยนจากสี
เขียวเป็นสีน้ำตาล และเมื่อนำมาฟอกสีด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วจะทำให้เส้นใยเปลือกทุเรียนมีสีอ่อนจางลง ทำให้สีของแผ่น
วัสดุมีความขาวและสว่างมากข้ึนนอกเหนือจากการมีแป้งเป็นส่วนผสม จากการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพด้านสีของแผ่นวัสดุเส้นใย
เปลือกทุเรียนด้วยแป้งดัดแปร พบว่าแป้งดัดแปรให้ค่าความสว่างมากขึ้นตามความเข้มข้นของแป้งที่เพิ่มขึ้นโดยที่ร้อยละ 40 และ50   
ซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน แต่ในส่วนผสมของแป้งดัดแปรทีล่ดลงค่าความสว่างจะลดลงตามลำดับ โดยในแต่ละระดับความเข้มข้นมีความ
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p0.05) ทั้งนี้เนื่องจากสัดส่วนของเส้นใยเปลือกทุเรียนมีปริมาณมากกว่าส่วนผสมของแป้ง    
ดัดแปร จึงทำให้สีของแผ่นวัสดุมีสีน้ำตาลมากข้ึนและค่าความสว่างลดลงตามลำดับ ผลของอุณหภูมิและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมมี
ผลต่อการกระจายตัวของเม็ดแป้งทำให้เม็ดแป้งมีการกระจายตัวที่สม่ำเสมอ เม็ดแป้งที่ผ่านกระบวนการดัดแปรแล้วจะเกิดการ         
เจลาติไนซ์ได้อยา่งสมบูรณ์ การเกิดเจลาติไนซ์ของแป้งเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายหมู่ไฮดรอกซิลของแป้งสามารถทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆได้
ดีขึ้นและเมื่อปล่อยให้เย็นลงโมเลกุลอะมิโลสที่อยู่ใกล้กันจะจัดเรียงตัวใหม่ด้วยพันธะไฮโดรเจน เกิดเป็นร่างแหสามมิติโครงสร้างใหม่ที่
สามารถอุ้มน้ำและไมม่ีการดดูน้ำเข้ามาอีก มีความหนืดคงท่ีมากขึ้น [1] ดังนั้นในสภาวะที่ปริมาณแป้งที่เหมาะสม การยึดจับกันระหว่าง
เจลของเม็ดแป้งและเส้นใยจึงเป็นไปด้วยดี ทำให้โครงสร้างของแผ่นวัสดุมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ด้วยคุณสมบัติในการเป็นตัวจับยึด และ
ความสามารถในการต้านทานการซึมผ่านของน้ำมันได้ดี เมื่อนำไปทำให้สุกในกระบวนการอบเนื้อสัมผัสจะร่วนมีความคงตัวสูง และเจล
มีเนื้อสัมผัสที่แข็งมากขึ้น โดยภายหลังจากการทำแห้งหมู่คาร์บอกซีจะทำหน้าท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขยายตัวของวัสดุ ภาชนะที่ได้
จะมีน้ำหนักเบาและมีความหนาแน่นต่ำ [8]  นอกจากนี้รายงานวิจัยของ [7] พบว่าภาชนะบรรจุซึ่งมีองค์ประกอบของแป้งและเซลลูโลส
ไฟเบอร์จะมีผลทำให้การดูดซึมน้ำและปริมาณน้ำของถาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยปราศจากผลกระทบต่อคุณสมบัติอื่นๆ ดังนั้นด้วย
คณุสมบัติของแป้งดัดแปรดังกล่าวจึงมีส่วนทำให้สมบัติในการบรรจุของแผ่นวัสดุมีความสามารถในการต้านทานการซึมผ่านของน้ำและ
น้ำมันได้ดี และมีความแข็งแรงไม่แตกต่างกันเมื่อมีปริมาณแป้งความเข้มข้นสูงขึ้น ซึ่งแสดงถึงการทำหน้าที่ในการเป็นตัวประสานของ
แป้งดัดแปรในส่วนผสมของแผ่นวัสดุได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติทางการบรรจุเพิ่มสูงขึ้นเมื่อปริมาณแป้งเพิ่มขึ้นในระดับที่เหมาะสม 
   

5. สรุป 
จากผลของการวิจัยจากการเตรียมแผ่นวัสดุที่ได้จากเส้นใยจากเปลือกทุเรียนและส่วนผสมของแป้งดัดแปร โดยแป้งดัดแปรมีผลต่อ

ความสามารถในต้านการซึมผ่านของน้ำได้ และมีความสามารถต้านการซึมผ่านของน้ำมันได้ดี โดยความแน่นแข็งของแผ่นวัสดุไม่
แตกต่างกัน แต่แนวโน้มการเพิ่มปริมาณแป้งอาจมีผลต่อความแน่นแข็งที่เพ่ิมสูงขึ้น ผลของงานวิจัยนี้จึงเป็นข้อมูลสำหรับในพัฒนาการ
ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ด้วยการประยุกต์ใช้แป้งดัดแปรในขั้นตอนต่อไป  
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การทดสอบแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุในเด็กอายุ 2-5 ปี สำหรับผู้ปกครอง  

Testing the caries risk assessment tool for parent of 2-to-5-year-old children 
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บทคัดย่อ  

โรคฟันน้ำนมผุเป็นปัญหาทางทันตสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งมีปัจจัยของการเกิดโรคที่สำคัญ คือ พฤติกรรม
การเล้ียงดูของผู้ปกครอง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบแบบประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุ 2-5 
ปี สำหรับผู้ปกครอง โดยให้ผู้ปกครองตอบแบบประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดฟันผุในเด็กซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
และค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.98 และ0.74 ตามลำดับ ร่วมกับการตรวจสภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กโดยทันตแพทย์ ข้อมูลที่ได้นำมา
ทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีฟันผุและปัจจัยต่าง ๆ พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดฟันผุ ประกอบด้วยปัจจัยเส่ียงสูง 4 
ข้อ ได้แก่ มีฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษา ไม่มีผู้ปกครองแปรงฟันให้เป็นประจำทุกวัน รับประทานอาหารว่าง/ขนม/เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล 
และอาหารว่าง/ขนมซึ่งมีส่วนประกอบของแป้งหรือน้ำตาลที่เป็นคราบเหนียวติดฟันระหว่างอาหารมื้อหลักมากกว่าวันละ 2 ครั้ง 
ร่วมกับปัจจัยเส่ียงปานกลางอีก 3 ข้อ นำมาสร้างแบบประเมินความเส่ียงสำหรับผู้ปกครองที่มีค่าร้อยละการทายถูกเท่ากับร้อยละ 70 
ซึ่งอยู่ในระดับยอมรับได้ ดังนั้นการพัฒนาแบบประเมินฉบับนี้จะช่วยทำให้ผู้ปกครองสามารถนำไปประเมินความเส่ียงต่อเกิดฟันผุของ
เด็กได้ง่ายด้วยตนเอง  มีประสิทธิภาพในการคัดกรองใกล้เคียงกับแบบประเมินโดยทันตบุคลากร เหมาะสมกับบริบทในประเทศไทยที่มี
ข้อจำกัดด้านทรัพยากร และมีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่มีโรคระบาดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามารับบริการ
ของเด็ก 

 
คำสำคัญ: ฟันผุ, แบบประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคฟันผุ, พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดฟันผุ, เด็กก่อนวัยเรียน 
 
 

Abstract 
Dental caries remains an important public health problem in Thailand. One of the important factors of 

dental caries in young children is parenting behavior. The purposes of this study were to develop and test a caries 
risk assessment tool for parent of preschool child that may help reduce children future caries. Data collected from 
145 pairs of 2-to-5-year-old children and their parents. Parent, who were the child primary caregiver, completed 
the behavior assessment questionnaire, which content validity and reliability respectively evaluated as 0.98 and 
0.74, on factors affecting the incidence of tooth decay in children. The child's oral health was examined by a 
dentist. The data were tested to determine which behaviors affected the presence of children tooth decay and 
various factors. The caries risk assessment tool for parent was constructed. Its score was set by four high-risk 
behaviors (having untreated cavities, no daily supervised tooth brushing, eating sugar contained snacks or drinks 
and eating sticky starchy or sugary snacks between main meals more than twice a day) and three moderate risk 
behaviors. The total parenting behavior score of each child was calculated. Receiver operating characteristics curve 
was used to find out which is the excellent cut-off score for classifying caries risk level. This cut-off score shown 
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the highest accuracy (70.0) which is acceptable. The screening efficiency of this tool is similar to the standard caries 
risk assessment by dental personnel. Therefore, the development of this novel assessment will help parents to 
easily assess their child's oral health care behaviors for tooth decay. It is suitable for the context in Thailand with 
limited resources and very useful especially during pandemic situation that hinder children's access to dental 
services. 

 
Keywords: Dental caries, Caries risk assessment, Caries-risk behaviors, Preschool 
 

1. บทนำ 
1.1 หลักการและเหตุผล 

โรคฟันผุในเด็กยังคงเป็นปัญหาทางทันตสาธารณสุขท่ีสำคัญของประเทศไทย จากผลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 
8 พ.ศ. 2560 พบว่าเด็กไทยอายุ 3 ปีร้อยละ 52.9 มีฟันผุ และจะเพิ่มมากถึงร้อยละ 75.6 ในเด็กอายุ 5 ปี[1] สอดคล้องกับข้อมูลเด็ก
ปฐมวัยที่มารับบริการทางทันตกรรมที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองซึ่งพบว่าความรุนแรงของปัญหาฟันน้ำนมผุนั้นสัมพันธ์กับอายุที่
เพิ่มขึ้นของเด็ก โดยพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีมีฟันผุร้อยละ 0.58 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.18, 17.1, 32.76 และ 42.58 ในกลุ่มเด็ก
อายุ 1-2, 2-3, 3-4 และ 4-5 ปีตามลำดับ[2] 

ในอดีตแนวทางการรักษาโรคฟันผุจะมุ่งเน้นไปที่การกำจัดรอยผุแล้วบูรณะตัวฟันให้สามารถให้งานได้ดังเดิม แต่เม่ือแนวความคิด
เรื่องสมดุลฟันผุ (caries balance concept)ได้ถูกเสนอขึ้นและอธิบายว่ากระบวนการเกิดโรคฟันผุนั้นเป็นกระบวนการที่เป็นพลวัต 
(dynamic process) ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นกับสมดุลของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดฟันผุ ซึ่งประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบสำคัญ คือ ตัวฟัน เชื้อจุลินทรีย์ และสภาพแวดล้อมในช่องปาก[3]จึงส่งผลให้แนวทางเรื่องการจัดการโรคฟันผุ (caries 
management) ได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่เน้นการรักษาโรคฟันผุมาเป็นมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการเกิดรอยโรคใหม่ และชะลอการ
ลุกลามของรอยโรคขุ่นขาวที่มีการดำเนินของโรคบนผิวเคลือบฟัน (active white spot lesion) ซึ่งเป็นลักษณะของรอยโรคฟันผุระยะ
เริ่มแรกไม่ให้ลุกลามเป็นรูผุ[4]โดยการปรับเปล่ียนปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดฟันผุต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัย
ก่อโรคฟันผุ (pathologic factors) และปัจจัยป้องกันฟันผุ (protective factors) ตามแนวคิดสมดุลฟันผุ[5] วิธีการหนึ่งที่สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการติดตาม และปรับเปล่ียนปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเปิดฟันผุเหล่านี้ คือ การใช้ประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคฟันผุ 
(caries risk assessment)[6] โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคฟันผุ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง เช่น พฤติกรรมการทำความสะอาดช่อง
ปาก[7-11], การใช้ฟลูออไรด์[7-11], พฤติกรรมการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม[7-11], ประวัติการรับการรักษาทางทันตกรรม[9-
11], การมีคราบจุลินทรีย์บนผิวฟัน[7-11], ระดับเศรษฐานะทางสังคม[10-11], การมีโรคประจำตัว[7-8], การมีความผิดปกติของผิวฟัน
[7-8, 10], อัตราการไหลและองค์ประกอบของน้ำลาย[8-9], ปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ในน้ำลาย[8] เป็นต้น เพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิดโรค
ฟันผุของแต่ละบุคคล เม่ือทราบผลการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคฟันผุแล้วก็จะนำไปสู่การวางแผนการรักษาทางทันตกรรม การ
ให้ทันตกรรมป้องกัน และการให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลต่อไป [5] ซึ่งมีประโยชน์ด้านการ
บริหารจัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้การหยุดยั้งหรือชะลอการดำเนินโรคของรอยผุ
ระยะเริ่มแรกไม่ให้ลุกลามเป็นรูผุจึงช่วยลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กจากการมีฟันน้ำนมผุ[12] ลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาทาง
ทันตกรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กปฐมวัยที่มีข้อจำกัดทางด้านพัฒนาการส่งผลให้ไม่สามารถให้ความร่วมมื อขณะทำการ
รักษาทางทันตกรรมได้[13]อาจต้องมีการใช้ยาสงบประสาทซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่าย และความเส่ียงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนแก่เด็ก[14] 

ในปัจจุบันการจัดการโรคเรื้อรังได้มุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง (Health Risk Behavior) ซึ่งสาเหตุสำคัญของโรค
เรื้อรังหลายโรค เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ภายใต้แนวคิดการสนับสนุนการจัดการตนเอง 
(Self-management support) ของผู้ป่วย[15]ได้มีการศึกษามาตรการสุขภาพในหลายรูปแบบที่ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความตระหนัก 
สามารถประเมินสภาวะสุขภาพ และจัดการความเส่ียงทางสุขภาพได้เอง โดยผลการศึกษาส่วนใหญ่พบว่ามีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้นทั้งสภาวะโรค พฤติกรรมสุขภาพ ความพึงพอใจ และความรู้ เกี่ยวกับการจัดการโรคของตัวผู้ป่วยเอง[16] ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำ
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แนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการโรคฟันน้ำนมผุซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่มีปัจจัยเส่ียงสำคัญ คือ พฤติกรรมการเล้ียงดูที่ไม่เหมาะสมของ
ผู้ปกครอง[17] โดยการใช้แบบประเมินความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุ แต่เนื่องจากแบบประเมินระดับความเส่ียงต่อการเกิดโรคฟันผุหลาย
รูปแบบที่ได้รับการยอมรับและใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันต้องใช้ข้อมูลหลายด้านประกอบกัน โดยเฉพาะผลการตรวจในช่องปากโดย
ผู้เช่ียวชาญ[7-11] รวมถึงการตรวจพิเศษอื่น ๆ ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม[8,11] ทำให้ยังไม่มีแบบประเมินใดที่ผู้ปกครองสามารถทำได้
ด้วยตนเอง ทั้ง ๆ ที่ผู้ปกครองเป็นบุคคลสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กไม่มีส่วนร่วมและขาดความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมเส่ียง
ต่อการเกิดโรคฟันน้ำนมผุ นอกจากนี้ยังพบว่าวิธีการให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กนั้น ผู้ปกครองและ
ทันตแพทย์ควรร่วมกันวางแผนกำหนดพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการเปลี่ยนแปลง [18-19] โดยพบว่าการใช้แบบประเมินพฤติกรรม
เส่ียงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุ 2-5 ปีช่วยให้ผู้ปกครองปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กให้ดีขึ้นได้ แต่ยังไม่มีการทดสอบ
การใช้แบบประเมินความเส่ียงที่ผู้ปกครองประเมินด้วยตนเองว่ามีประสิทธิภาพในการทำนายการเกิดโรคฟันน้ำนมผุของเด็กว่าอยู่ใน
ระดับใด[20] การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุ 2-5 ปีที่ผู้ปกครองสามารถ
ประเมินได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักถึงการมีพฤติกรรมการเล้ียงดูเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม ลดการเกิดฟันผุในอนาคตของเด็ก
ปฐมวัย และสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อคัดกรองความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุของเด็กปฐมวัยเบื้องต้นที่ผู้ปกครองสามารถทำเองได้ที่บ้าน
เป็นข้อมูลให้ทันตบุคคลากรใช้ในการบริหารจัดการเด็กที่มีความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุในระดับต่าง ๆ กันให้ได้รับบริการทางทันตกรรม
และคำแนะนำด้านทันตกรรมป้องกันตามความเหมาะสม ช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมของทันตแพทยใ์นการ
ประเมินความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุของเด็ก ลดระยะเวลารอคอยของผู้มารับบริการ ลดภาระของผู้ปกครองทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่าย 
รวมทั้งความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการในการเดินทางเพื่อรับบริการทางทันตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการของกลุ่มเด็กเล็ก 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อพัฒนาแบบประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุ 2-5 ปีที่ผู้ปกครองสามารถประเมินได้ด้วยตนเอง 
1.2.2 เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นของแบบประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุ 2-5 ปีสำหรับ

ผู้ปกครอง 
 

2. วัสดุ-อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
     การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Study) โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะโรคฟันผุใน
เด็กอายุ 2-5 ปี และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง โดยใช้แบบสอบถาม แบบประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรค
ฟันผุ และแบบสำรวจสภาวะช่องปาก ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย รหัสโครงการ 
494/2564 
2.1 ขอบเขตการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี ที่มารับบริการที่คลินิกทันตกรรม สถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมืองเลือกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกหน่วยตัวอย่างตามสะดวก (convenience sampling) โดยเก็บข้อมูลจากผู้ปกครอง
และเด็กอายุ 2-5 ปี จำนวน 145 คน ที่มารับบริการในช่วงเดือน ธันวาคม 2564 ถึง พฤษภาคม 2565  
 2.1.1 เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion Criteria) 
 2.1.1.1 ผู้ปกครองเด็กอายุ 2-5 ปีที่พาเด็กมารับบริการที่กลุ่มงานทันตสาธารณสุขสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเป็นผู้ดูแลหลัก
ของเด็ก หรือรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กสามารถตอบแบบประเมินได้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 
 2.1.1.2 ผู้ปกครองเข้าใจภาษาไทย สามารถอ่านออกเขียนได้ 
 2.1.2 เกณฑ์การแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ (Exclusion Criteria)  
 2.1.2.1 เด็กมีโรคประจำตัว หรือมีความบกพร่องที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดูแลความสะอาดช่องปาก เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ 
ได้รับยาที่มีผลทำให้การหล่ังของน้ำลายลดลง การใส่เครื่องมือในช่องปาก (intra oral appliance) เป็นต้น 
 2.1.2.2 ผู้ปกครองเป็นชาวต่างด้าว 
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 2.1.3 เกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา (Discontinuation Criteria) 
 2.1.3.1 เด็กไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจฟันจนไม่สามารถเก็บข้อมูลการตรวจสภาวะช่องปากได้  
 2.1.3.2 ผู้ปกครองไม่สามารถให้ข้อมูลในส่วนของแบบสอบถามได้ครบถ้วน 
2.2 ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 

2.2.1 การพัฒนาร่างแบบประเมินความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุในเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครอง 
ทบทวนประเด็นปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดฟันผุในเด็กปฐมวัย ทั้งจากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กปฐมวัยที่มารับบริการที่คลินิกทันตกรรม สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง วิเคราะห์และ
จำแนกปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดฟันผุในเด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองสามารถประเมินได้ด้วยตนเอง จากนั้นทำ focus group ทันตแพทย์เด็ก 8 
ท่าน จนได้ร่างของแบบประเมินเบื้องต้นจำนวน 12 ข้อ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ด้านพฤติกรรมการเข้ารับบริการทางทันตก
รรม ด้านพฤติกรรมการทำความสะอาดช่องปาก และด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม  

ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินฉบับร่างก่อนนำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงตามเนื้อหา 
(content validity index: CVI) โดยปรึกษาผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก, ผู้เช่ียวชาญ
ด้านทันตสุขภาพ, ผู้เช่ียวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์, ผู้เช่ียวชาญด้านการสร้างเครื่องมือ และผู้เช่ียวชาญด้านการใช้ภาษา ทำการแก้ไข
แบบประเมินตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญจนมีค่ามากกว่า 0.7 จากนั้นนำร่างแบบประเมินนี้ทำการเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองเด็กอายุ 
2-5 ปี (ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) จำนวน 40 คน เพื่อทดสอบความเช่ือม่ันภายใน (internal reliability) ปรับแก้ไขเม่ือได้ค่ามากกว่า 0.7 
จึงนำแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป 

2.2.2 ข้ันตอนเก็บข้อมูลจากการนำแบบประเมินไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
เม่ือกลุ่มตัวอย่างได้รับการช้ีแจง และให้คำยินยอมเข้าร่วมการศึกษาแล้ว ผู้ปกครองจะได้รับแบบสอบถามที่เป็นลักษณะผู้ตอบจะ

อ่านและตอบเอง (self-administration) เพื่อเก็บข้อมูลทั่วไป และข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฟันผุจากร่างแบบประเมินที่สร้าง
ขึ้น จากนั้นผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์ผู้ปกครองเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุตามแบบประเมินในส่วนที่  3 ตามแบบประเมิน
ความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุสำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปีของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ[7] จากนั้นเด็กได้รับการตรวจสภาวะ
ฟันผุโดยทันตแพทย์เพียงท่านเดียว ตามเกณฑ์ของ Caries Assessment Spectrum and Treatment (CAST index) [21] ดังตาราง
ที่ 1 โดยพิจารณาว่าเด็กที่มีรหัส 3,4,5,6 และ7 มีโรคฟันผุในช่องปาก โดยทำการทดสอบความเช่ือม่ันภายในผู้ตรวจโดยการตรวจเด็ก
จำนวน 10 คนที่ไม่ได้อยู่ในการศึกษานี้ได้ค่า kappa = 0.85  
 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การตรวจฟนัผุ  

ลักษณะที่ตรวจพบ รหัส ความหมาย 
ปกต ิ 0 ตรวจไม่พบการเปล่ียนแปลงของผิวฟันที่เป็นรอยผุชัดเจน 
เคลือบหลุมร่องฟัน 1 มีสารเคลือบหลุมร่องฟัน(ทั้งหมดหรือบางส่วน) 
ได้รับการบูรณะแล้ว 2 มีวัสดุบูรณะให้ใช้งานได้ โดยที่วัสดุยังอยู่ในสภาพด ี
รอยผุช้ันเคลือบฟัน 3 เกิดการเปล่ียนสีของเคลือบฟันเนื่องจากการผุ โดยที่อาจมี/ไม่มีการแตกหักของผิวเคลือบฟัน 
รอยผุช้ันเนื้อฟัน 4 มีการเปล่ียนสีของเนื้อฟันเนื่องจากฟนัผุ มองเห็นได้ชัดเจนผ่านเคลือบฟนั อาจมี/ไม่มีการ

แตกหักของผิวฟันช้ันนอก 
5 เกิดรูผุชัดเจนถึงช้ันเนื้อฟัน แต่ยังไม่ทะลุโพรงประสาทฟัน 

รอยผุลุกลามถึง
โพรงประสาทฟัน 

6 รูผุทะลุโพรงประสาทฟันชัดเจน  
7 มีการบวมเนื่องจากหนอง หรือมีรูเปิดระบายหนอง เนื่องจากฟนัผุ หรือฟันผุจนเหลือแต่ราก 

ตรวจไม่พบ 8 สูญเสียฟันซี่นั้นไปเนือ่งจากฟนัผุ 

อื่น ๆ 9 นอกเหนอืจากที่กล่าวมาข้างตน้ 
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2.2.3 การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าสถิติของตัวแปรในการศึกษานี้โดยใช้โปรแกรมSPSS 
2.2.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองและเด็กโดยใช้ ได้แก่ 

ค่าสูงสุด-ต่ำสุด, ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น 
2.2.3.2 สถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytic statistics) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วย CVI และความเช่ือม่ันภายในโดย

สถิติที่ใช้ คือ Kuder Richardson 20 (KR-20) test ค่าที่ได้ คือ cronbach’s alpha หาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมต่าง ๆ  กับ
สภาวะการมีฟันผุโดยใช้สถิติ Pearson’s product moment correlation จากนั้นคัดเลือกพฤติกรรมเพื่อสร้างข้อคำถามของประเมิน 
โดยพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการมีฟันผุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เป็นพฤติกรรมเส่ียงสูงกำหนดคะแนน 3 คะแนน และ
พฤติกรรมที่มีแนวโน้มความสัมพันธ์กับการมีฟันผุเป็นปัจจัยเส่ียงปานกลางกำหนดคะแนน 1 คะแนน ทดสอบความเที่ยงตรงตามสภาพ 
(concurrent validity) เป็นการทดสอบว่าผลคะแนนจากแบบประเมินความเส่ียงที่พัฒนาขึ้นมีความสัมพันธ์กับการมีรอยโรคฟันผุใน
ช่องปากเด็กหรือไม่ สถิติที่ใช้วัดคือ correlation analysis และค่าที่ได้ คือ ค่า r จากนั้นทำ receiver operating characteristic 
curve (ROC curve) เพื่อหาจุดตัดคะแนน (cut-off score) ที่จะใช้บ่งช้ีว่าจุดตัดคะแนนที่ใช้ในการแยกกลุ่มที่มีความเส่ียงต่อการเกิด
ฟันผุสูง-ต่ำ และทดสอบความตรงเชิงเสมือน (convergent validity) โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินความเส่ียงโดย
ผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างจากแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นกับผลการประเมินโดยทันตแพทย์ด้วยแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  และความสัมพันธ์ระหว่างการมีฟันผุของเด็กกับผลการ
ประเมินความเส่ียงโดนผู้ปกครองและทันตแพทย์โดยใช้สถิติ Pearson’s product moment correlation 

 

3. ผลการศึกษา 
ผู้ร่วมการศึกษาเป็นเด็กและผู้ปกครองจำนวน 145 คู่ พบว่าผู้ปกครองที่ตอบแบบเป็นเพศหญิงจำนวน 118 ราย (ร้อยละ 76.0) มี

อายุตั้งแต่ 20-64 ปี อายุเฉลี่ยเท่ากับ 36 ปี 4 เดือน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.196 ปี) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จำนวน 62 คน (ร้อยละ 42.8) และมีรายได้ต่อเดือนของครอบครัวน้อยสุด 3 ,000 บาท รายได้มากสุด 150,000 บาท รายได้เฉล่ีย
เท่ากับ 43,750 บาท  (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 29,334) ส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ 15,001 – 30,000 บาท จำนวน 65 คน (ร้อยละ 
44.8) ดังแสดงในตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2  แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ปกครอง จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ของครอบครวั 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน (145 คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

    หญิง 118 81.4 
    ชาย 27 18.6 

2. อายุของผู้ปกครอง, mean±SD 35.62±8.35 ปี 
    20-29 ปี  35 24.1 
    30-39 ปี 71 49.0 
    40-49 ปี  29 20.0 
    50-59 ปี 7 4.8 
    60 ปีหรือสูงกว่า 2 2.1 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด   

    ไม่ได้เรียนหนังสือ   4 2.8 

    ประถมศึกษา 5 3.4 
    มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า 35 24.1 

    อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 16 11.0 

    ปริญญาตรี 62 42.8 
4. รายได้ต่อเดือน, mean±SD 43,750 + 29,334 บาท 

    ไม่เกิน 15,000 บาท  4 2.8 
    15,001 – 30,000 บาท 65 44.8 
    30,001 – 45,000 บาท 26 17.9 
    45,001 – 60,000 บาท 23 15.9 
    มากกว่า 60,000 บาทข้ึนไป 27 18.6 

 
เด็กเป็นเพศหญิงจำนวน 78 ราย (ร้อยละ 53.8) อายุเฉล่ียเท่ากับ 3 ปี 7 วัน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96) โดยเด็กส่วนใหญ่มีอายุ 

2-3 ปี (ร้อยละ 38.6) เมื่อตรวจสุขภาพช่องปากพบเด็กที่มีรอยโรคฟันผุจำนวน 71 ราย (ร้อยละ 49.0) มีค่าเฉลี่ยฟันผุ(เฉพาะที่มีรูผุ
ชัดเจน)อุดถอน (dmft) เท่ากับ 2.13 ซี่ต่อคน เม่ือจำแนกตามระดับความรุนแรงของรอยโรคฟันผุ โดยใช้เกณฑ์ CAST index ที่สูงที่สุด
ในช่องปาก พบว่าส่วนใหญ่ระดับ 4 คะแนน 28 คน (ร้อยละ 19.3 จากเด็กทั้งหมด หรือร้อยละ 38.4 จากเด็กที่มีฟันผุทั้งหมด) ดังแสดง
ในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของเด็ก จําแนกตามเพศ อายุ และสภาวะโรคฟันผุ 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน (145คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
    หญิง 78 53.8 
    ชาย 67 46.2 
2. อายุ, mean±SD 3.02±0.96 ปี 
    2 ปี 56 38.6 
    3 ปี 39 26.9 
    4 ปี 41 28.3 
    5 ปี 9 6.2 
3. ดัชนีฟันผุอุดถอน (dmft)  2.13 ซี่/คน 
     0         ซี่ต่อคน 85 58.6 
     1 – 5    ซี่ต่อคน 42 29.0 
     6 – 10   ซี่ต่อคน 10 6.9 
     11 – 15 ซี่ต่อคน 6 4.1 
     16 – 20 ซี่ต่อคน 2 1.4 

 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน (145คน) ร้อยละ 
ระดับ CAST index ซึ่งแสดงถึงการมีรอยโรคฟันผุรุนแรงที่สุดในช่องปาก   
     3 14 9.7 
     4 28 19.3 
     5 16 11.0 
     6 13 9.0 

 
สำหรับขั้นตอนการพัฒนาแบบประเมินความเส่ียง จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การสังเกต

พฤติกรรมเส่ียงของเด็กอายุ 2-5 ปีที่มารับบริการ และการทำ focus group ได้ร่างของแบบประเมินความเส่ียงเบื้องต้นประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบด้านพฤติกรรม คือ การเข้ารับบริการทางทันตกรรม การทำความสะอาดช่องปาก และ การรับประทานอาหารและ
เครื่องดื่ม โดยความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาในความเห็นของผู้เช่ียวชาญ มีค่าตั้งแต่ 0.85-1.00 และค่าเฉล่ียทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 ซึ่งมากกวา่ 
0.8[22] จึงถือว่ามีความตรงเชิงเนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์ จากนั้นนำร่างแบบประเมินนี้ทำการเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองเด็กอายุ 
2-5 ปี (ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) จำนวน 40 คน เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นภายในได้ค่าเท่ากับ 0.74 ซึ่งมีค่าสูงกว่า 0.7 แสดงว่าแบบ
ประเมินความเสี่ยงนี้มีความเชื่อมั่นภายใน ดังนั้นสรุปได้ว่าแบบสอบถามฉบับนี้มีคุณภาพที่ดีสามารถนำไปใช้ได้ จากนั้นจึงนำแบบ
ประเมินที่พัฒนาขึ้นไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป 

เม่ือนำข้อมูลพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีฟันผุมาหาความสัมพันธ์กับการมีรอยโรคฟันผุในช่องปาก พบว่าการมีฟันผุที่ยังไม่ได้รับ
การรักษาหรือไม่เคยได้รับการตรวจฟัน(โดยทันตบุคลากรหรือผู้ปกครอง), ไม่มีผู้ปกครองแปรงฟันให้ทุกวัน, รับประทานอาหารว่าง/
ขนม/เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล และรับประทานอาหารว่าง/ขนม ซึ่งมีส่วนประกอบของแป้งหรือน้ำตาลที่เป็นคราบเหนียวติดฟันระหว่างม้ือ
หลักมากกว่าวันละ 2 ครั้ง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการมีรอยโรคฟันผุในช่องปาก และยังมีอีก 3 พฤติกรรมที่มี
แนวโน้มของความสัมพันธ์โดยพบว่าความแตกต่างของร้อยละของเด็กที่มีรอยโรคฟันผุระหว่างเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และไม่มี
พฤติกรรมเสี่ยงอยู่ในช่วงร้อยละ 20-50 ได้แก่ ความถี่ของการแปรงฟัน , การอมข้าว(ใช้เวลารับประทานอาหารต่อมื้อนานกว่า 1 
ช่ัวโมง) และพฤติกรรมการใช้ขวดนมที่ไม่เหมาะสม ดังแสดงในตารางที่ 4 นำข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการมีฟันผุและพฤติกรรมเส่ียง
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ต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุ 2-5 ปีที่ได้มาพิจารณาเลือกข้อคำถามและถ่วงน้ำหนักเพื่อพัฒนาแบบประเมินความเส่ียงดังตารางที่ 5 
ซึ่งจะได้คะแนนรวมตั้งแต่ 0 – 15 คะแนน 
 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุ 2-5 ป ีกับการมีฟันน้ำนมผุ 

พฤติกรรมเส่ียง 
มีฟันผุ71คน 

n (%) 
ไม่มีฟันผุ74คน 

n (%) 
p-value odd 

ratio 
95%CI 

1) เด็กได้รับการตรวจฟันโดยทนัตแพทย์ครั้งสุดท้ายนานมากกวา่ 6 เดือน หรือไม่เคยพบทันตแพทย์ 
     ใช่ 58 (51.3) 55 (48.7) 0.285 1.541 0.64, 2.61 
     ไม่ใช่ 13 (40.6) 19 (59.4)    
2) ปัจจุบันเดก็มีฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษาในช่องปาก 
     ใช่/ไม่ได้ตรวจ 53 (70.7) 22 (29.3) <0.001a* 6.960 3.35, 14.46 
     ไม่ใช่  18 (25.7) 52 (74.2)    
3) เด็กใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ความเข้มข้น 1,000 ppm 
     ไม่ได้ใช้ / ไม่ทราบ 7 (53.8) 6 (46.2) 0.712a 1.240 0.40, 3.89 
     ใช้ 64 (48.5) 68 (51.5)    
4) เด็กแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง      
     ไม่ใช่ 11 (68.8)c 5 (31.2) 0.093a 2.530 0.83, 7.70 
     ใช่ 60 (46.5)c 69 (53.5)    
5) มีผู้ใหญ่แปรงฟันให้เด็กทุกวัน      
     ไม่ใช่ 27 (75.0) 9 (25.0) <0.001a* 4.432 1.90, 10.33 
     ใช่ 44 (40.4) 65 (59.6)    
      

6) เด็กรับประทานอาหารว่าง/ขนม/เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลระหว่างม้ือหลักมากกวา่วันละ 2 คร้ัง 
    ใช่ 27 (64.3) 15 (35.7) 0.018a* 2.414 1.15, 5.07 
    ไม่ใช่ 44 (42.7) 59 (57.3)       
7) เด็กรับประทานอาหารว่าง/ขนม ท่ีเป็นแป้งหรือน้ำตาลมีลักษณะเป็นคราบเหนียวติดฟันระหว่างม้ือหลักมากกว่าวนัละ 2 คร้ัง 
    ใช่ 20 (74.1) 7 (25.9) 0.004a* 3.754 1.47, 9.56 
    ไม่ใช่ 51 (43.2) 67 (56.8)    
8) มีพฤติกรรมอมข้าว      
    ใช่ 2 (100.0)c 0 (0.0) 0.238b na na 
    ไม่ใช่ 69 (48.3)c 74 (51.7)    
9) มีพฤติกรรมการกินนมที่ไม่เหมาะสมทั้งนมแม่และนมขวดอย่างใดอยา่งหนึ่ง ได้แก่ หลับไปพร้อมกับการดูดนม ตื่นมาดูดนม
กลางคืน 
    ใช่  43 (44.8) 53 (55.2) 0.159a 0.608 0.34, 1.22 
    ไม่ใช่ 28 (57.1) 21 (42.9)    
10) ใช้ขวดนมและมีพฤติกรรมการใช้ขวดนมไม่เหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ เลิกขวดนมช้ากวา่อายุ 1 ขวบครึ่ง หลับคาขวด
นม ตื่นมาดูดนมตอนกลางคืนแล้วนอนหลับต่อ ใช้ขวดนมใส่เครื่องดื่มที่มีรสหวาน (n=106 เนื่องจากในการศึกษานี้มีเด็กที่ไม่เคย 
ใช้ขวดนม 39 คน) (มีฟันผุ 43 คน) (ไม่มีฟันผุ 63 คน)    
    ใช่  40 (44.4)c 50 (55.6) 0.06b 3.467 0.924, 13.01 
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พฤติกรรมเส่ียง 
มีฟันผุ71คน 

n (%) 
ไม่มีฟันผุ74คน 

n (%) 
p-value odd 

ratio 
95%CI 

    ไม่ใช่ 3 (18.8)c 13 (81.2)    
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value<0.05) 
a = Chi-square, b = Fisher’s exact test, C = มีความแตกต่างของร้อยละของเด็กที่มีรอยโรคฟันผุระหว่างเด็กที่มี และไม่มีพฤติกรรม
เส่ียงอยู่ในช่วงร้อยละ 20-50 
 
ตารางที่ 5 แบบประเมินพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็ก2-5ปสีำหรับผู้ปกครองที่สร้างขึ้น 

ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องต่อการเกดิโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย 0 คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 

1. ปัจจุบันเด็กมีฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรกัษาในช่องปาก 

(ได้รับการตรวจโดยทันตบุคลากร หรือผู้ปกครอง) 

ไม่มี 

 

 มีฟันผุ/ 

ไม่ได้ตรวจ 

2. เด็กแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง ใช่ ไม่ใช่  

2. มีผู้ใหญ่ช่วยแปรงฟันให้เด็กทุกวันหรือไม่ มี  ไม่มี 

3.เด็กรับประทานอาหารว่าง/ขนม/เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลระหว่างม้ือหลัก 0-2 คร้ัง/วัน  ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป 

4.เด็กรับประทานอาหารว่าง/ขนม ที่เป็นแป้งหรือน้ำตาลมีลักษณะเป็น

คราบเหนียวติดฟันระหว่างม้ือหลัก 

0-2 คร้ัง/วัน  ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป 

7.เด็กมีพฤติกรรมอมข้าว ไม่ใช่ ใช่  

5.ใช้ขวดนมและมีพฤติกรรมการใช้ขวดนมไม่เหมาะสม (อย่างใดอย่าง

หนึ่ง) ได้แก่ เลิกขวดนมช้ากว่าอายุ 1 ขวบครึ่ง, หลับคาขวดนม, ตื่นมา

ดูดนมตอนกลางคืนแล้วนอนหลับต่อ, ใส่เครื่องดื่มที่มีรสหวาน (นมหวาน 

น้ำผ้ึง น้ำผลไม้ น้ำหวาน) ให้เด็ก 

ไม่ใช่ ใช่ 

 

 

ผลรวมคะแนน  0-2 คะแนน 
เส่ียงต ่ำ 

3-15 คะแนน 

เส่ียงสูง 

 
ทดสอบค่าความตรงตามสภาพพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.458 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P<0.05) 

หรือกล่าวได้ว่าคะแนนการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุในเด็กอายุ 2-5 ปีสำหรับผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ปานกลางในทิศ
ทางบวกกับการมีรอยผุของเด็กตามสถานการณ์จริง นั่นคือคะแนนรวมสูงแสดงว่ามีโอกาสพบโรคฟันผุมาก ขณะทีค่ะแนนรวมต่ำแสดง
ว่ามีโอกาสพบโรคฟันผุที่น้อย จากนั้นวิเคราะห์ค่าพื้นที่ใต้โค้ง (AUROC) ซึ่งบ่งบอกถึงค่าร้อยละการทายถูก (accuracy) พบว่าจุดตัด
คะแนนที่ 3 คะแนนมีค่าพื้นที่ใต้โค้งสูงที่สุดเท่ากับ 0.700 (specificity 54.1, sensitivity 85.9)  และอยู่ในช่วง 0.7-0.8 ซึ่งถือว่า
ยอมรับได้[23] สรุปได้ว่าจุดตัดที่ 3 คะแนนมีความเหมาะสมที่สุดสำหรับแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุในเด็กอายุ 2-5 ปี 
สำหรับแบบประเมินความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุสำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ พบว่ามีค่าพื้นที่
ใต้โค้งเท่ากับ 0.806 (specificity 61.1, sensitivity 100.0) เมื่อประเมินด้วยข้อคำถามทั้งฉบับ และมีค่าพื้นที่ใต้โค้งเท่ากับ 0.514 
(specificity 98.6, sensitivity 4.1) เม่ือประเมินด้วยข้อคำถามเฉพาะในส่วนปัจจัยเส่ียงและการป้องกันฟันผุซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพช่องปากดังแสดงในภาพที่ 1 และตารางที่ 6 
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(A) (B) 
ภาพที่ 1 Receiver operating characteristics curve (ROC curve)  

ของแบบประเมินพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดฟันผุในเด็กอายุ 2-5 ปี สำหรับผู้ปกครอง(A)  
และแบบประเมินความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุของทันตแพทยสมาคม(B)เพื่อทำนายการเกิดฟนัที่มรีอยผุ 

 
ตารางที่ 6 เปรียบเทยีบค่าพื้นที่ใต้โค้ง ค่าความไว และความจำเพาะ ระหว่างแบบประเมินความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุสำหรับผู้ที่อายุ
น้อยกวา่ 18 ปี ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และแบบประเมินความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุในเด็กอายุ 2-5 ปีสำหรับ
ผู้ปกครองที่จุดตัดคะแนนต่าง ๆ 

แบบประเมิน AUROC 95%CI P-value specificity sensitivity 
predictive 
power** 

ความเส่ียงต่อการเกดิฟันผุสำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ป ีของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  

ผลประเมินภาพรวม 0.806 0.73, 0.88 <0.001* 61.1 100 161.1 

   ผลประเมินส่วน
ปัจจัยเส่ียงและป้องกัน 

0.514 0.42, 0.61 0.777 98.6 4.1 
102.7 

ความเส่ียงต่อการเกดิฟันผุในเด็กอายุ 2-5 ปีสำหรับผู้ปกครอง  
> 2 0.693 0.61, 0.78 <0.001* 52.7 85.9 138.6 
> 3  0.700 0.61, 0.79 <0.001* 54.1 85.9 140 
> 4 0.684 0.58, 0.76 <0.001* 60.8 76.1 136.9 
> 5  0.694 0.60, 0.77 <0.001* 82.4 56.3 138.7 
> 6 0.687 0.59, 0.77 <0.001* 82.4 54.9 137.3 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P<0.01) 
**อำนาจการทำนาย (predictive power = specificity + sensitivity) 

 
ทดสอบความตรงความตรงเชิงเสมือนพบว่าผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุที่ประเมินโดยผู้ปกครองด้วยแบบ

ประเมินที่พัฒนาขึ้นมีความสัมพันธ์กับผลการประเมินโดยทันตแพทย์ด้วยแบบประเมินความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุสำหรับผู้ที่อายุน้อย
กว่า 18 ปี ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดังแสดงในตารางที่ 7 

 
ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุ 2-5 ปีโดยผู้ปกครอง และแบบ
ประเมินความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุสำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 

ผลประเมินความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุ โดยทันตแพทย ์ p-value odd ratio 95%CI 
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  เส่ียงต่ำ เส่ียงสูง     

โดยผู้ปกครอง 0-2 คะแนน 31 (50.8) 30 (49.2) <0.001* 5.167 2.41, 
11.07 

3-15 คะแนน 14 (16.7) 70 (83.3)     
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P<0.01)                                                                             

  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบฟันน้ำนมผุกับผลการประเมินพฤติกรรมเส่ียงโดยผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง

จากแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น และผลการประเมินโดยทันตแพทย์ด้วยแบบประเมินความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุสำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 
18 ปี ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ พบว่าผลการประเมินพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดฟันผุที่ประเมินโดยผู้ปกครองด้วยแบบ
ประเมินที่พัฒนาขึ้น และผลการประเมินโดยทันตแพทย์ด้วยแบบประเมินความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุสำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ของ
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯมีความสัมพันธ์กับการมีฟันน้ำนมผุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 
ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบฟันน้ำนมผุกับผลการประเมินความเส่ียงโดยผู้ปกครองด้วยแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น และ
ผลการประเมินโดยทันตแพทย์ด้วยแบบประเมินความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุสำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ของทันตแพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทยฯ  
การประเมินความเส่ียง ไม่มีฟันผุ74คน 

จำนวน(ร้อยละ) 
มีฟันผุ71คน 

จำนวน(ร้อยละ) 
p-value odd ratio 95%CI 

โดยผู้ปกครองด้วยแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น 
     เส่ียงต่ำ (0-2 คะแนน) 46 (75.4) 15 (24.6) <0.001* 6.133 2.93, 12.84 
     เส่ียงสูง (3-15คะแนน) 28 (33.3) ถ6 (66.7)    

โดยทันตแพทย์ด้วยแบบประเมินความเส่ียงของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 

     เส่ียงต่ำ 45 (100.0) 0 (0) <0.001* 3.448 2.54, 4.69 

     เส่ียงสูง 29 (29.0) 71 (71.0)    
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P<0.01)                                                                             

 
4. บทวิจารณ์ 

เด็กกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้มีอายุเฉล่ีย 3.02 ปี พบว่ามีฟันผุร้อยละ 49.0 และมีค่าเฉล่ียฟันผุถอนอุด (dmft) เท่ากับ 2.13 ซี่ต่อ
คน ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับผลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 ของเด็กอายุ 3 ปใีนเขตกรุงเทพมหานครที่
พบว่ามีฟันผุร้อยละ 49.5 และมีค่าเฉล่ียฟันผุถอนอุด (dmft) เท่ากับ 2.5 ซี่ต่อคน[1] กล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการ
ตัวแทนของเป็นกลุ่มประชากรเด็กอายุ 2-5 ปีในพืน้ที่กรุงเทพมหานครได้ 

ผลการหาความสัมพันธ์ของการมีฟันผุกับปัจจัยเส่ียงด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กทั้ง 3 ด้าน สำหรับการเข้ารับ
บริการทางทันตกรรมนัน้พบว่าการที่ผู้ปกครองรับรู้ว่าเด็กมีฟนัผุทีย่ังไม่ได้รับการรักษา และเด็กที่ไม่ได้รับการตรวจฟนัทั้งจากทนัต
บุคลากรหรือตัวผู้ปกครองเองนั้นสัมพันธก์ับการมีฟันผุในช่องปากของเด็กอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีอัตราการตรวจพบวา่มีฟันผุจริงสูงถึง 
4.5 เท่าเม่ือเปรียบเทียบกับเด็กกลุ่มที่ผู้ปกครองประเมินว่าไม่มีฟันผุ สอดคล้องกับการศึกษาของBHAVNA และคณะซึ่งพบว่าเด็กอายุ 
2-5 ปี ที่ผู้ปกครองประเมินว่ามีปัญหาสุขภาพช่องปากมีฟันผุมากกว่าเดก็ที่ผู้ปกครองประเมินว่ามีสุขภาพช่องปากดีถึง 3 เท่า[24] และ
ปัจจัยนีก้็นับว่าเป็นปัจจัยเส่ียงหลักในแบบประเมินของทันตแพทยสมาคม แห่งประเทศไทยด้วยเช่นกันแต่อยู่ในส่วนการตรวจสุขภาพ
ช่องปากที่ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจและบันทึก แต่ในการศึกษานี้พบว่าผู้ปกครองสามารถประเมินปัจจัยทั้งข้อนี้ได้ด้วยตนเองและได้ผลที่
ค่อนข้างน่าเช่ือถือเช่นกนั 

204
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคโปสเตอร์



 

ในด้านการทำความสะอาดช่องปากพบว่าเด็กที่มีผู้ปกครองช่วยแปรงฟันให้ทุกวันมีฟันผุนอ้ยกว่าเดก็ที่แปรงฟันเองอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติสอดคล้องกับคำแนะนำของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ที่แนะนำให้เด็กอายุตำ่กวา่ 6 ปีควรผู้ปกครองช่วยแปรงฟันให้
เป็นประจำ[25] ในขณะที่ความถี่ของการแปรงฟันกลับไม่มีความสัมพันธ์กับการมีฟันผุอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติ พบเพียงแนวโน้มของ
ความสัมพันธ์คือกลุ่มที่แปรงฟันน้อยกวา่วันละ 2 คร้ังมีฟันผุมากกว่ากลุ่มที่แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 2.5 เท่า เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Brent และคณะ ท่ีพบว่าเด็กอายุต่ำกวา่ 5 ปีที่มีผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือขณะแปรงฟันมีฟันผุน้อยกว่าเด็กที่ต้อง
แปรงฟันเอง และในกลุ่มที่แปรงฟันด้วยตัวเองนั้นพบว่ายิ่งเด็กใช้เวลาในการแปรงฟันนานกลับยิ่งพบว่ามีฟันผุมากกว่า ท้ังนี้เนือ่งจาก
อุปสรรคทางด้านพัฒนาการที่ยังไม่พร้อมของเด็กทำให้การแปรงฟันของเด็กไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ[26] 

สำหรับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม พบว่าทั้งการรับประทานอาหารว่าง/ขนม/เครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของน้ำตาล และ
การรับประทานอาหารว่าง/ขนมที่มีส่วนประกอบของแป้งหรือน้ำตาลที่มีลักษณะเป็นคราบเหนียวติดฟัน ระหวา่งอาหารม้ือหลัก
มากกว่าวนัละ 2 ครั้ง มีความสัมพนัธ์กับการมีฟันผุของเด็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้ง 2 ข้อ รวมกับพฤติกรรมการอมข้าวก็มีแนวโน้ม
ของความสัมพันธ์โดยพบว่าเด็กที่มีพฤติกรรมอมข้าวมีฟันผุมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีพฤติกรรมนี้ถึงกว่าร้อยละ 52 แม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่า
นอกจากความถี่ในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบจะเป็นปจัจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเม่ือประเมิน
ความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุแล้ว[27]  การมีส่วนประกอบของแป้งและลักษณะของขนมที่เป็นคราบเหนียวก็เป็นอกีปัจจัยที่ควรคำนึงถึง
ด้วยเช่นกัน โดย Lingström และคณะ[28]   พบว่านอกจากอาหารและขนมที่มีลักษณะเป็นคราบเหนียวติดฟันแล้ว อาหารประเภท
แป้งที่ผ่านการแปรรูป เช่น ขนมปังกรอบ มันฝรั่งทอดกรอบ หรือขนมกรุบกรอบเม่ือรับประทานแล้วจะมีลักษณะเป็นคราบของแป้ง
เกาะติดผิวฟันเม่ือรับประทานพร้อมกับน้ำตาลจะยิ่งเพิ่มระยะเวลาที่น้ำตาลจะคงอยู่ในช่องปาก เกิดสภาวะความเป็นกรดได้ยาวนานขึ้น 
ส่งผลให้ความสามารถในการทำให้เกิดฟนัผุเพิ่มมากขึ้นกว่าการรับประทานน้ำตาลเพียงอย่างเดียว รวมทั้ง Halvorsrud และคณะ[29]   
ก็พบว่าอาหารประเภทแป้งเพียงอย่างเดียวก็เพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุได้ เนื่องจากในน้ำลายมีเอนไซม์อะไมเลสซึ่งสามารถย่อย
แป้งเป็นน้ำตาลและทำให้เกิดฟันผุได้เช่นกัน แม้ว่าการศึกษาในระยะหลังจะพบว่าการมีพฤติกรรมการกินนมที่ไม่เหมาะสมมีความ
สัมพันธืกับการเกิดฟนัผุในเด็กปฐมวัยไม่ว่าจะเป็นนมขวดหรือนมแม่[30-31] ในการศึกษานี้กลับไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว แต่กลับ
พบแนวโน้มความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กที่ใช้ขวดนมและมีพฤติกรรมการใช้ขวดนมที่ไม่เหมาะสมตามวัยพบว่ามีฟันผุมากกว่ากลุ่มที่ใช้ขวด
นมแต่ไม่มีพฤติกรรมเส่ียง 3.5 เท่า นอกจากนี้ในแบบประเมินพฤติกรรมนี้จะใช้คำถามเกี่ยวกับการกนินมเพียง 1 ข้อ จากทั้งหมด 7 ข้อ
ต่างจากแบบประเมินความเส่ียงของทันตแพทยสมาคมฯ ที่มีข้อคำถามเกี่ยวกับการกนินมมากถึง 2 ข้อ จากคำถามด้านพฤติกรรม
ทั้งส้ิน 5 ข้อทำให้เม่ือใช้ข้อมูลเฉพาะด้านพฤติกรรมที่อยู่ในส่วนของปัจจัยเส่ียงและการป้องกันฟันผุพบว่าอำนาจการทำนายลดลงมาก 
เนื่องจากเป็นวัยที่การกนินมจะเริ่มลดความสำคัญลงไป มีการเปล่ียนแปลงด้านพัฒนาการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง
ปากหลายด้าน เช่น เด็กเริ่มรับประทานอาหาร ขนม และเครื่องดื่มหลากหลายมากขึ้น เริ่มพฤติกรรมต่อต้านเม่ือผู้ปกครองแปรงฟันให้ 
เป็นต้น ดังนั้นแบบประเมินพฤติกรรมที่พัฒนาขึ้นจึงกระจายข้อคำถามให้ครอบคลุมพฤติกรรมด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

แม้ว่าในการศึกษานี้แบบประเมินความเส่ียงที่พัฒนาขึ้นนี้จะมีค่าความไว และความจำเพาะน้อยกว่าเล็กนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกับ
แบบประเมินของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย แต่ในภาพรวมแล้วแบบประเมินมีค่าร้อยละการทายถูกเท่ากับร้อยละ 70 ซึ่งถือ
ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เทียบเท่ากับแบบประเมินความเส่ียงสำหรับเด็กไทยที่อ้อยทิพย์ และคณะ[32]ได้พัฒนาขึ้น รวมทั้งเม่ือ
เปรียบเทียบกับแบบประเมินอื่น ๆ ของต่างประเทศ ทั้ง CAT CAMBRA และ Cariogram จากการศกึษาการมีฟันผุเพิ่มขึ้นใน เด็กอายุ 
3 ปีของ Gao และคณะ[33]พบว่าแบบประเมินความเส่ียงที่สร้างขึ้นนี้มีอำนาจการทำนายสูงกว่าทุกแบบประเมิน มีค่าร้อยละการทาย
ถูกเทียบเท่าแบบประเมิน Cariogram และสูงกว่าแบบประเมิน CAT และ Cambra ซึ่งอาจถือได้ว่าแบบประเมินที่สร้างขึ้นนี้ผู้มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับยอมรับได้ โดยใช้ข้อคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครองเพียง 7 ข้อที่
ผู้ปกครองสามารถประเมินได้ง่ายด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยการตรวจช่องปากโดยผู้เช่ียวชาญ และการตรวจพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติม  
 

5. บทสรุป 
การพัฒนาแบบประเมินฉบับนี้จากการหาความสัมพันธ์ระหวา่งสภาวะโรคฟันผุในเด็กอายุ 2-5 ปี และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ช่องปากเด็กของผู้ปกครองพบว่ามีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้โดยมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.98 และ
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0.74 ตามลำดับความเช่ือม่ัน สำหรับการทดสอบความเที่ยงตรงตามสภาพ และความเที่ยงตรงเชิงเสมือนนั้น พบวา่ผลการประเมิน
ความเส่ียงโดยผู้ปกครองด้วยแบบประเมินความเส่ียงที่พัฒนาขึ้นนี้มีความสัมพันธ์กับสภาวะโรคฟันผุของเด็ก และผลการประเมินโดย
ทันตแพทย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทำให้ได้เครื่องมือที่ช่วยทำให้ผู้ปกครองสามารถนำไปประเมินความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุของเด็ก
ได้ด้วยตนเองโดยใช้เพียงข้อมูลด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก และมีประสิทธิภาพในการคัดกรองใกล้เคียงกับแบบประเมิน
โดยทันตบุคลากรทีต่้องใช้ข้อมูลการตรวจสภาวะช่องปาก ทำให้แบบประเมินความเส่ียงสำหรับผู้ปกครองนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่มีโรคระบาดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามารับบริการของเด็ก และอาจใช้เป็นเครื่องมือช่วยสร้างความ
ตระหนักถึงการมีพฤติกรรมการเล้ียงดูเด็กอายุ 2-5 ปีที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดฟันน้ำนมผุ รวมทั้งอาจขยายผลการใช้แบบประเมินนี้
ในสาขาวิชาชีพอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับดูแลเด็กได ้
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 งานวิจัยนี้เป็นการเก็บข้อมูลการตรวจสุขภาพช่องปากเพียงครั้งเดียว ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยทำการตรวจสุขภาพช่องปาก 

2 ครั้งในระยะเวลาที่ห่างกันเพื่อติดตามการเกดิฟันผุเพิ่มจริง ซึ่งจะช่วยทดสอบประสิทธิภาพการทำนายโอกาสการเกิดฟนัผุจากผลการ
ประเมินด้วยแบบประเมินที่สร้างขึ้นนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

6.2 การศึกษานี้เก็บข้อมูลเฉพาะเด็กที่มีสุขภาพดี ไม่ได้ใส่เครื่องมือในช่องปาก และอาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้นการนำ
แบบประเมินนี้ไปใช้ในกลุ่มเด็กทีมี่โรคประจำตัว ใส่เครื่องมือในช่องปาก หรืออาศัยอยูใ่นพืน้ที่อื่น ๆ ในประเทศไทย อาจต้องพิจารณา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยดา้นสภาวะสุขภาพทีอ่าจเพิ่มความเส่ียงต่อการเกดิฟันผุได้ และความชุกของการเกิดโรคฟันผุทีแ่ตกต่างกนัในแต่
ละพื้นที่ส่งผลต่อค่าความไว และความจำเพาะของเครื่องมือจึงควรต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพของแบบประเมินความเส่ียงนี้อีกครั้ง 
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Waste management from tamarind processing : Case Study of Tamarind Processing 
Entrepreneurs in Tambon Lom Kao, Lom Kao District, Phetchabun Province 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยการจัดการของเสียจากกระบวนการแปรรูปมะขามแช่อิ่มเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

กระบวนการผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปมะขามด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการจัดการของเสียและน้ำเสียที่เหมาะสมจากกระบวนการผลิตมะขามแช่
อิ่มพื้นที่ตำบลหล่มเก่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ผลการวิจัยพบว่า  ในกระบวนการแปรรูปมะขามแช่อิ่มจะมีของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการ ได้แก่ รกมะขาม เปลือกมะขาม น้ำเชื่อมที่ผ่านการแช่อิ่ม ซึ่งรกและเปลือกมะขามสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ย  เชื้อเพลิง 
หรือเพิ่มมูลค่าได้โดยทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่   เปลือกมะขามสามารถทำเป็นกระถางชีวภาพ กำยาน ธูป หรือเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับถ่านไม้
ใช้ในกระบวนการต้มน้ำเชื่อมได้  ในส่วนของน้ำเชื่อมที่ผ่านการแช่อิ่มแล้วนั้นสามารถนำไปผสมกับวัสดุอื่นจากการเกษตรเพื่อทำปุ๋ย
หมักได้เนื่องจากในน้ำเชื่อมที่ผ่านการแช่อิ่มมาแล้วนั้นยังคงมีความหวาน จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้ดีและเกิดกระบวนการหมักได้ 
หรืออีกแนวทางหนึ่งผู้ประกอบการสามารถจัดทำที่สำหรับเก็บน้ำเชื่อมนี้ไว้ในแทงค์หรือภาชนะปิดสนิทเพื่อรอการจำหน่ายจากผู้มารับ
ซื้อนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำต่อไป ในส่วนของคุณภาพน้ำจากกระบวนการผลิตการแปรรูปมะขามแช่อิ่มนั้นมีลักษณะคล้ายกับน้ำเสียที่
เกิดจากบ้านเรือน ซึ่งมีความสกปรกอยู่ในรูปสารอินทรีย์เป็นหลัก ค่าซีโอดีที่วัดได้อยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง และมีค่าพี่เอชเป็นกรด 
(3.0-5.0) และน้ำมีกลิ่นเหม็นที่รุนแรง แนวทางการเลือกระบบบำบัดน้ำเสียจะเลือกจากสภาพพื้นที่ของสถานที่ผลิต กล่าวคือ พื้นที่ที่มี
การระบายน้ำดี มีระดับน้ำใต้ดินในฤดูฝนอยู่ลึกจากผิวดินพอสมควร จะเลือกใช้ระบบบำบัดแบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม และสำหรับพื้นที่ที่มี
การระบายน้ำยากหรือมีระดับน้ำใต้ดินสูง จะเลือกใช้ระบบบำบัดแบบบ่อเกรอะซึ่งในระบบจะมีตัวกลาง (media) อยู่ภายในระบบ ซึ่ง
ระบบบำบัดทั้งสองนี้จัดเป็นการบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพใช้จุลินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศในการบำบัด ซึ่งเป็นการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม
กับสถานประกอบการแปรรูปมะขามแช่อิ่ม เนื่องจากมีราคาประหยัด มีประสิทธิภาพในการบำบัดเบื้องต้นได้ดีและง่ายต่อการดูแล
รักษา   

คำสำคัญ: น้ำเสียจากการแปรรูปมะขามแช่อิ่ม, การจัดการของเสีย, ระบบบำบัดน้ำเสีย 

Abstract 
The research on waste management from tamarind processing is part of the research project entitled 

process development and environmental management for local wisdom with science and technology in the 
processing of tamarind, Phetchabun province. The objective was to find suitable waste and wastewater 
management for the tamarind processing process in Lom Kao Subdistrict, Mueang District, Phetchabun Province. 
The results showed that in the tamarind processing process, there will be wastes resulting from the process such 
as tamarind placenta, tamarind rind, and syrup that has been preserved. The placenta and tamarind bark can be 
used to make fertilizer, fuel, or add value by making new products. Tamarind bark can be made into bio-pots, 
frankincense, incense, or as a fuel with charcoal used in the syrup cooking process. The composted syrup can be 
mixed with other agricultural materials to make compost, as the composted syrup retains its sweetness. 
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Microorganisms can grow well and fermentation can occur. Alternatively, entrepreneurs can create a place for 
storing this syrup in a sealed tank or container to wait for distribution from the purchaser to be processed into 
liquid fertilizer. In terms of water quality from tamarind processing, it is similar to the wastewater generated from 
households. The dirt is mainly in organic form the COD value is quite high and the pH is acidic (3.0-5.0), the 
salinity and the water have a strong odor. Guidelines for selecting a wastewater treatment system are chosen 
based on the area of the production site, i.e. the area with good drainage and groundwater level in the rainy 
season is quite deep from the soil surface, will choose the septic tank - seepage. And for areas with difficult 
drainage or high groundwater levels, will choose a septic tank treatment system in which the system has a 
medium (media) within the system. These systems are classified as biological wastewater treatment using 
anaerobic microorganisms for treatment. This is a wastewater treatment suitable for tamarind processing 
establishments because it is economical, effective in initial therapy, and easy to maintain.   

Keywords: Tamarind processing wastewater, Waste management, Wastewater treatment plant 

1. บทนำ
1.1. ความเป็นมาและที่มาของงานวิจัย
จากปัญหาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น   ซึ่งปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการขยายจำนวนประชากรควบคู่กับการขยายตัวของการบริโภคและการผลิตที่ขาดการคำนึงผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ประเทศที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
Growth) [1] จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีการปลูกมะขามหวานแหล่งใหญ่ของประเทศ เนื่องจากมีความเหมาะสมในเรื่องสภาพ
อากาศและพื้นที่ปลูกทำให้มะขามมีรสชาติหวานอร่อย ไม่เหมือนกับปลูกที่อื่นๆ มะขามหวานจึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัด
เพชรบูรณ์จนได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI (Thai Geographical Indication) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ [2]  ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์มีเนื้อที่ปลูกมะขามทั้งสิ้น 86,846 ไร่ แหล่งผลิตที่สำคัญ ได้แก่ อำเภอหล่มเก่า อำเภอเมือง
เพชรบูรณ์และอำเภอหล่มสัก ตามลำดับ มีพื้นที่เพาะปลูกมะขามหวานจำนวนกว่า 49,945 ไร่ ให้ผลผลิตราว 41,837 ตัน [3] ปัจจุบัน
มีปัญหาหลังฤดูกาลที่ผ่านมามีราคาผลผลิตตกต่ำทำให้เกษตรกรตัดต้นมะขามทิ้งและหันไปปลูกต้นยางพาราแทน ส่งผลให้ผลผลิตที่
ออกสู่ตลาดในฤดูกาลค่อนข้างน้อยประกอบกับต้นมะขามไม่ติดฝักทำให้ราคาผลผลิตค่อนข้างสูง ส่งผลให้เกษตรกรหันมาปลูกมะขาม
เปรี้ยวกันมากขึ้น และมีผู้ประกอบการรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์หันมาให้ความสนใจและแปรรูปมะขามเปรี้ยวเป็น
จำนวนมากทั้งในรูปแบบของมะขามอ่อน มะขามดิบและมะขามสุก เช่น มะขามแช่อิ่มสด  มะขามแช่อิ่มแห้ง ไวน์มะขาม น้ำมะขาม 
มะขามคลุก [4] นอกจากนี้มะขามเปรี้ยวยังสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดได้อีกมาก [5, 6] เช่น ขนมคุกกี้มะขาม เค้กมะขาม แยม
มะขาม เป็นต้น การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้มีของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ได้แก่ รกมะขาม เปลือกมะขาม น้ำเชื่อมที่
ผ่านการแช่อิ่ม รวมถึงน้ำทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะขามทั้งในขั้นตอนการทำความสะอาด  ขั้นตอนการแช่น้ำร้อนเพื่อปอกเปลือก 
ขั้นตอนการแช่น้ำเกลือผสมน้ำปูน และกระบวนการผลิตอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของสินคา้ น้ำทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะขามก่อให้
เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนเนื่องจากขาดการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม [7] จากการลงพื้นที่รับฟังความต้องการ
และปัญหาของผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนยังต้องการรับการสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนา
กระบวนการผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะสามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปมะขามซึ่งถือว่าเป็นพืช
เศรษฐกิจหลักที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์  ดังนั้น งานวิจัยการจัดการของเสียจากกระบวนการแปรรูปมะขามแช่อิ่ม   
ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูป
มะขามด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จังหวัดเพชรบูรณ์   จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการจัดการของเสียและน้ำเสียที่
เหมาะสมจากกระบวนการผลิตมะขามแช่อิ่มพื้นที่ตำบลหล่มเก่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นการส่งเสริมการแปรรูปมะขามที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนขนาดเล็กซึ่งยังขาดความพร้อมในด้านระบบข้อมูล
กระบวนการผลิตสมควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการได้รับองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี แสดงเจตนารมณ์ในการ
รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกในเรื่องรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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1.2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อหาแนวทางการจัดการของเสียและน้ำเสียที่เหมาะสมจากกระบวนการผลิตมะขามแช่อิ่มพื้นที่ตำบลหล่มเก่า อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.3. ขอบเขตการวิจัย 
 ดำเนินการวิจัยโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มผู้ประกอบการผลิตมะขามแปรรูปในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผลิต (ผู้ประกอบการ OTOP)  สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ประเมินกระบวนการผลิตเบื้องต้นและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
เสียจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และหาแนวทางการจัดการของเสียและน้ำเสียที่เหมาะสมให้กับสถานประกอบการ  

2. วิธีดำเนินงานวิจัย
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยกําหนดประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขามที่อยู่ในเขตพื้นที่

จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จํานวน 27 ราย และกลุ่มตัวอย่างทําการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
(Positive Random Sampling) คือ ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และในชุมชน โดยวิธีส่งหนังสือเชิญขอความร่วมมือ 
ขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จํานวน 3 ราย ซึ่งผู้ประกอบการทั้ง 3 รายนี้ มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมการวิจัย เนื่องจาก

เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีการทำมะขามแช่อิ่มเป็นหลักซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ 

2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.2.1  การสังเกต หรือร่วมสังเกต 

 2.2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากผลการศึกษาทฤษฎี
และแนวคิดต่างๆ ตลอดทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งคําถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ชื่อกิจการ ชื่อกลุ่ม/ชุมชน/ผู้ประกอบการ สถานที่ผลิต 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการผลิต ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการเพื่อสอบถามแหล่งกําเนิดของเสีย ได้แก่ 

ชนิดสินค้า ผลิตภัณฑ์แปรรูป ปริมาณที่ผลิตในแต่ละครั้ง ความถี่ในการผลิต ปริมาณวัตถุดิบหลัก และวัตถุดิบรอง เป็นต้น 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการใช้น้ํา พลังงานและการจัดการของเสีย ได้แก่ แหล่งน้ําใช้ ปริมาณการใช้น้ําโดยเฉลี่ย ปริมาณเชื้อเพลิง 

แหล่งพลังงาน ปริมาณการใช้พลังงานต่อการผลิต ระบบบําบัดน้ําเสีย การระบายน้ําทิ้ง และวิธีการกําจัดของเสีย 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยคําถามปลายเปิดเพื่อประเมินเรื่องการป้องกัน/ลดมลพิษ/ของเสีย 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านความคิดเห็นต่อการดําเนินกิจกรรมป้องกันมลพิษ    เพื่อประเมินแนวคิดของผู้ประกอบการในความรับ

ผิดชอบต่อการลดอันตรายความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ความสนใจในการดําเนินกิจกรรมป้องกันมลพิษมากน้อยเพียงใด และให้
ผู้ประกอบการให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

2.2.3  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเบื้องต้น ได้แก่ คุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมี ได้แก่ สี กลิ่น ค่า pH  และค่า COD 

3. ผลการวิจัย
3.1  การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาถึงกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และวิเคราะห์

กระบวนการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทราบถึงการใช้วัตถุดิบหลัก วัตถุดิบรอง พลังงาน ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ปริมาณการใช้น้ํา 
ในแต่ละขั้นตอนการผลิต และเพื่อให้ทราบถึงปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งผลจากการวิเคราะห์กระบวนการ
ผลิตในแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์แปรรูป พบว่า ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขามแช่อิ่มมีกระบวนการผลิตที่ใช้วัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรอง 
พลังงาน ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ปริมาณการใช้น้ําในปริมาณมาก และยังเกิดของเสียที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในปริมาณมากอีก
ด้วย ซึ่งหมายถึงน้ําเสียที่มาจากกระบวนการผลิตนั่นเอง ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการวิจัย จํานวน 3 ราย และผู้
ประกอบการมีความยินดีเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บ้านละมัยมะขามแช่อิ่ม มะขามขิม-ขวัญ และกลุ่มแปรรูปมะขามบ้านน้ําครั่ง โดยผู้
ประกอบการทั้ง 3 รายนี้ มีที่ตั้งของสถานที่ผลิตที่แตกต่างต่างกัน การจัดการด้านของเสียที่ต่างกัน 
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3.2  การประเมินกระบวนการผลิตการแปรรูปมะขามแช่อิ่มเบื้องต้น 
ขั้นตอนนี้ได้จากการเก็บข้อมูลการผลิต การใช้วัตถุดิบหลัก วัตถุดิบรอง พลังงาน ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ปริมาณการใช้น้ํา ใน

แต่ละขั้นตอนการผลิต และปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต จากการวิเคราะห์กระบวนการแปรรูปมะขามแช่อ่ิ่ม พบว่า วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการแปรรูป คือ
มะขาม วัตถุดิบรองคือน้ํา น้ําตาล น้ําปูน เกลือ ส่วนพลังงานที่ใช้ คือ ฟืนจากไม้  ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ได้แก่ ความร้อน 
เถ้า ควัน น้ํา จากกระบวนการผลิตน้ําเกลือที่ผ่านการแช่มะขาม น้ําปูนใส น้ําเชื่อม รกมะขามและเปลือกมะขาม ในขั้นตอนของการเติม 
น้ําเชื่อมผู้ผลิตไม่ได้มีการวัดความหวานของน้ําเชื่อมเมื่อมีการแช่มะขามทิ้งไว้ตามระยะเวลาที่กําหนด แต่ใช้วิธีการสังเกตสีของมะขาม
แช่อิ่มที่เปลี่ยนไปแทน หากสียังไม่เป็นสีน้ําตาลทอง ผู้ประกอบการจะเติมน้ําเชื่อมเพิ่มไปในภาชนะที่แช่มะขามเพื่อทําให้มะขามแช่อิ่มมี
สีที่เข้มขึ้น ในขั้นตอนนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนการผลิตเพิ่ม ได้แก่ น้ําตาล น้ํา และฟืน และเป็นการเพิ่มของเสียจาก
กระบวนการผลิตอีกด้วย 

3.3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ 
ผลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ดังนี้ 
1) บ้านละมัยมะขามแช่อิ่ม
สถานประกอบการไม่มีระบบบําบัดน้ําเสีย การระบายน้ําทิ้งระบายในทุ่งนาของผู้ประกอบการเองโดยการใช้สายยางแล้วปล่อยให้

แห้งโดยธรรมชาติ การกําจัดของเสียหรือนําไปใช้ประโยชน์ เช่น รกมะขาม เปลือกมะขาม ใช้วิธีการเผา น้ําแช่อิ่ม(น้ําเชื่อม) ที่ผ่านการ
แช่อิ่มแล้วจะเก็บไว้ใช้ในรอบฤดูกาลผลิตในปีต่อไปโดยใช้แช่มะขามสด 2 วันแรก แล้วจึงเปลี่ยนเป็นน้ําเชื่อมใหม่  
ด้านความคิดเห็นต่อการดําเนินกิจกรรมป้องกันมลพิษ มีความสนใจในกิจกรรมป้องกันมลพิษ 
ปัจจัยที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสนใจในการดําเนินกิจกรรมป้องกันมลพิษ ได้แก่ 

- ถ้าสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้
- ถ้าสามารถเพิ่มมูลค่าของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้

ภาพที่ 1  พื้นที่กำจัดน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการแปรรูปมะขามแช่อิ่มบ้านละมัยแช่อิ่ม 

2) มะขามขิม-ขวัญ
สถานประกอบการ มีการระบายน้ำทิ้งเก็บไว้ในบ่อเกรอะที่ผู้ประกอบการสร้างไว้เพื่อเก็บน้ำที่ผ่านกระบวนการแปรรูปมะขามแช่อิ่ม

โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนข้างเคียง และจ้างบริษัทรับกำจัดสิ่งปฏิกูลมาสูบไปกำจัด  การกำจัดของเสียหรือ
การนำไปใช้ประโยชน์นั้น  ไม่มีของเสียประเภทกาก รก เปลือกมะขาม เนื่องจากรับซื้อวัตถุดิบที่พร้อมสำหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
ในส่วนของน้ำแช่อิ่ม (น้ำเชื่อม) ที่ผ่านการแช่อิ่มแล้ว ระบายไว้ในบ่อเกรอะที่ผู้ประกอบการสร้างไว้เพื่อเก็บน้ำที่ผ่านกระบวนการแปรรูป
มะขามแช่อิ่มโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนข้างเคียง และจ้างบริษัทรับกำจัดสิ่งปฏิกูลมาสูบไปกำจัด 
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ความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมป้องกันมลพิษ ไม่มีความสนใจในกิจกรรมป้องกันมลพิษ เนื่องจากพื้นที่การผลิตมีการจัดการที่ดี
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

3) กลุ่มแปรรูปมะขามบ้านน้ำครั่ง
สถานประกอบการไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย  การระบายน้ำทิ้งบางส่วนระบายในแหล่งน้ำธรรมชาติ (คลอง) น้ำที่ผ่านกระบวนการแช่

อิ่มมะขามจะสูบเก็บไว้ในบ่อธรรมชาติ มีบางส่วนซึมลงสู่คลองสาธารณะบริเวณใกล้เคียง ส่วนที่เหลือจ้างบริษัทเอกชนรับกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลมาสูบ มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 500 บาท  การกำจัดของเสียหรือนำไปใช้ประโยชน์ เช่น รกมะขาม เปลือกมะขาม ใช้วิธีการเผา  น้ำแช่
อิ่ม (น้ำเชื่อม) ที่ผ่านการแช่อิ่มแล้วจะเก็บไว้ใช้ในรอบฤดูกาลผลิตในปีต่อไป โดยใช้แช่มะขามสด 2 วันแรก แล้วจึงเปลี่ยนเป็นน้ำเชื่อม
ใหม่ 
ความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมป้องกันมลพิษ มีความสนใจในกิจกรรมป้องกันมลพิษ 
ปัจจัยที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสนใจในการดำเนินกิจกรรมป้องกันมลพิษ ได้แก่ 

- ถ้าสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้
- ถ้าสามารถเพิ่มมูลค่าของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้

ภาพที่ 2  สภาพพื้นที่เก็บน้ำเสียจากกระบวนการผลิต กลุ่มแปรรูปมะขามบ้านน้ำครั่ง 

3.4. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากกระบวนการแปรรูปมะขามแช่อิ่ม 
คุณภาพน้ำที่ผ่านกระบวนการแปรรูปมะขามแช่อิ่มมีลักษณะคล้ายกับน้ำเสียที่เกิดจากบ้านเรือน ซึ่งมีความสกปรกอยู่ในรูปสาร

อินทรีย์เป็นหลัก โดยวิเคราะห์จากค่า COD (Chemical Oxygen Demand) ค่า COD ที่วัดได้อยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง และมีค่า pH 
ค่อนข้างเป็นกรด (3.0-5.0) น้ำมีกลิ่นเหม็นที่รุนแรงและสีน้ำตาลเข้ม การเก็บตัวอย่างน้ำจะเก็บตัวอย่างจากจุดปล่อยน้ำที่ผ่าน
กระบวนการผลิตมะขามแช่อิ่มแล้ว และจากถังเก็บน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตก่อนนำไปกำจัด จำนวน 3 จุด ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำทั้ง 3 จุดเก็บ มีค่าที่ใกล้เคียงกัน แสดงดังตาราง 
ตารางที่ 1  คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการแปรรูปมะขามแช่อิ่ม 

พารามิเตอร์ คุณภาพน้ำจากกระบวนการแปรรูปมะขามแช่อิ่ม

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 3.0-5.0

ค่า COD 48,000 mg/L

ลักษณะสีของน้ำ น้ำตาลเข้มค่อนข้างดำคล้ำ มีฟอง

กลิ่น กลิ่นเหม็นรุนแรง
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3.5  การจัดการด้านของเสียจากกระบวนการแปรรูปมะขามแช่อิ่ม 
 ของเสียที่เกิดจากกระบวนการแปรรูปมะขามแช่อิ่ม ได้แก่ รกมะขาม เปลือกมะขาม น้ำเชื่อมที่ผ่านการแช่อิ่มแล้ว รกและเปลือก
มะขามสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ย เชื้อเพลิง [8-9] หรือเพิ่มมูลค่าได้โดยทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น สบู่ที่มีส่วนผสมของรกมะขาม เปลือก
มะขามสามารถทำเป็นกระถางชีวภาพ กำยาน ธูป หรือเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับถ่านไม้ใช้ในกระบวนการต้มน้ำเชื่อมได้ [10] ในส่วนของน้ำ
เชื่อมที่ผ่านการแช่อิ่มแล้วนั้นสามารถนำไปผสมกับวัสดุอื่นจากการเกษตรเพื่อทำปุ๋ยหมักได้เนื่องจากในน้ำเชื่อมที่ผ่านการแช่อิ่มมาแล้ว
นั้นยังคงมีความหวานจุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้ดีและเกิดกระบวนการหมักได้ โดยการเติมสารเร่งเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาการย่อยได้
เร็วขึ้น  หรืออีกแนวทางหนึ่งผู้ประกอบการสามารถจัดทำที่สำหรับเก็บน้ำเชื่อมนี้ไว้ในแทงค์หรือภาชนะปิดสนิทเพื่อรอการจำหน่ายจาก
ผู้มารับซื้อนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำต่อไป 

3.6 การจัดการน้ำเสียจากกระบวนการแปรรูปมะขามแช่อิ่ม 
 ในกระบวนการแปรรูปมะขามแช่อิ่มมีปริมาณน้ำเสียค่อนข้างมาก และสถานประกอบการไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียในสถานที่ผลิต      
การปล่อยน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบด้านกลิ่น คุณภาพดินที่ลดลง คือ ดินมีสภาพที่มีความเป็นกรดสูง การปล่อยสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติทำให้น้ำเน่าเสีย ดังนั้น สถานประกอบการจึงต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการผลิตก่อนการปล่อย
ทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เสนอแนวทางในการบำบัดน้ำเสียที่แนะนำให้กับผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปมะขามแช่อิ่มพิจารณาเลือกใช้
เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตการแปรรูปมะขามแช่อิ่ม ระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม [11-12] คือ  

1) ระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม  เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการระบายน้ำดี มีระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกจากผิวดินพอสมควร คืออย่างน้อยให้อยู่
ต่ำกว่าความลึกที่ขุดสำหรับวางบ่อซึม ซึ่งมีความลึกสำหรับวางถังประมาณ 1.60 เมตร เนื่องจากน้ำเสียที่ผ่านบ่อเกรอะแล้วจะถูก
ระบายไปยังบ่อซึมและซึมลงดิน  สำหรับรูปแบบของบ่อเกรอะประยุกต์ใช้เป็นวงคอนกรีต โดยขนาดถังจะพิจารณาจากปริมาณน้ำเสีย
ในแต่ละวันซึ่งคิดเทียบจากปริมาณน้ำใช้ในแต่ละวัน บ่อซึมเป็นวงคอนกรีตขนาดมาตรฐาน 1.0 เมตร จำนวน 4 วงซ้อนกัน สำหรับ
จำนวนบ่อจะพิจารณาจากปริมาณน้ำเสียและสภาพพื้นดินว่าน้ำสามารถซึมผ่านได้ดีเพียงใด โดยเบื้องต้นประมาณว่าปริมาณน้ำเสีย 
0-0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใช้บ่อซึมชนิดวงคอนกรีตตามจำนวน 1 บ่อ สำหรับปริมาณน้ำเสีย 0.5-10.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใช้บ่อซึม
จำนวน 2 บ่อ ซึ่งเป็นระบบที่มีราคาประหยัดและมีประสิทธิภาพในการบำบัดเบื้องต้นได้ดี
ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย 
น้ำเสียจากกระบวนการผลิตควรมีการแยกกากของเสียที่มีขนาดใหญ่ออกก่อนเพื่อยืดอายุการใช้งานของบ่อเกรอะ เมื่อน้ำเสียไหล

เข้าสู่บ่อเกรอะกากตะกอนจะถูกบำบัดขั้นต้นด้วยการตกตะกอนและจะมีจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศบางส่วนช่วยทำหน้าที่บำบัดความ
สกปรกในบ่อ บ่อเกรอะสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 1 วัน จากนั้นน้ำส่วนบนจะไหลไปยังบ่อซึม ซึ่งออกแบบเป็นวงคอนกรีตเจาะรู
และมีอิฐหักอยู่ด้านล่างให้น้ำซึมผ่าน 
การดูแลและบำรุงรักษา เมื่อใช้บ่อเกรอะได้ในระยะเวลาหนึ่งแล้วควรเปิดดูปริมาณตะกอน หากมีการสะสมของตะกอนอยู่มากควร

สูบตะกอนออกไปกำจัดเพื่อเพิ่มปริมาตรบ่อเกรอะให้มีความใกล้เคียงกับปริมาตรเดิม สำหรับบ่อซึมควรต้องมีการตรวจสอบการอุดตัน
ของท่อและภายในบ่อ 

2) บ่อเกรอะ  สำหรับพื้นที่ที่มีการระบายน้ำยากหรือมีระดับน้ำใต้ดินสูง   อาจพิจารณาเลือกแนวทางในการจัดสร้างบ่อเกรอะ
โดยเลือกการระบายน้ำทิ้งที่ผ่านบ่อเกรอะลงแหล่งน้ำใกล้เคียง หรือท่อระบายน้ำสาธารณะ ระบบนี้ไม่ต้องมีบ่อซึม สำหรับการระบาย
น้ำทิ้งลงแหล่งน้ำสาธารณะควรเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยการใส่ตัวกลาง (media) เพื่อให้จุลินทรีย์สามารถยึดเกาะได้ในถัง
กรองไร้อากาศ ช่วยบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ตัวกลางที่เลือกใส่อาจใช้เป็นหิน กรวด หรือตัวกลางพลาสติก หากใช้ตัวกลาง
พลาสติกที่มีน้ำหนักเบาจะช่วยให้ประหยัดโครงสร้างที่รับแรง แต่มีราคาแพงกว่า จำนวนถังกรองไร้อากาศที่เลือกใช้จะพิจารณาจาก
ปริมาณน้ำเสียคล้ายกับบ่อเกรอะ 
การดูแลและบำรุงรักษา. การบำรุงรักษาถังกรองไร้อากาศมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก คือ การตรวจสอบการอุดตันของท่อและตะกอนในถัง 

หากพบว่ามีการสะสมของตะกอนมากจะต้องขุดลอกทำความสะอาด แต่ไม่ต้องทำความสะอาดบ่อย เพราะจะทำให้จุลินทรีย์เกาะอยู่ที่
ตัวกลางหลุดทิ้งไปด้วย การทำความสะอาดทำเพียงเพื่อป้องกันการอุดตันในท่อน้ำเข้า-ออก จึงทำความสะอาดเป็นระยะก็เพียงพอ 

4. สรุปและอภิปรายผล
จากการดำเนินงานวิจัย สามารถสรุปแนวทางการจัดการของเสียจากกระบวนการแปรรูปมะขามแช่อิ่มที่เหมาะสมสำหรับผู้

ประกอบการทั้ง 3 ราย ดังนี้ 
1) ด้านการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการแปรรูปมะขามแช่อิ่ม มุ่งเน้นการนำไปใช้ประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าโดยทำเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการกำจัดของเสีย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง 
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2) ด้านการจัดการน้ำเสีย แนวทางในการบำบัดน้ำเสียที่แนะนำให้กับผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปมะขามแช่อิ่มพิจารณาเลือกใช้เพื่อ
ทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตการแปรรูปมะขามแช่อิ่ม คือ ระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม โดยแนวทางการเลือกระบบบำบัด
จะพิจารณาเลือกจากสภาพพื้นที่ของสถานที่ผลิต เพื่อให้การบำบัดน้ำเสียเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบำบัดน้ำเสีย และ
เป็นระบบที่มีราคาประหยัด ง่ายต่อการบำรุงรักษาและมีประสิทธิภาพที่ดี ช่วยลดปัญหาด้านน้ำเสียให้กับชุมชนโดยรอบได้ 

5. ข้อเสนอแนะ
จากการดำเนินโครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) จากการลงพื้นที่ดำเนินงานวิจัยในขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ พบว่า  ยังมีผู้ประกอบการรายย่อยที่ดำเนินกิจกรรมการผลิตมะขาม

แช่อิ่มอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในช่วงของฤดูกาลการผลิตจะมีการปล่อยน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมในปริมาณมาก ทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและ
ส่งกลิ่นเหม็น จนมีการร้องเรียนจากผู้อาศัยในชุมชน ดังนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นควรนำแนวทางการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการแปรรูป
มะขามแช่อิ่มถ่ายทอดสู่ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดผลกรทบด้านน้ำเสียภายในชุมชน 

2) ผู้บริหารระดับท้องถิ่นควรผลักดันให้เกิดเป็นนโยบาย หรือกำหนดมาตรการ  เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในท้องที่
ดูแลของตน 

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่สนับสนุนทุนวิจัย และขอขอบคุณผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปมะขามแช่อิ่ม บ้านละมัย

มะขามแช่อิ่ม มะขามขิม-ขวัญ และกลุ่มแปรรูปมะขามบ้านน้ำครั่ง ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและสถานที่ในการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ 
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แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
Guideline for Development of Proposal in Phranakhon Si Ayutthaya 

Rajabhat University 
 

วิมลพรรณ รุ่งพรหม1 อภิชาติ พานสุวรรณ2 วิชชุลดาตันประเสริฐ3 สุขรักษแ์ซ่เจี่ย4 กันยารัตน์ คงพร5 ปัณณธร 
หอมบุญมา6 ภาวินีย์ธนาอนวัช7 กานดา เต๊ะขันหมาก8 ชาญชัย เมธาวิรุฬห์9 สารภี พูลศิริ10 อมรรัตน์ อมรนาถ11 

 
1สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3สาขาวิชานาฏศิลป์การละครคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์4สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5สาขาวิชาการท่องเท่ียวคณะวิทยาการจัดการ6สาขานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์7สาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ8สาขาวิชาพัฒนาชมุชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
9สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ10สถาบันวิจัยและพัฒนา 11กองนโยบายและแผน สำนกังานอธิการบดี 

1Email: rwimon@aru.ac.th; 2Email: Apichat_asm@hotmail.com; 3Email: tundanse@gmail.com; 4Email: sukkharak@gmail.com; 
 5Email: kanyarataru@gmail.com; 6Email: pannathon@aru.ac.th; 7Email: sakeera@hotmail.com; 8Email: tkdady@aru.ac.th; 

 9Email: chanchai@aru.ac.th; 10Email: poolsirisa@gmail.com; 11Email: Jum_it48@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้คือ 1. เพื่อศึกษาสถานภาพปัจจุบัน และความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ กลไก
การบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ 2. ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อระบบการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และวิเคราะห์ด้วยสถิติ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมาณเพื่อการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้แก่ T-test และ One 
way ANOVA  

ผลการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการวิจัยปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นไปตามวงจร PDCA พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่
แตกต่างกัน โดยมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพ และตำแหน่งทางวิชาการ ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระบบการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา มีระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  
 
คำสำคัญ: การพัฒนา, ข้อเสนอโครงการวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
Keywords: Development, Research Proposal, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 Abstract 
The study aimed to described 1. Currented situation, need of system and mechanism of research management 
of Phra Nakhon SI Ayutthaya Rajabhat University 2. Factor influencing the need of system and mechanism 
development of research proposal. The sample of this study as academic staff of Phra Nakhon SI Ayutthaya 
Rajabhat University by using convenience sampling method and questionnaire used as applied tool. The data 
were analyzed by descriptive statistics analysis as T-test and one way ANOVA analysis.  
 The result found that the research management of Rajabhat Phra Nakhon Si Ayutthaya as good 
according to PDCA. The personal factor as education level significant relation to the development of research 
proposal in Rajabhat Phra Nakhon Si Ayutthaya. The personal factor as sex, status and academic positions have 
no  relation to  the development of research proposal. As the guideline to development to enhance research 
proposal qualify which correspond with university strategy and also apply for the research fund. suggesting that 
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University have to support the staff to   study in higher degree.  
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1. บทนำ 
  การวิจัยก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และนวัตกรรมใหม่ ทำให้หน่วย งาน องค์กรและประเทศเกิด
ความก้าวหน้า สามารถแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้ ในสถาบันอุดมศึกษาจึงได้ให้ความสำคัญกับการวิจัย โดยกำหนดพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 4 ให้คณาจารย์ทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และมาตรา 30 
ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อดพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญ และเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้กำหนดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดย
ให้มีระบบการประกันคุณภาพ ซึ่งการวิจัยเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน นอกจากนั้นการวิจัยยังเป็น
ตัวบ่งช้ีเพื่อวัดมาตรฐานตามคำรับรองของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) และสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อีกด้วย 
  แต่ปัจจุบันการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษายังประสบปัญหาการขาดแคลนนักวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ขาดความ
คล่องตัวของการบริหารงบประมาณ และขาดกลไกหรือระบบการจัดการให้แต่ละภาคีของระบบวิจัยเช่ือมโยงกัน ศิโรจน์ ผลพันธิน [1] อีกทั้ง
การบริหารตงานวิจัยที่ผ่านการมักให้ความสำคัญที่งบประมาณการวิจัยเป็นหลัก แต่ยังขาดระบบการจัดการที่ดีและครบถ้วนตามกระบวนการ
ทำวิจัย ศรุดา ชัยสุวรรณ [2] 
  คณะผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็น
สถาบันอุดมศึกษา สงักัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547 มาตรา 7 
ระบุว่าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน มีหน้าที่หลักประการหนึ่งคือ 
การวิจัย และอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เน้นผลิตบัณฑิตตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท้ังนี้
หากมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องการพัฒนาด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็จะสามารถพัฒนาจากมหาวิทยาลัยประเภทเน้นผลิตบัณฑิต
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยได ้การบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลยัราชภัฏ จึงเป็นสิ่งจำเป็นท่ีต้องกระทำให้เป็นระบบมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยต้องศึกษาระบบกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอันได้แก่ นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ งบประมาณ สถานที่ ความพร้อม
ของบุคลากร ความชัดเจนของการพิจารณาภาระงาน ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่นๆ ในการนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงสภาพการบริหารงานวิจัย
ปัจจุบัน และความต้องการในการพัฒนาระบบ กลไก การบริหารงานวิจัยของนักวิจัยเพื่อให้ได้รับการขับเคลื่อนบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมาย และนำไปเป็นแนวทางปรับปรุงระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  1. เพื่ อศึกษาสถานภาพปัจจุบัน และความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
3. สมมติฐานของการศึกษา 
  1. ปจัจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่
แตกต่างกัน 
  2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาที่แตกต่างกัน 
  3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาที่แตกต่างกัน  
  4. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านตำแหน่งทางวิชาการที่แตกต่างกันมีผลต่อระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาที่แตกต่างกัน 
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4. ขอบเขตการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยกำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังน้ี 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วยตัวแปรที่สำคัญ 2 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตำแหน่งทางวิชาการและระบบการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 

2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
5. วิธีการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้เนื่องจากทราบจำนวนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีจำนวน 321 ราย ดังนั้น จึงใช้สูตรคำนวณ
จำนวนกลุ่มตัวอย่างแบบทราบ จำนวนประชากรของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 90% ดังนั้นจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำหรับการ
วิจัยในครั้งนี้คืออย่างน้อย 76 กลุ่มตัวอย่าง โดยการวิจัยในครั้งนี้สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งสิ้น 76 กลุ่มตัวอย่าง 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
  สว่นที่ 1 เปน็คำถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ และตำแหน่งทางวิชาการ 
  ส่วนที่ 2 เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับระดับระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 7ระดับ (Seven Point Likert 
Scale) ซึง่ 1 แทนต้องการน้อยท่ีสุด และ 7 แทนต้องการมากท่ีสุด 
  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การศึกษาในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ทำการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability)                      
โดยการนำแบบสอบถามนั้นไปสุ่มทดสอบกับผู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย จำนวน 30 ชุด และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่าน
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยวิธีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มาเป็นเครื่องมือหาค่าความ
น่าเช่ือถือรายข้อ และเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ซึ่ง Nunnally [3] แนะนำว่าควรมีค่ามากกว่า 0.7 โดยความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมมีความคา่สัมประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาคที่ 0.93 
  สถิติที่ใช้ในการศึกษา การศึกษาครั้งนี้สามารถแบ่งประเภทของสถิติที่ใช้ออกเป็น 2 ประเภทที่สำคัญได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา                   
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัยได้แก่ T-test และ One way ANOVA 
 
6. ผลการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีทำการศึกษา จำนวน 76 ตัวอย่าง ซึ่งคณะผู้วิจัยแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และระดับความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ซึ่งข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนีจ้ำนวน 76 กลุ่มตัวอย่าง สามารถแสดงได้ดังตาราง 1 
 
ตารางที่ 1 จำนวนร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 30 39.47 
หญิง 46 60.53 

ระดับการศึกษา ปริญญาโท 37.00 48.68 
ปริญญาเอก 39.00 51.32 

สถานภาพการทำงาน ข้าราชการ 19.00 25.00 
 พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 57.00 75.00 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 36.00 47.37 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 39.00 51.32 
รองศาสตราจารย์ 1.00 1.32 
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  จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าเป็นเพศหญิงมากที่สุด 
จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 60.53 และเพศชายจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 39.47 
  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่ามีระดับการศึกษาปริญญาเอกมากที่สุด จำนวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 51.32 และปริญญาโท จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 48.68 
  ปัจจัยส่ วนบุ คคลสถานภาพการทำงาน กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการศึ กษาครั้ งนี้ ส่ วนใหญ่ เป็นพนั กงานมหาวิทยาลั ย  
(สายวิชาการ) มากที่สุด จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และข้าราชการ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  
  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านตำแหน่งทางวิชาการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มากที่สุด จำนวน 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.32 รองลงมาคือ อาจารย์จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 47.37 และรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.32 
  ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จำนวน 76 กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระดับความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที ่2 ระดับระดับความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระดับความต้องการ 

 S.D. แปลผล 
ควรกำหนดยุทธศาสตร์ กรอบการวิจัย กลุ่มเรื่องวิจัยที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับประเทศและท้องถิ่น 

4.07 .64 ค่อนข้างมาก 

ควรมีนโยบายแผนงานในการส่งเสริมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการ และความสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได ้

4.17 .70 ค่อนข้างมาก 

ควรกำหนดเป้าหมาย หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนทุนวิจัยท่ีชัดเจน 4.17 .72 ค่อนข้างมาก 

ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิม่ขึ้นในกองทุนวิจัย 4.39 .69 ค่อนข้างมาก 

ควรมีคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ กลั่นกรองโครงการวิจัยให้ตรงกับศาสตร ์ 4.28 .70 ค่อนข้างมาก 

ควรมีการประชุมสัมมนาระดมความคิดเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน 4.21 .70 ค่อนข้างมาก 

ควรส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ 4.20 .63 ค่อนข้างมาก 

จัดสรรงบประมาณการวิจยัที่พัฒนาการเรยีนทุกระดับ 4.32 .75 ค่อนข้างมาก 

ควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย และการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย เช่น การจัดอบรม 

4.17 .87 ค่อนขา้งมาก 

ควรมีการจัดการความรูร้ะหว่างนกัวิจัย ระหว่างศาสตรเ์พื่อร่วมกันพัฒนา
โจทย์วิจัย  

4.03 .88 ค่อนข้างมาก 

ควรสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าวิจัย เช่น ฐานข้อมูลเพื่อ
การสืบค้น 

4.29 .69 ค่อนขา้งมาก 

ควรปรับมาตรฐานภาระงานให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้อง กับศักยภาพ
ในแต่ละบุคคล 

4.37 .71 ค่อนข้างมาก 

ควรจัดหน่วยงานหรือบุคลากรที่ทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยในการ
สนับสนุนด้านการวิจัย 

4.23 .73 ค่อนข้างมาก 

รวม 4.22 .54 ค่อนข้างมาก 

 
  จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายได้ว่า ระดับความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาครั้งนีภ้าพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 หากวเิคราะห์เป็นรายข้อ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่าควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นในกองทุนวิจัย มากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 รองลงมาคือ ควรปรับ
มาตรฐานภาระงานให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้อง กับศักยภาพในแต่ละบุคคล ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 จัดสรรงบประมาณการวิจัยที่
พัฒนาการเรียนทุกระดับ ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ควรสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าวิจัย เช่น ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น 
ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ควรมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลั่นกรองโครงการวิจัยให้ตรงกับศาสตร์ ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ควรจัด
หน่วยงานหรือบุคลากรที่ทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยในการสนับสนุนด้านการวิจัย ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ควรมีการประชุมสัมมนา
ระดมความคิดเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ควรส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ควรมี
นโยบายแผนงานในการส่งเสริมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ และความสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ควรกำหนด
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เป้าหมาย หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนทุนวิจัยที่ชัดเจน และควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เช่น 
การจัดอบรม ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ควรกำหนดยุทธศาสตร์ กรอบการวิจัย กลุ่มเรื่องวิจัยที่ชัดเจน สอดคล้องกับประเทศและท้องถิ่น ด้วย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และควรมีการจัดการความรู้ระหว่างนักวิจัย ระหว่างศาสตร์เพื่อร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัย ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 
 
 ตอนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
  การทดสอบสมมติฐานสำหรับการวิจัยในครั้งนี ้ใช้สถิติอนุมานเพื่อทดสอบความแตกต่าง t-test และ One-way ANOVA สามารถ
แสดงผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เพศ 0.337 
ระดับการศึกษา 0.092* 
สถานภาพการทำงาน 0.412 
ตำแหน่งทางวิชาการ 0.964 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.10 
  
  จากตารางที 3 สามารถอธิบายได้ว่า เพศของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่แตกต่างกัน ไม่มีผล
ต่อความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
0.10  
  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทีแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.10  
  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพการทำงานที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.10  
  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านตำแหน่งทางวิชาการที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.10  
 
7. สรุปผลการศึกษา 
  ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 60.53 มรีะดับการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51.32 มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 51.32 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ในภาพรวมมีระดับความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 โดยเห็นว่าควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นในกองทุนวิจัยมากที่สุด 
ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และเห็นว่าควรมีการจัดการความรู้ระหว่างนักวิจัย ระหว่างศาสตร์เพื่อร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัย น้อยที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.03 
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.10 โดยปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพการทำงาน และ
ตำแหน่งทางวิชาการที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่แตกต่างกันที่
แตกต่างกนั  
 
8. อภิปรายผล 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาทีแ่ตกต่างกันมีผลต่อระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.10 กล่าวคือ บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีความศึกษาระดับ
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ปริญญาโท และปริญญาเอก มีความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทีแ่ตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เศรษฐศาสตร์  ไชยแสง [4] ที่ทำการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของ บุคลากรจําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา สถาภาพสมรส ที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถติิที่ระดับ .01  
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยสามารถนำข้อมูลดังกล่าวนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดของตนเอง โดยอาจเลือกส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสามารถแข่งขันได้กับบุคคลภายนอก โดยอาจอยู่ในรูปแบบของการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศจากแหล่งทุนในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปสู่การวิจัย
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

2. การศึกษาในครั้งนี้พบว่าความต้องการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 3 ลำดับแรกคือ 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นในกองทุนวิจัย ควรปรับมาตรฐานภาระงานให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้อง กับศักยภาพในแต่ละบุคคล 
และจัดสรรงบประมาณการวิจัยที่พัฒนาการเรียนทุกระดับ ดังนั้นมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดหางบประมาณแก่กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
เพิ่มมากข้ึน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย อีกทั้งยังสามารถช่วยจูงใจบุคลากรให้เกิดความสนใจ
ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้อีกด้วย หรืออาจพิจารณาปรับมาตรฐานภาระงานให้เกิดความยืดหยุ่นแก่การ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยมากยิ่งขึ้น  
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The Study of Effect Bolete (Boletus colossus Heim.) on Vegetative Growth of 

Kratom (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) 
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บทคัดย่อ 

เห็ดตับเต่าเป็นเอคโตไมคอร์ ไรซา เส้นใยเห็ดเจริญบริเวณรอบรากพืชดำรงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยเก้ือกูลกันกับพืช 
(symbiosis) นำดอกเห็ดตับเต่าจากพื้นที่ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถแยกเชื้อเห็ดตับเต่าให้
บริสุทธ์ิได้ทั้งหมด 20 ไอโซเลท ได้แก่ PY1 – PY20 เม่ือนำมาทดสอบความสามารถเจริญของเส้นใยเห็ดตับเต่าบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ 
PDA พบว่าเชื้อเห็ดตับเต่าไอโซเลท PY 20 เจริญเติบโตได้ดีบนอาหาร PDA โดยสร้างเส้นใยยืดยาวได้เร็วและเส้นใยมีความหนาแน่น
มาก นำเชื้อเห็ดตับเต่าไอโซเลท PY20 ที่แยกได้บริสุทธ์ิเพื่อใช้ในการศึกษาผลของเชื้อเห็ดตับเต่าต่อการเจริญเติบโตทางก่ิงใบของพืช
กระท่อม พบว่าเชื้อเห็ดตับเต่าไอโซเลท PY20 ด้วยการใส่เชื้อเห็ดตับเต่า 100 กรัม/กระถาง และรดเซลล์แขวนลอยด์เห็ดตับเต่า     
105 CFU ส่งเสริมให้พืชกระท่อมเจริญเติบโตมีค่าเฉลี่ยความสูงของต้น และการแตกก่ิงของต้นพืชกระท่อมได้ดีที่สุดเปรียบเทียบกับชุด

ควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P0.05)  
คำสำคัญ: เห็ดตับเต่า (Boletus colossus), การเจริญเติบโตทางก่ิงใบ, พืชกระท่อม (Mitragyna speciosa) 
 
 

Abstract 
Bolete (Boletus colossus) is ectomycorrhiza fungi that grow and survive symbiotically around the roots 

of certain plants hosts. Bolete from Sam Ruen Subdistrict, Bang Pa-In District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. 
Twenty isolates of Boletus sp. PY1 – PY20 were collected from tissue culture technique. The results showed 
isolate PY20 on potato dextrose agar (PDA) can grow fast. The Study Affecting of Bolete sp. Isolate PY20 for 
vegetative growth of Kratom (Mitragyna speciosa) the results showed that addition of 100 gram/pot and 105 CFU 
cell suspension promoted average the height and branch of Kratom tree is the highest significantly infective 

efficiency than the control (P0.05).  
Keywords: Bolete (Boletus colossus), Vegetative growth, Kratom (Mitragyna speciosa)  
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บทนำ (Introduction) 

 เห็ดตับเต่า (Phlebopus colossus (R. Heim) Singer หรือ Boletus colossus (R. Heim)) อยู่ ในจีนัส Boletales spp. ที่ มี

ลักษณะแข็งและหนา หมวกเห็ดสีดำคล้ำเป็นรูปกระทะคว่ำ [1] จัดเป็นเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซา (ectomycorrhiza) อาศัยร่วมกับราก

พืชแบบพึ่งพาอาศัยกัน (symbiosis relationships) โดยเชื้อราเจริญห่อหุ้มรากพืชเหมือนนวม ช่วยให้ต้นไม้ดูดซับน้ำและแร่ธาตุ

อาหารได้ดี ส่งผลให้ต้นไม้เจริญเติบโตดี [2] ลักษณะทั่วไปของเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซา คือเห็ดราที่อาศัยอยู่บริเวณภายนอกของผิวราก

พืช โดยเส้นใยประสานจับตัวกันแน่น หนาประมาณ 20 - 40 ไมโครเมตร ปกคลุมผิวรากคล้ายรากฝอยเรียกว่าแผ่นแมนเทิล (mantle 

sheath) เส้นใยบางส่วนของแมนเทิลจะเจริญบนเซลลพ์ื้นผิว (epidermis) ประสานกันเป็นกลุ่มของเส้นใยคล้ายร่างแห (rhizomorph) 

มีสีต่างกัน เช่น สีขาว สีทอง สีเหลือง สีน้ำตาล สีแดง และสีดำ [3] โดยในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าเห็ดเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่า

ทางโภชนาการสูง และเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพ ราคถูก มีกลิ่นและรสชาติดี ดอกเห็ดบางชนิดยังมีคุณค่าสำคัญทางยา [4] เห็ด

ตับเต่าไม่สามารถนำมาขยายเลี้ยงในระบบโรงเรือนเหมือนเห็ดเศรษฐกิจทั่วไปได้ดังน้ันในการเพิ่มปริมาณเส้นใยเห็ดตับเต่าจะเก่ียวข้อง

กับสภาพแวดล้อมหลายประการเช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความเป็นกรด-ด่าง สารอาหารที่เป็นแหล่งคาร์บอน และแหล่งไนโตรเจน    

เป็นต้น [5] ซ่ึงเป็นปัจจัยที่เชื้อใช้ในการเจริญเติบโต และต้องมีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิตเส้นใย โดยทำให้เส้นใยมีอัตราการ

เจริญเติบโตเร็ว คุณภาพดี และใช้ระยะเวลาในการผลิตสั้นลง พืชกระท่อม (Kratom) หรือ Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. 

เป็นไม้ยืนต้น ความสูงราว 15-30 เมตร เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ปานกลาง ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวเรียงตัวเป็นคู่ตรงข้าม พบในบางจังหวัด

ภาคกลาง เช่น ปทุมธานี แต่จะพบมากในป่าธรรมชาติบริเวณภาคใต้ เช่น สุราษฎรธ์านี เน่ืองจากเชื้อเห็ดสามารถทำให้ต้นไม้หลายชนิด

เติบโตได้ดีดังรายงานของ ปานทิพย์พบว่าการปลูกเชื้อเห็ดตับเต่าไอโซเลท TR1 ให้แก่กล้าฝรั่งพันธ์ุ ‘Okinawa’ ทำให้ต้นฝรั่งอายุ 180 

วัน มีค่าเฉลี่ยความสงู จำนวนใบ มวลแห้งรวมมากที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากการทดลองดังกล่าวข้างต้นมีการใช้เชื้อเห็ดตับเต่า

ร่วมกับพืชต่างๆ ในการทดลองครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญของเส้นใยเห็ดตับเต่าบนอาหารเลี้ยงเชื้อ และทดสอบ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเติบโตทางก่ิงใบของพืชกระท่อม เพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เชื้อเห็ดตับเต่าส่งเสริม

การเจริญเติบโตกับพืชอ่ืนๆ ต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง (Materials and Methods) 

แยกเชื้อเห็ดตับเต่าให้บริสุทธิ์ 
 เก็บเห็ดตับเต่าในพื้นที่ชุมชนหมู่ 5 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากโคนต้นโสนซ่ึงการคัดเลือก
ดอกเห็ดสำหรับนำมาแยกเชื้อบริสุทธ์ิโดยเลือกดอกที่มีลักษณะที่ดี ดอกเห็ดสมบูรณ์ หมวกดอกกลม ขอบเรียบ อายุไม่แก่และไม่อ่อน
เกินไป ก้านดอกแข็งแรง มีสีตรงตามที่ต้องการและไม่มีแมลงหรือเชื้ออ่ืนติดมา แยกเชื้อโดยเทคนิคปลอดเชื้อภายใต้ตู้เขี่ยเชื้อ ใช้มีดผ่า
ดอกเห็ด ตัดเน้ือเยื่อบริเวณภายในโคนดอกเป็นชิ้นขนาด 0.3 – 0.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใช้เข็มเขี่ยเน้ือเยื่อเห็ดวางบนจานอาหารเลี้ยง
เชื้อ ขนาด 9x1.5 เซนติเมตร โดยใช้อาหาร Potato Dextose Agar (PDA) (Difco™, France) สังเกตการณ์เจริญของเส้นใยเห็ด จน
เส้นใยเจริญเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อ บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง (30 - 35 องศาเซลเซียส) เม่ือเส้นใยเจริญเต็มผิวหน้าอาหารนำเชื้อเห็ดตับเต่า
ไปเพิ่มปริมาณบนอาหาร PDA เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อใช้ในการทดลอง 
ศึกษาการเจริญของเชื้อเห็ดตับเต่าบนอาหารเล้ียงเชื้อ PDA 
 เพิ่มปริมาณเชื้อเห็ดตับเต่า โดยเลี้ยงเชื้อเห็ดตับเต่าบนอาหาร PDA บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง (30 - 35 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 20 วัน 
ตัดชิ้นวุ้นบริเวณปลายเส้นใยของเชื้อเห็ดด้วย cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ใช้เข็มเขี่ยตักชิ้นวุ้นวางตรงกลาง
อาหารเลี้ยงเชื้อ บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง (30 - 35 องศาเซลเซียส) บันทึกผลการทดลองวัดการเจริญของเส้นใย (เซนติเมตร) บนอาหารใน
แนวรัศมี โดยคำนวณจากเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนีจากสูตรดังต่อไปน้ี (X+Y)/2= ค่าเฉลี่ย (X คือ ความกว้าง และ Y คือ ความยาว) 
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ทดสอบเชื้อเห็ดตับเต่าส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชกระท่อม 
 นำเส้นใยเชื้อเห็ดตับเต่าที่เจริญดีเต็มขวดเมล็ดข้าวฟ่างจากการทดลองข้างต้น ใส่เชื้อเห็ดตับเต่าที่แยกได้โดยการรองก้นหลุมและ
โรยรอบๆ รากพืชกระท่อม พร้อมย้ายกล้าพืชกระท่อมที่มีความสมบูรณ์และขนาดต้นกล้าใกล้เคียงกัน อายุ 45 วัน ปลูกในกระถาง
ขนาด 30 x 23.5 เซนติเมตร วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์  (completely randomize design: CRD) ประกอบด้วย            
4 ทรีตเมนต์ ดังน้ี 
 ทรีตเมนต์ที่1 ไม่ใส่เชื้อเห็ดตับเต่า (ชุดควบคุม) 
 ทรีตเมนต์ที่2 ใส่เชื้อเห็ดตับเต่า 100 กรัม/กระถาง และรดเซลล์แขวนลอยด์เห็ดตับเต่า 104 CFU 
 ทรีตเมนต์ที่3 ใส่เชื้อเห็ดตับเต่า 100 กรัม/กระถาง และรดเซลล์แขวนลอยด์เห็ดตับเต่า 105 CFU  
 ทรีตเมนต์ที่4 ใส่เชื้อเห็ดตับเต่า 100 กรัม/กระถาง และรดเซลล์แขวนลอยด์เห็ดตับเต่า 106 CFU 
ทำการทดลองทรีตเมนต์ละ 5 ซ้ำ (ต้น) ดูแลรดน้ำ ในทรีตเมนต์ที่รดเซลล์แขวนลอยด์เห็ดตับเต่า จะทำการดทุก 7 วัน นาน 4 สัปดาห์ 
บันทึกข้อมูลทุก 7 วัน ตั้งแต่ย้ายกล้าและใส่เชื้อเห็ดตับเต่า ดังน้ี วัดค่าความสูงของต้น (เซนติเมตร) จำนวนใบที่เกิดใหม่ (ใบ) และ
จำนวนก่ิง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new 
multiple range test (DMRT) 
 
ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results) 

ผลการแยกเชื้อเห็ดตับเต่าให้บริสุทธิ์ 

 ลักษณะของเห็ดตับเต่าที่นำมาใช้ หมวกเห็ดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-20 เซนติเมตร รูปร่างโค้งนูนแต่เม่ือบานเต็มที่จะกางแบนลง 
ก้านดอกสีน้ำตาลแก่หรือสีน้ำตาลดำ สปอร์สีน้ำตาลอ่อนเม่ือส่องดูสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าสปอร์มีลักษณะกลม เช่นเดียวกับ
รายงานของอนงค์ (2529) 
 การแยกเชื้อเห็ดตับเต่าบนอาหาร PDA พบว่าเส้นใยเห็ดตับเต่ามีอัตราการเจริญของเส้นใยบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อเฉลี่ย 0.5-1.0 
เซนติเมตรต่อวัน เส้นใยบริสุทธ์ิจะมีสีน้ำตาลอ่อน (ไม่มีเชื้ออ่ืนเจริญร่วม) บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง (30 - 35 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 20 
วัน บนเส้นใยจะเริ่มสร้างหยดน้ำสีน้ำตาลเข้ม และเม่ือเส้นใยเจริญเต็มผิวหน้าอาหารนำเชื้อเห็ดตับเต่าไปเพิ่มปริมาณบนอาหาร PDA 

 
ภาพ ท่ี  1  ภ าพแสด งเชื้ อ เห็ ด ตั บ เต่ า  Boletus colossus (R. Heim) Singer. A = basidiocarps, B = basidiospores และ             
C = โคโลนีของเห็ดตับเต่าบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ 20 วัน 
 
ศึกษาการเจริญของเชื้อเห็ดตับเต่าบนอาหารเล้ียงเชื้อ PDA 

 จากการเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อเห็ดตับเต่า 20 ไอโซเลท คือ PY1 – PY 20 บนอาหาร PDA ที่เวลา 20 วัน พบว่าเส้นใยมี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉลี่ยระหว่าง 6.50 – 8.55 เซนติเมตร ดังตารางที่1 โดยเส้นใยของเชื้อเห็ดตับเต่าไอเซเลท PY20 เม่ือ

เลี้ยงบนอาหาร PDA ระยะเวลา 20 วัน เส้นใยโคโลนีมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากที่สุดที่ 8.55 เซนติเมตร และเส้นใยมีความหนาแน่นมาก 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี (เซนติเมตร) ของเห็ดตับเต่าบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA เม่ืออายุ 20 วัน 

ไอโซเลท เส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉลี่ย (เซนติเมตร)*  ความหนาแน่นของเส้นใย** 

PY1 7.60c-e +++ 

PY2 7.85d-f ++++ 

PY3 8.10d-f ++++ 

PY4 7.60c-e +++ 

PY5 6.50a + 

PY6 6.90a-c ++ 

PY7 7.50c-e ++ 

PY8 7.40b-d ++ 

PY9 6.55ab ++ 

PY10 7.55c-e +++ 

PY11 7.95d-f ++++ 

PY12 7.50c-e +++ 

PY13 8.05d-f ++++ 

PY14 7.75c-f +++ 

PY15 7.40a-c +++ 

PY16 7.70c-f +++ 

PY17 7.40b-d +++ 

PY18 7.90d-f ++++ 

PY19 8.40ef ++++ 

PY20 8.55f ++++ 
* ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรกำกับต่างกันในคอลัมน์มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อทดสอบ Duncan’s new multiple range test 

** - เส้นใยไม่เจริญ, + เส้นใยบาง, ++ เส้นใยปานกลาง, +++ส้นใยหนาแน่น, ++++ เส้นใยหนาแน่นมาก 

ทดสอบเชื้อเห็ดตับเต่าส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชกระท่อม 
 นำเส้นใยเชื้อเห็ดตับเต่าที่เจริญดีเต็มขวดเมล็ดข้าวฟ่างจากการทดลองข้างต้น ใส่เชื้อเห็ดตับเต่าที่แยกได้โดยการรองก้นหลุมและ
โรยรอบๆ รากพืชกระท่อม พร้อมย้ายกล้าพืชกระท่อมที่มีความสมบูรณ์และขนาดต้นกล้าใกล้เคียงกัน อายุ 45 วัน ปลูกในกระถาง
ขนาด 30 x 23.5 เซนติเมตร วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  (completely randomize design: CRD) ประกอบด้วย             
4 ทรีตเมนต์ ดังน้ี 
 ทรีตเมนต์ที่1 ไม่ใส่เชื้อเห็ดตับเต่า (ชุดควบคุม) 
 ทรีตเมนต์ที่2 ใส่เชื้อเห็ดตับเต่า 100 กรัม/กระถาง และรดเซลล์แขวนลอยด์เห็ดตับเต่า 104 CFU 
 ทรีตเมนต์ที่3 ใส่เชื้อเห็ดตับเต่า 100 กรัม/กระถาง และรดเซลล์แขวนลอยด์เห็ดตับเต่า 105 CFU  
 ทรีตเมนต์ที่4 ใส่เชื้อเห็ดตับเต่า 100 กรัม/กระถาง และรดเซลล์แขวนลอยด์เห็ดตับเต่า 106 CFU 
ทำการทดลองทรีตเมนต์ละ 5 ซ้ำ (ต้น) ดูแลรดน้ำ ในทรีตเมนต์ที่รดเซลล์แขวนลอยด์เห็ดตับเต่า จะทำการรดทุก 7 วัน นาน 4 สัปดาห์ 
วัดค่าความสูงของต้น (เซนติเมตร) จำนวนใบที่เกิดใหม่ (ใบ) และจำนวนก่ิง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่าการใส่เชื้อเห็ดตับเต่า 100 
กรัม/ต้น และรดเซลล์แขวนลอยด์เห็ดตับเต่า 105 CFU ให้ค่าเฉลี่ยความสูงต้นกระท่อมสูงที่สุดที่ 57.18 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม รองลงมาคือ 54.64, 50.10 และ 45.02 ตามลำดับ ในการติดตามนับจำนวนใบใน
ทุกทรีตเมนต์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติพบว่าค่าเฉลี่ยจำนวนใบของพืชกระท่อม อยู่ระหว่าง 9.4 -11.40 การเจริญด้าน

225
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคโปสเตอร์



 

การแตกก่ิงของพืชกระท่อมพบว่าทรีตเมนต์ที่ 3 ใส่เชื้อเห็ดตับเต่า 100 กรัม/ต้น และรดเซลล์แขวนลอยด์เห็ดตับเต่า 10 5 CFU ให้
ค่าเฉลี่ยจำนวนก่ิงมากที่สุดคือ 1.6 แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถติเม่ือเปรยีบเทียกับชุดควบคุม 
 
ตารางท่ี 2 ทดสอบเห็ดตับเต่าต่อการเจริญเติบโตทางก่ิงใบของพืชกระท่อมที่ 4 สัปดาห์ หลังการปลูกเชื้อ 

ทรีตเมนต์ ค่าเฉลี่ยความสูงต้น* ค่าเฉลี่ยจำนวนใบ* ค่าเฉลี่ยจำนวนกิ่ง* 

1 45.02a 9.40a 0.20a 

2 50.10ab 10.60a 1.20ab 

3 57.18b 8.80a 1.60b 

4 54.64ab 11.40a 0.80ab 

* ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรกำกับต่างกันในคอลัมน์มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อทดสอบ Duncan’s new multiple range test 

 
บทสรุป (Conclusion) 

 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ดตับเต่าที่แยกได้จากทั้งหมด 20 ไอโซเลท พบว่าเชื้อเห็ดตับเต่าไอโซเลท PY20 เส้นใยมี

ความยาว 8.55 เซนติเมตร เจริญเติบโตได้ดีเจริญบนอาหาร PDA โดยสร้างเส้นใยยืดยาวได้เร็วและเส้นใยมีความหนาแน่นมาก นำเชื้อ

เห็ดตับเต่าไอโซเลท PY20 ที่แยกได้บริสุทธ์ิเพื่อใช้ในการศึกษาผลของเชื้อเห็ดตับเต่าต่อการเจริญเติบโตต่อการเจริญเติบโตทางก่ิงใบ

ของพืชกระท่อม พบว่าเชื้อเห็ดตับเต่าไอโซเลท PY20 ด้วยการใส่เชื้อเห็ดตับเต่า 100 กรัม/กระถาง และรดเซลล์แขวนลอยด์เห็ดตับเต่า   

105 CFU ส่งเสริมให้พืชกระท่อมเจริญเติบโตมีค่าเฉลี่ยความสูงของต้น และการแตกก่ิงของต้นพืชกระท่อมได้สูงที่สุดอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ 
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การรีดวิซ์ Cr(VI) ด้วย Ag3PO4/AgBr อัลจิเนตบีด ในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสภายใต้การฉาย
แสงจากดวงอาทิตย์ 

Reduction of Chromium (VI) with Ag3PO4/AgBr Alginate Beads in Photocatalysis 
under Sunlight Irradiation 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้สังเคราะห์ Ag3PO4/AgBr อัลจิเนตบีด (Ag3PO4/AgBr-AB) เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการรีดิวซ์ Cr(VI) ในน้้า 
ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสภายใต้การฉายแสงจากดวงอาทิตย์ จากการตรวจสอบโครงสร้างของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมได้ด้วย
เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (XRD) พบว่า Ag3PO4/AgBr ปรากฏพีคที่แสดงโครงสร้างของ Ag3PO4 และ AgBr อยู่ร่วมกัน เมื่อน้ามา
ห่อหุ้มด้วยอัลจิเนตจะได้เม็ดบีดที่มีลักษณะทรงกลมขนาดประมาณ 3 mm ส้าหรับการศึกษาประสิทธิภาพในการรีดิวซ์ Cr(VI) พบว่า
เมื่อใช้ Ag3PO4/AgBr-AB ปริมาณ 50 g/L ที่ความเข้มข้นของ Cr(VI) 10 ppm ที่ pH 2 จะแสดงประสิทธิภาพในการรีดิวซ์ Cr(VI) ได้
สูงสุด ภายใต้การฉายแสงจากดวงอาทิตย์เป็นเวลา 60 นาที และจากการศึกษาจลนพลศาสตร์ในการรีดิวซ์ Cr(VI) ของตัวเร่งปฏิกิริยา
ชนิด AgBr-AB  Ag3PO4-AB และ Ag3PO4/AgBr-AB พบว่าทุกตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นไปตามสมการ Langmuir-Hinshelwood model มี
กลไกการเกิดปฏิกิริยาเป็นแบบอันดับหนึ่งเสมือน โดยเฉพาะ Ag3PO4/AgBr-AB มีค่า R2 = 0.9909 และมีค่าคงที่อัตราการ
เกิดปฏิกิริยา (k) สูงสุดที่ 0.0213 min-1 ส้าหรับการศึกษาการน้ากลับมาใช้ซ้้าของเม็ดบีด Ag3PO4/AgBr-AB พบว่าสามารถน้ามาใช้ซ้้า
ได้ถึง 3 รอบการใช้งาน 
 
ค าส าคัญ: Ag3PO4, AgBr, Ag3PO4/AgBr อัลจิเนตบีด, กระบวนการโฟโตคะตะไลซิส, การรีดิวซ ์Cr(VI) 
 
 

Abstract 
 In this research, Ag3PO4/AgBr alginate beads (Ag3PO4/AgBr-AB) was synthesized for used as a 
photocatalyst for reduction Cr(VI) in water under sunlight irradiation. The structure of the prepared catalyst was 
analyzed by X-ray diffraction (XRD) technique. It was found that the XRD pattern of Ag3PO4/AgBr showed the 
structure of both Ag3PO4 and AgBr. The photocatalysts were encapsulated with alginate, its show sphere shape 
and approximately 3 mm in size. The reduction of Cr(VI) by using  Ag3PO4-AB, AgBr-AB and Ag3PO4/AgBr-AB was 
studied. The results show that AgBr/Ag3PO4-AB displayed the higher photocatalytic activity than pure Ag3PO4-AB 
and AgBr-AB. The highest photocatalytic reduction of Cr(VI) was achieved with 50 g/L of Ag3PO4/AgBr-AB in 10 
ppm Cr(VI), pH 2 under sunlight irradiation for 60 min. The kinetic analysis of AgBr-AB, Ag3PO4-AB and Ag3PO4/AgBr-
AB showed that the reduction of Cr(VI) could be fitted with a pseudo-first-order kinetic model. Especially, 
Ag3PO4/AgBr-AB shows R2 = 0.9909 and a maximum reaction rate constant (k) of 0.0213 min-1. In addition, the 
Ag3PO4/AgBr-AB can be reused up to 3 cycles.  
 
Keywords: Ag3PO4, AgBr, Ag3PO4/AgBr alginate beads, photocatalytic, The reduction of Cr(VI) 
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1. บทน า 
 โครเมียม (Cr) เป็นโลหะหนักที่มีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตสูง มีความคงทนในธรรมชาติและมีแนวโน้มที่จะสะสมในห่วงโซ่อาหาร 
โครเมียมมักถูกน้ามาใช้ในอุตสาหกรรมเคลือบโลหะ ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ และอุตสาหกรรมฟอกย้อม โครเมียมที่พบในธรรมชาติมีเลข
ออกซิเดชัน 2 ค่า คือ Cr(III) และ Cr(VI) โดยระดับความเป็นพิษของ Cr(VI) จะมากกว่า Cr(III) ถึง 100 เท่า [1-2] ดังนั้น กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจึงได้ก้าหนดมาตรฐานน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมส้าหรับ Cr(VI) ให้มีปริมาณในน้้าทิ้งไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ในขณะที่ Cr(III) ให้มีปริมาณในน้้าทิ้งไม่เกิน 0.75 มิลลิกรัมต่อลิตร [3] ในการบ้าบัดน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มี Cr(VI) สามารถ
ท้าได้หลายวิธี เช่น การตกตะกอนด้วยสารเคมี [4] การแลกเปลี่ยนไอออน [5] การดูดซับด้วยวัสดุดูดซับ [6] เป็นต้น ส้าหรับวิธีการ
ตกตะกอนด้วยสารเคมีเป็นวิธีท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด เนื่องจากเป็นวิธีท่ีง่าย แต่ข้อจ้ากัดของวิธีนี้คือ ต้องใช้สารเคมีในปริมาณมาก มีต้นทุน
สูง และตะกอนหลังการบ้าบัดมีโลหะหนักเจือปนอยู่หากน้าไปถมท่ีหรือท้าปุ๋ยก็จะเกิดปัญหาโลหะหนักตกค้างในดินและในพืชได้  

กระบวนการโฟโตคะตะไลซิส เป็นกระบวนการทางเคมีที่ใช้สารกึ่งตัวน้าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยมีแสงเป็นตัวกระตุ้น กระบวนการ
ดังกล่าวท้าให้เกิด อิเล็กตรอน (e-) และ โฮลไออน (h+) และสารอนุมูลอิสระชนิด OH  HO2- และ O2

- ที่มีประสิทธิสูงในการสลาย
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ สารกึ่งตัวน้าท่ีนิยมน้ามาใช้ในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสได้แก่ ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เนื่องจาก
มีความเป็นพิษต่้า มคีวามเสถียรสูง ทนทานต่อการกัดกร่อน และมีราคาถูก แต่ไทเทเนียมไดออกไซด์ก็มีข้อจ้ากัดในการใช้งานคือ มีค่า
ช่องว่างแถบพลังงาน (Eg) 3.2 eV จ้าเป็นตอ้งใช้แสงในช่วงยูวีในการเกิดปฏิกิริยา [7] นอกจากนี้การแยกตัวเร่งปฏิกิริยาออกจากระบบ
และการน้ากลับมาใช้ซ้้าคอ่นข้างยุ่งยาก เนื่องจากไทเนเนียมไดออกไซด์มีลักษณะเป็นผงละเอียด  

จากรายงานการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า Ag3PO4 เป็นสารกึ่งตัวน้าที่มีค่าช่องว่างแถบพลังงาน 2.4 eV สามารถเกิดกระบวนการโฟโต 
คะตะไลซิสในช่วงแสงวิสิเบิลได้ดี [8] แต่ข้อจ้ากัดของ Ag3PO4 คือสามารถเกิดการ photoruduced กลายเป็น โลหะ Ag ท้าให้
ประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาลดลง [9] ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Ag3PO4 สามารถท้าได้โดยการท้าคอมโพสิตร่วมกับสารชนิด
อื่น เช่น Y. Bi และคณะ [10] พบว่า Ag3PO4/AgX (X=Cl-, Br-, I-) มีประสิทธิภาพในการเกิดโฟโตคะตะไลซิสที่ดีกว่า Ag3PO4 ส่วน    
J. Cao และคณะ [11] พบว่า Ag3PO4/AgBr มีประสิทธิภาพสูงในการสลายสีย้อมเมทิลออร์เรนจ์ ดังนั้นในงานวิจยันีจ้ึงสนใจสังเคราะห์ 
Ag3PO4/AgBr ที่ห่อหุ้มด้วยอัลจิเนตในรูปของเม็ดบีด เพื่อให้สามารถแยกตัวเร่งปฏิกิริยาออกได้ง่ายหลังปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยาที่
สังเคราะห์ได้จะน้าไปทดสอบประสิทธิภาพในการรีดิวซ์ Cr(VI) ให้เป็น Cr(III) ซึ่งมีความเป็นพิษน้อยกว่า ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไล
ซิสภายใต้การฉายแสงจากดวงอาทิตย์ และศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา รวมถึงการศึกษาการน้าตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ซ้้า ซึ่ง
ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลส้าคัญที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนท่ีจะปล่อยลง
แหล่งน้้าธรรมชาติ เพื่อเป็นการดูแลรักษาทรัพยากรทางน้้าให้มีคุณภาพและลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
 
2. วิธีทดลอง 
2.1 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง 
 2.1.1 การเตรียม Ag3PO4 AgBr และ Ag3PO4/AgBr 

   - Ag3PO4 เตรียมโดยละลาย AgNO3 0.06 mol ในน้้าปราศจากไอออนปริมาตร 200 ml จากนั้นเติมสารละลาย NH4H2PO4 
เข้มข้น 0.2 mol/l ปริมาตร 150 ml ทีละหยด คนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 นาที จะได้ตะกอนสีเหลืองของ Ag3PO4 จากนั้นกรอง
และล้างตะกอนท่ีได้ด้วยน้้าปราศจากไอออนหลายๆ ครั้ง ทิ้งให้แห้งที่อุณหภูมิห้องและเก็บไว้ท่ีมืด 
        - AgBr เตรียมได้โดยน้า AgNO3 0.1 g เติมลงในสารละลาย NaBr เข้มข้น 0.1 mol/l ปริมาตร 100 ml จะได้ตะกอนสี
เหลืองอ่อนของ AgBr กรองและล้างตะกอนด้วยน้้าปราศจากไอออนหลายๆ ครั้ง ทิ้งให้แห้งที่อุณหภูมิห้องและเก็บไว้ท่ีมืด 
    - ส้าหรับ AgBr/Ag3PO4 เตรียมได้โดยน้า Ag3PO4 0.1 g ละลายในน้้าปราศจากไอออน ปริมาตร 10 ml และน้า NaBr    
0.06 g ละลายในน้้าปราศจากไอออน 20 ml หยดสารละลาย NaBr ลงในสารละลาย Ag3PO4 คนต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ช่ัวโมง จากนั้น
กรอง และล้างตะกอนด้วยน้้ากลั่น และทิ้งให้แห้งที่อุณหภูมิห้องและเก็บไว้ที่มืด ตรวจสอบโครงสร้างและสัณฐานของ Ag3PO4 AgBr 
และ Ag3PO4/AgBr ด้วย XRD และ SEM  
  
 2.1.2 การเตรียม Ag3PO4-AB AgBr-AB และ Ag3PO4/AgBr-AB 
        ในการห่อหุ้ม Ag3PO4 AgBr และ Ag3PO4/AgBr ด้วยอัลจิเนต เตรียมได้โดยน้าโซเดียมอัลจิเนต 1.5 g และ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่
เตรียมได้ 1.5 g ละลายในน้้าปราศจากไอออนปริมาตร 100 ml คนต่อเนื่องเป็นเวลา 15 นาที น้าของผสมที่ได้จะน้าไปหยดทีละหยด
ลงในสารละลาย CaCl2 เข้มข้น 4% โดยใช้เข็มฉีดยาที่มีขนาดของปลายเข็มเบอร์ 14 ทิ้งเม็ดบีดไว้ในสารละลายดังกล่าวเป็นเวลา      
4 ช่ัวโมง จากนั้นกรองแยกเม็ดบีดออกและล้างด้วยน้้าปราศจากไอออน เก็บเม็ดบีดไว้ในสารละลาย CaCl2 เข้มข้น 4% ให้สัญลักษณ์
ของ Ag3PO4 AgBr และ Ag3PO4/AgBr ที่ห่อหุ้มด้วยอัลจิเนตแล้วเป็น Ag3PO4-AB AgBr-AB และ Ag3PO4/AgBr-AB ตามล้าดับ 

228
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคโปสเตอร์



 

 
2.2 การศึกษาประสิทธิภาพการเกิดปฏิกิริยารีดักชัน Cr(VI) ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส 
      เตรียมสารละลายโพแทสเซยีมไดโครเมต (K2Cr2O7)  เข้มข้น 10 mg/l ปริมาตร 200 ml ที่ pH 2 เติมตัวเร่งปฏิกิริยา Ag3PO4-AB 
AgBr-AB และ Ag3PO4/AgBr-AB ปริมาณ 25, 50, 100 และ 200 g/L ตามล้าดับ น้าไปเก็บไว้ในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที พร้อมคน
อย่างต่อเนื่อง จากนั้น น้าไปฉายแสงจากดวงอาทิตย์ในช่วงเวลา 11.30-12.30 น. โดยท้าในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม 2563 พร้อม
คนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 60 นาที เก็บสารละลายทุก ๆ 10 นาที น้าสารละลายที่ได้ไปวัดปริมาณ Cr(VI) ด้วยวิธีคัลเลอรีเมททรี โดย
การฟอร์มสีกับ 1,5 diphenylcarbazide วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 nm ด้วยเครื่องยูวีวิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 
(UV-Vis spectrophotometer) และน้ามาค้านวณหาเพื่อหาประสิทธิภาพการรีดิวซ์ Cr(VI) ดังสมการ (1) และศึกษาจลนพลศาสตร์
ของการรีดิวซ์ Cr(VI) โดยใช้สมการ Langmuir-Hinshelwood model โดยทุกการทดลองท้าซ้้า 2 ครั้ง 
   

 % Reduction of Cr (VI)     =   0

0

C - C
× 100

 C
                (1)

  
               C0  คือ  ความเข้มข้นเริ่มต้นของ Cr(VI) (mg/l) 
               C   คือ  ความเข้มข้นของ Cr(VI) ที่เวลาต่าง ๆ (mg/l) 
 
 การศึกษาผลของประสิทธิการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซ้้า ท้าได้โดยน้าตัวเร่งปฏิกิริยาหลังการช้้าครั้งที่ 1 มากรองแยกแล้วล้างด้วยน้้า
ปราศจากไอออนหลาย ๆ ครั้ง แล้วน้ามาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในก้าจัด Cr(VI) เช่นเดียวกับข้ันตอนท่ี 2.2 โดยน้ามาใช้ซ้้า 3 รอบ 
 
3. ผลและอภิปรายผลการทดลอง 
3.1 ผลตรวจสอบโครงสร้างของ Ag3PO4 AgBr และ Ag3PO4/AgBr 
     3.1.1 ศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD 
     ผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของ Ag3PO4 AgBr และ Ag3PO4/AgBr พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้มีความบริสุทธิ์
สูงไม่มีเฟสของสารอื่นเจือปน แสดงดังรูปที่ 1 จาก XRD pattern พบว่า Ag3PO4 ที่สังเคราะห์ได้มีโครงสร้างเป็นแบบ body center 
cubic (JCPDS No. 06-0505) [12] แสดงดังรูป 1(ก) และ AgBr มีโครงสร้างผลึกเป็นแบบ cubic (JCPDS No. 79-0149) [13] แสดง
ดังรูปที1่(ข) สว่นโครงสร้างผลึกของ Ag3PO4/AgBr พบสัญญาณพีคทั้งของ Ag3PO4 และ AgBr แต่พบพีคของ AgBr มีความเข้มพีคน้อย
เนื่องจาก Ag3PO4/AgBr มีการเติม AgBr ในปริมาณน้อยในโครงสร้างของ Ag3PO4 แสดงดังรูป 1(ค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         รูปที่ 1 แสดง XRD pattern ของ (ก) Ag3PO4 (ข) AgBr และ (ค) Ag3PO4/AgBr 
 

  3.1.2 การตรวจสอบลักษณะสัณฐานด้วยเทคนิค SEM 
    ภาพ SEM ของ Ag3PO4 AgBr และ Ag3PO4/AgBr แสดงในรูปที่ 2(ก) รูปที่2(ข) และ รูปที่ 2(ค) ตามล้าดับ พบว่าลักษณะ
สัณฐานของ Ag3PO4 มีรูปผลึกคล้ายทรงกลมมีลักษณะหลายเหลี่ยม ผลึกมีขนาดเล็กกว่า 1 m ส่วน AgBr มีรูปผลึกคล้ายทรงกลม
คล้าย Ag3PO4 แต่มีขนาดใหญ่กว่า ส้าหรับรูปผลึกของ Ag3PO4/AgBr จะพบผลึกของ Ag3PO4 ปกคลุมอยู่บนผิวของ AgBr โดยมีการ
กระจายตัวอย่างสม่้าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วย XRD ที่พบโครงสร้างทั้งสองในสารประกอบ
ร่วมของ Ag3PO4/AgBr 
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                              รูปที ่2 แสดงรูป SEM ของ (ก) Ag3PO4 (ข) AgBr และ (ค) Ag3PO4/AgBr 
 
 3.1.3 ลักษณะทางกายภาพของ Ag3PO4-AB  AgBr-AB และ Ag3PO4/AgBr-AB  
   ลักษณะทางกายภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาแต่ละชนิดก่อนห่อหุ้มด้วยอัลจิเนต Ag3PO4 มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีเหลืองเข้ม  
AgBr มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีเหลืองอ่อน ส่วน Ag3PO4/AgBr มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีเหลืองอมเทา ซึ่งสีเทาที่เกิดขึ้นคือ Ag ซึ่ง  
J. Cao และคณะ [11] ได้อธิบายไว้ว่า เมื่อ Ag3PO4/AgBr ได้รับแสงจะเกิดเป็น Ag/Ag3PO4/AgBr ซึ่งส่งผลท้าให้มีสีเทาของ Ag และ
เมื่อน้า Ag3PO4 AgBr และ Ag3PO4/AgBr มาห่อหุ้มด้วยอัลจิเนต ผลที่ได้แสดงดังรูปที่ 3 (ข) รูปที่ 2(ค) และรูปที่ 2(ง) ส่วนอัลจิเนตที่
ไม่มีการเติมตัวเร่งปฏิกิริยามีลักษณะใสแสดงดังรูป 2(ก) เม็ดบีดที่เตรียมได้มีลักษณะกลมสม่้าเสมอและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 3 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      รูปที่ 3 แสดงลักษณะทางกายภาคของ (ก) อัลจิเนตบีดทีไ่ม่มีตัวเร่ง (ข) Ag3PO4-AB (ค) AgBr-AB และ (ค) Ag3PO4/AgBr-AB 

       
3.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการรีดิวซ์ Cr(VI) ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส 
   ผลการทดลองศึกษาประสิทธิภาพการรีดิวซ์ Cr(VI) ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Ag3PO4-AB AgBr-AB 
และ Ag3PO4/AgBr-AB ในสารละลาย Cr(VI) เข้มข้น 10 ppm ที่เตรียมจาก K2Cr2O7 ปริมาตร 200 ml ปรับ pH เป็น 2 ใช้ปริมาณ
ตัวเร่งปฏิกิริยา 50 g/L และฉายแสงจากดวงอาทิตย์เป็นเวลา 60 นาที ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 แสดงประสิทธิภาพในการรีดิวซ์ Cr(VI) ในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา (ก) อัลจิเนตบีด (ข) AgBr-AB (ค) 

Ag3PO4-AB และ (ง) Ag3PO4/AgBr-AB ภายใต้การฉายแสงจากดวงอาทิตย์ 
 

(ก) 

(ข) 

(ค) 

Dark in 30 min Sunlight on 60 min 
(ง) 
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 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าตัวเร่งปฏิกิริยาทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพในการรีดิวซ์ Cr(VI) ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาในการฉายแสง
เพิ่มขึ้น และที่ระยะเวลาในการฉายแสง 60 นาที พบว่า Ag3PO4/AgBr-AB สามารถก้าจัด Cr(VI) ได้สูงสุดที่ร้อยละ 74.6  ในขณะที่ 
Ag3PO4-AB และ AgBr-AB ให้ร้อยละการรีดิวซ์ที่ 54.2 และ 34.8 ตามล้าดับ ส่วนอัลจิเนตบีดที่ไม่มีการเติมตัวเร่งปฏิกิริยาให้ร้อยละ
การรีดิวซ์เพียง 4.4 ซึ่งเป็นการดูดซับ Cr(VI) เนื่องจากโครงสร้างของ alginate มีหมู่  -COO- และ -OH ส่วน Cr(VI) ที่ pH 2 จะอยู่ใน
รูป HCrO4

-
 [14] ส่งผลท้าให้อัลจิเนตสามารถดดูซับ Cr(VI) ได้เพียงเล็กน้อย ดังน้ันประสิทธิภาพการรีดิวซ ์Cr(VI) ของตัวเร่งปฏิกิริยาทั้ง 

3 ชนิด จึงเป็นผลจากกระบวนการโฟโตคะคะไลซิสมากกว่าการดูดซับ และจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการท้าคอมโพสิตระหว่าง 
Ag3PO4 กับ AgBr ช่วยท้าให้ประสิทธิภาพการรีดิวซ์ Cr(VI) เพิ่มขึ้น และการห่อหุ้มตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยอัลจิเนตยังท้าให้แยกตัวเร่ง
ปฏิกิริยาออกจากระบบได้ง่ายขึ้น 
 
3.3 ผลการศึกษาปริมาณ Ag3PO4/AgBr-AB ทีใ่ช้ในการรีดิวซ์ Cr(VI) ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส 
 ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญในการศึกษาการสลายสารพิษด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส โดยในการทดลอง
ศึกษาปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมในการรีดิวซ์ Cr(VI) คือใช้สารละลาย Cr(VI) เข้มข้น 10 ppm ปริมาตร 50 ml ที่ pH 2 ใส่ 
Ag3PO4/AgBr-AB ปริมาณ 25, 50, 100 และ 200 g/L ตามล้าดับ และฉายแสงจากดวงอาทิตย์เป็นเวลา 60 นาที ผลการทดลองแสดง
ดังรูปที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           รูปที ่5 แสดงประสิทธิภาพในการรีดิวซ์ Cr(VI) เมื่อใช้ Ag3PO4/AgBr-AB ที่ปริมาณต่าง ๆ  
 
 จากผลการทดลองพบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาจาก 25 g/L ไปจนถึง 50 g/L พบว่าประสิทธิภาพในการรีดิวซ์ Cr(VI) 
เพิ่มขึ้น แต่เมื่อเพิ่มปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาไปมากกว่า 50 g/L ประสิทธิภาพในการรีดิวซ์ Cr(VI) มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปริมาณ
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มากขึ้นจะส่งผลต่อการบดบังแสงท้าให้กระบวนการโฟโตคะตะไลซิสเกิดได้ลดลง ดังนั้นปริมาณ Ag3PO4/AgBr-AB ที่
เหมาะสมในการรีดิวซ์ Cr(VI) เข้มข้น 10 ppm ปริมาตร 200 ml คือที ่50 g/L 
 ส้าหรับการอธิบายจลนพลศาสตร์ของการรีดิวซ์ Cr(VI) ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสบนผิวหน้าของ AgBr-AB, Ag3PO4-AB, 
Ag3PO4/AgBr-AB ใช้ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน (pseudo-first-order reaction) ตามสมการ Langmuir-Hinshelwood model ดัง
สมการ -ln(C/C0)  =  kt โดยที่  k  คือ ค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยา  และ t  คือ เวลาที่ เกิดปฏิกิริยา เมื่อเขียนกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง –ln(C/C0) กับ t ผลทีไ่ด้แสดงดังรูปที ่6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง –ln(C/C0) กับ t ในการรีดิวซ์ Cr(VI) ของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด (ก) AgBr-AB (ข) Ag3PO4-AB และ 

(ค) Ag3PO4/AgBr-AB 

(ก) 
(ข) 

(ค) 
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 จากรูปที่ 6 พบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งสามชนิดเป็นไปตามปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนโดยที่มีค่า R2 อยู่ระหว่าง 0.989-0.991 โดย 
AgBr-AB, Ag3PO4-AB, Ag3PO4/AgBr-AB มีค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเท่ากับ  0.0034 min-1 0.0072 min-1 และ 0.0213 min-1 
ตามล้าดับ จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า Ag3PO4/AgBr-AB มคีวามสามารถในการรีดิวซ์ Cr(VI) ได้สูงกว่า AgBr-AB และ Ag3PO4-AB  
 ส้าหรับกลไกการรีดิวซ์ Cr(VI) ด้วย Ag3PO4/AgBr-AB ในกระบวนการโฟโตคะคะไลซิส แสดงดังสมการ 
 
          Ag3PO4/AgBr + h  →   Ag/Ag3PO4/AgBr (e- + h+) 
                 AgBr (CB, e-)   →   Ag3PO4 (CB,e-) 
                                              Ag3PO4 (CB, e-)   →   Ag (e-) 
                                                 AgBr (CB, e-)   →   Ag (e-) 
                                 HCrO4

- + 7H+ + 3Ag (e-)    →   Cr(III) + 4H2O 
 
 เมื่ อ  Ag3PO4/AgBr ได้ รับแสงจะเปลี่ ยนรูป เป็ น  Ag/Ag3PO4/AgBr โดย  Ag จะอยู่ที่ ผิ วของ Ag3PO4/AgBr [11] เมื่ อ เริ่ ม
กระบวนการโฟโตคะตะไลซิส อิเล็กตรอนในแถบเวเลนซ์ (valance band, VB) ของทั้ง AgBr และ Ag3PO4 จะถูกกระตุ้นเข้าสู่แถบ
คอนดักชัน (conduction band, CB) และเนื่องจาก CB ของ AgBr มีระดับพลังงานต่้ากว่า CB ของ Ag3PO4 เล็กน้อยจึงสามารถถ่าย
โอนจากอิเล็กตรอนจากแถบ CB ของ AgBr ลงสู่ CB ของ Ag3PO4 ได้ นอกจากนีก้ารเกิด Ag ในโครงสร้างของ Ag3PO4/AgBr ท้าให้ทั้ง 
AgBr และ Ag3PO4 สามารถถ่ายโอนอิเล็กตรอนให้กับ Ag ได้ [11, 13, 15] ซึ่งอิเล็กตรอนที่อยู่ใน CB ของ Ag3PO4 AgBr และ Ag จะ
ถูกใช้ในการเกิดปฏิกิริยารีดักชัน Cr(VI) ให้เป็น Cr(III) ส่งผลท้าให้ Ag3PO4/AgBr มีประสิทธิภาพในการรีดิวซ์ Cr(VI) ได้มากกว่า AgBr 
และ Ag3PO4 
 
3.4 ผลการน ากลับมาใช้ซ  าของ Ag3PO4/AgBr/-AB  
     ในการทดลองศึกษาการใช้ซ้้าของ Ag3PO4/AgBr-AB ในการรีดักชัน Cr(VI) ตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะน้ามาใช้ซ้้าจะถูกล้างด้วยน้้า
ปราศจากไอออนหลายรอบก่อนน้าไปใช้ โดยมาใช้ซ้้า 3 รอบการใช้งาน ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        รูปที ่7 แสดงประสิทธิภาพการน้ากลับมาใช้ซ้้าของ Ag3PO4/AgBr -AB ในการรีดักชัน Cr(VI)  
 
  จากผลการน้า Ag3PO4/AgBr-AB กลับมาใช้ซ้้าพบว่า การใช้ซ้้าในรอบที่ 1 ประสิทธิภาพการรีดักชัน Cr(VI) ลดลง 14 % และเมื่อ
ใช้ซ้้าในรอบที่ 2 และ 3 ก็พบว่าประสิทธิภาพการรีดักชัน Cr(VI) ลดลงเรื่อยๆ เป็นผลเนื่องมาจากความไม่เสถียรของอัลจิเนตที่ห่อหุ้ม
และสลายตัวออกมากขึ้นเมื่อระยะการใช้งานเพิ่มขึ้น เป็นผลท้าให้สารละลายมีความขุ่นเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการได้รับแสงของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาท้าให้ประสิทธิภาพการรีดิวซ์ Cr(VI) ลดลง แต่อย่างไรก็ตามอัลจิเนตเป็นวัสดุห่อหุ้มตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสามารถท้าหน้าที่ห่อในการห่อหุม้ตวัเร่งปฏกิิริยาได้ดใีนระดบัหนึ่ง ท้าให้แยกตัวเร่งปฏิกิริยาออกจากระบบได้ง่ายและยงัสามารถนา้
กลับมาใช้ซ้้าได้ถึง 3 รอบการใช้งาน 
 
4. สรุปผลการทดลอง 
 จากการสังเคราะห์ AgBr Ag3PO4 และ Ag3PO4/AgBr ที่ห่อหุ้มด้วยอัลจิเนตพบว่า Ag3PO4/AgBr-AB มีประสิทธิภาพในการรีดิวซ์ 
Cr(VI) มากกว่า AgBr-AB และ Ag3PO4-AB เนื่องจาก Ag3PO4/AgBr ท้าให้เกิด Ag เคลือบที่ผิวของตัวเร่ง สามารถส่งผ่านอิเล็กตรอน
เพื่อใช้ในการรีดิวซ์ Cr(VI) เป็น Cr(III) ได้มากขึ้น โดยสภาวะที่เหมาะสมในการรีดิวซ์ Cr(VI) ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสคือ ใช้ 
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Ag3PO4/AgBr-AB ปริมาณ 50 g/L ที่ความเข้มข้นของ Cr(VI) 10 ppm ที่ pH 2 จะรีดิวซ์ Cr(VI) ได้สูงสุดที่ 74.6% ภายใต้การฉาย
แสงจากดวงอาทิตย์เป็นเวลา 60 นาที ส้าหรับจลนพลศาสตร์ในการรีดิวซ์ Cr(VI) ของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด AgBr-AB Ag3PO4-AB และ 
Ag3PO4/AgBr-AB เป็นไปตามสมการ Langmuir-Hinshelwood model มกีลไกการเกิดปฏิกิริยาเป็นแบบอันดับหนึ่งเสมือน และการ
ห่อหุ้มตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยอัลจิเนตท้าให้แยกตัวเร่งปฏิกิริยาออกจากระบบได้ง่าย และสามารถน้าตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ซ้้าได้ถึง 3 
รอบการใช้งาน ซึ่งจะเห็นได้ว่า Ag3PO4/AgBr-AB เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถน้ามาใช้ก้าจัด 
Cr(VI) ในระบบบ้าบัดน้้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้ 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันสถานการณ์ความต้องการพลังงานเช้ือเพลิงฟอสซิลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง น ามาซึ่งการจัดหาแหล่งวัตถุดิบส าหรับ         
การผลิตพลังงานเพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ในงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาศักยภาพของก้านดอกบัวหลวง (Nelumbo nucifera) 
ซึ่งจัดเป็นแหล่งวัตถุดิบในกลุ่มลิกโนเซลลูโลสที่สามารถแปรรูปเป็นพลังงานเช้ือเพลิง ชีวภาพได้โดยอาศัยกระบวนการทางชีวภาพ       
ในการทดลองได้ศึกษาองค์ประกอบเคมีกลุ่มลิกโนเซลลูโลสและวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ ของตัวอย่างชีวมวลก้านดอกบัวหลวง  
ผลการทดลองพบว่าก้านดอกบัวหลวงประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.81 ± 1.20, 24.87 ± 1.35 
และ 19.68 ± 1.16 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์จากตัวอย่างชีวมวลที่ผ่านการปรับสภาพด้วยวิธีการทางเคมี
โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารละลายกรดซัลฟิวริกที่ความเข้มข้น 0.05, 0.1 และ 0.2 นอร์มัล ควบคู่กับการให้      
ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟเป็นเวลา 30 นาที ตามด้วยการย่อยไฮโดรไลเสทที่เกิดขึ้นด้วยเอนไซม์เซลลูเลส  15 ยูนิตต่อกรัม พบว่า
การปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 นอร์มัล ให้ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์สูงสุดที่ 902. 23 ± 2.10 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ในขณะที่การปรับสภาพด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริกที่ความเข้มข้น 0.2 นอร์มัล ให้ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ต่ าสุดที่ 263.22 ± 1.98 
มิลลิกรัมต่อลิตร ท้ังนี้ยังพบว่าในชุดการทดลองที่ปรับสภาพด้วยสารละลายด่างให้ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์สูงกว่าการใช้สารละลายกรดใน
ทุกความเข้มข้น จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าก้านดอกบัวหลวงสามารถใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือกส าหรับการผลิตพลังงาน
เชื้อเพลิงชีวภาพได้ แต่อาจจ าเป็นต้องศึกษากระบวนการผลิตควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: ก้านดอกบัวหลวง, เชื้อเพลิงชีวภาพ, ชีวมวลลิกโนเซลลูโลส, การปรับสภาพชีวมวล 
 

Abstract 
Nowadays, fossil fuel energy demand has continuously increased leading to provide the sources for an 

alternative. This research was studied on the potential of lotus Nelumbo nucifera stems, the lignocellulosic 
feedstock promising converted to biofuels production based on the biological process. The lignocellulosic 
composition and reducing sugar concentration of the Nelumbo nucifera stems biomass were investigated. The 
results showed that the proportion of cellulose, hemicellulose and lignin component was 45.81 ± 1.20, 24.87 ± 
1 .35 and 19 .68 ± 1 .16 , respectively. Moreover, the reducing sugar concentration was determined among the 
chemical pretreated biomass using 0.05, 0.1 and 0.2 N of NaOH and H2SO4 for 30 min under microwave irradiation 
followed by 15 U/g cellulase enzyme hydrolysis. The highest amount of reducing sugar concentration at 902.23 ± 
2 .10  mg/L was achieved through 0.1 N NaOH treated biomass, whereas, the biomass pretreatment with 0.2 N 
H2SO4 produced the lowest amount of reducing sugar concentration at 263 .22  ± 1 .98  mg/L. The results also 
found that, the overall alkaline pretreatments were exclusively exposed the higher reducing sugar concentration 
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compared to an acid treated experiments. Therefore, Nelumbo nucifera stem has been recognized as an 
alternatively source for biofuel development, which is the production process could be solved as well as further 
applying an optimization technology.    
 
Keywords: Nelumbo nucifera stem, Biofuel, Lignocellulosic biomass, Biomass pretreatment 
 

1.บทน า 
 ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมต่าง ๆ น าไปสู่ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน 
ปัจจุบันประกอบกับสถานการณ์การขาดแคลนวัตถุดิบส าหรับการผลิตและแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ท าให้เกิดรูปแบบและแนวทาง 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานที่ตอบสนองต่อการใช้งานและการแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานอย่างยั่งยืน หนึ่งในหลักการที่ 
ส าคัญ ได้แก่ การผลิตและพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel energy) ซึ่งเป็นวิธีการส าคัญที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล [1] 
ซึ่งในการพัฒนาพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพนั้นจ าเป็นต้องมีกระบวนการในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่เหมาะสม เทคนิคในการแปรรูป
วัตถุดิบรวมทั้งแนวทางการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดต้นทุนการผลิตที่สูงจนเกินไป จากปัจจัยเหล่านี้จึงท าให้วัตถุดิบประเภทชีวมวลลิกโน
เซลลูโลส (lignocellulosic biomass) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในการพัฒนาและแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น วัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร ของเหลือทิ้งจากบ้านเรือนอุตสาหกรรม และชีวมวลเซลล์สาหร่าย เป็นต้น [2] องค์ประกอบหลักของชีวมวล 
ลิกโนเซลลูโลสประกอบด้วยลิกนิน เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส รวมทั้งสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ชนิดอื่น ๆ ปริมาณเล็กน้อย 
ขึ้นอยู่กับชนิดของชีวมวล จึงท าให้ชีวมวลในกลุ่มนี้สามารถน ามาแปรรูปและใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลังงานเช้ือพลิงชีวภาพได้
หลายประเภท โดยส่วนใหญ่การย่อยส่วนประกอบต่าง ๆ ของชีวมวลลิกโนเซลลูโลสจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ าตาลรีดิวซ์ (reducing 
sugar) ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เช่น เอทานอล เป็นต้น  [3] หนึ่งในหลักการพิจารณา
วัตถุดิบชีวมวลเพื่อการผลิตพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพนั้นควรเลือกใช้ทรัพยากรชีวมวลที่มีการสะสมและหมุนเวียนปริมาณมาก 
(renewable biomass) ประกอบกับการพิจารณาแหล่งวัตถุดิบที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันกับภาคอุตสาหกรรมอาหารเพื่อลดความเสี่ยง
ในการขาดแคลนทรัพยากรอาหารและการควบคุมราคาวัตถุดิบในตลาดโลก ดังนั้นในการพิจารณาเลือกชีวมวลจึงควรค านึงถึงปัจจัย
ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อกระบวนการผลิตและผลกระทบโดยภาพรวมของการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ [4]    
 บัวหลวง (Nelumbo nucifera) มีช่ือสามัญว่า Sacred lotus หรือ Pink-lotus lily จัดอยู่ในวงศ์ Nelumbonaceae เป็นพืชน้ า 
ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศเขตภูมิภาคเอเชีย ซึ่งนอกจากจะมีความส าคัญทางพฤกษชาติแล้ว ยังมี
ความส าคัญยิ่งในพุทธศาสนาอีกด้วย โครงสร้างส่วนต่าง ๆ ของบัวหลวงมีคุณค่าด้านโภชนาการอาหาร เช่น ส่วนของราก เมล็ดและใบ 
สามารถรับประทานเป็นอาหารได้ [5] ทั้งยังพบว่ามีการใช้ประโยชน์บัวหลวงทางด้านเภสัชวิทยา เช่น สารสกัดจากใบมีฤทธ์ิยับยั้งภาวะ
น้ าตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) และภาวะโรคอ้วน (obesity) เป็นต้น [6] แต่อย่างไรก็ตามนอกจากคุณประโยชน์ใน            
ด้านโภชนาการและเภสัชวิทยาแล้วยังพบว่าส่วนประกอบต่าง ๆ ของบัวหลวงยังสามารถใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงชีวภาพได้
อีกด้วย โดยพบว่ามีรายงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล (biodiesel) จากน้ ามันที่สกัดจากเมล็ดบัวหลวงโดยปฏิกิริยา       
ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน [7] ทั้งยังมีรายงานพบการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลจากสารสกัดไตรกลีเซอไรด์จากส่วนใบของบัวหลวง โดยพบว่า
สารสกัดที่ได้มีส่วนของไตรกลีเซอไรด์สูงถึงร้อยละ 40 และสามารถน าไปใช้ในการสังเคราะห์น้ ามันไบโอดีเซลได้ถึงร้อยละ 65.5 [8] 
จากรายงานวิจัยดังกล่าวจึงน าไปสู่ความสนใจในการศึกษาประสิทธิภาพของก้านดอกของบัวหลวง โดยการศึกษาองค์ประกอบกลุ่ม     
ลิกโนเซลลูโลส ได้แก่ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน รวมทั้งการวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ (reducing sugar) เพื่อประเมิน
ศักยภาพในการเป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตพลังงานชีวภาพ โดยเฉพาะเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสที่เป็นสารในกลุ่มพอลิแซคคาไรด์และ
สามารถใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการสังเคราะห์พลังงานทางชีวภาพได้ตอ่ไปในอนาคต  
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2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
2.1 การเตรียมตัวอย่างชีวมวล  
  ตวัอย่างก้านดอกบัวหลวง (Nelumbo nucifera) น ามาตัดแยกส่วนดอกแล้วล้างด้วยน้ าสะอาด พักให้สะเด็ดน้ าแล้วน ามาหั่นให้มี
ความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วแช่ในสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ความเข้มข้นร้อยละ 15 [ดัดแปลงจาก 9] เพื่อ
ก าจัดยาง (degumming) ของก้านดอกบัวหลวง ก่อนน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 - 48 ช่ัวโมง จากนั้นน า
ก้านดอกบัวหลวงที่ผ่านการอบแห้งไปบดละเอียดด้วยเครื่องปั่นเอนกประสงค์แล้วร่อนผ่านตะแกรง (sieve no. 18, Cole Parmer, 
USA) จนได้อนุภาคชีวมวลก้านดอกบัวหลวงขนาด 1 มิลลิเมตร 
2.2 การศึกษาองค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสของชีวมวลก้านดอกบัวหลวง 
  การวิเคราะห์ปริมาณเซลลูโลส (cellulose), เฮมิเซลลูโลส (hemi-cellulose) และลิกนิน (lignin) จากชีวมวลก้านดอกบัวหลวงที่ 
ผ่านการอบแห้ง ท าได้โดยน าตัวอย่างชีวมวลน้ าหนัก 0.5 กรัม (A) ไปย่อยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่ความเข้มข้น
ร้อยละ 24 (น้ าหนักต่อปริมาตร) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง หลังจากนั้นน าตัวอย่างไปกรองและล้างด้วยน้ ากลั่น 3 ครั้ง         
ก่อนน าไปอบที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้วจึงช่ังน้ าหนัก (B) น าตัวอย่างดังกล่าวไปย่อยต่อด้วยสารละลาย
กรดซัลฟิวริก (H2SO4) ความเข้มข้นร้อยละ 72 (น้ าหนักต่อปริมาตร) ปริมาตร 4 มิลลิลิตร เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง น าไปกรองและล้างด้วย
น้ ากลั่น 3 ครั้ง แล้วจึงอบที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ช่ังน้ าหนัก (C) ในขั้นตอนสุดท้ายน าตัวอย่างไปเผา            
ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส (Nabertherm LI5/11/B410, Germany) เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง พักให้เย็นที่อุณหภูมิห้องแล้วช่ังน้ าหนัก 
(D) จากนั้นจึงค านวณหาปริมาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ดังสมการต่อไปนี ้[10]  
 
 
 
 

 

 เมื่อ  A = น้ าหนักตัวอย่างชีวมวลเริ่มต้น (A) 
      B = น้ าหนกัตัวอย่างหลังการย่อยด้วยด่าง (B) 
       C = น้ าหนักตัวอย่างหลังการย่อยด้วยกรด (C) 
       D = น้ าหนักตัวอย่างหลังการเผา (D)  

2.3 การปรับสภาพชีวมวลก้านดอกบัวหลวงและการย่อยด้วยเอนไซม์ (Pretreatment and Saccharification) 
  การปรับสภาพตัวอย่างชีวมวลก้านดอกบัวหลวงในการทดลองครั้งนี้เลือกใช้วิธีการปรับสภาพด้วยวิธีทางเคมีร่วมกับการใช้       
ความร้อนโดยการใช้สารละลายกรดซัลฟิวริก และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 0.05 , 0.1 และ 0.2 นอร์มัล          
ในอัตราส่วน 1 : 6 น าส่วนผสมระหว่างชีวมวลก้านดอกบัวหลวง (ผ่านการก าจัดยางด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์              
ที่ความเข้มข้นร้อยละ 15) ที่มีสารละลายกรดซัลฟิวริกและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แต่ละความเข้มข้น ไปให้ความร้อนด้วย         
การใช้คลื่นไมโครเวฟ (Frequency 2,450 MHz, Power 1,250 W) เป็นเวลา 30 นาที [ปรับปรุงจาก 9, 11] ด าเนินการทดลอง 3 ซ้ า 
เมื่อครบระยะเวลาของการปรับสภาพจึงกรองแยกสารละลายส่วนใสหรือไฮโดรไลเสท (hydrolysate) ออกจากตะกอนชีวมวล แล้วน า
ไฮโดรไลเสทที่ได้ไปย่อยด้วยเอนไซม์เซลลูเลส (Celluclast, Sigma Aldrich) ที่ปริมาณเอนไซม์ 15 ยูนิตต่อกรัม ปรับค่า pH เท่ากับ 
5.0 ± 0.5 ก่อนเริ่มปฏิกิริยาการย่อยด้วยเอนไซม์ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วจึงน าไป
บ่มที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที เพื่อหยุดปฏิกิริยาการย่อย [12] แยกสารละลายไฮโดรไลเสทออกจากชีวมวล      
ก้านดอกบัวหลวงด้วยการปั่นเหวี่ยงตกตะกอนที่ความเร็วรอบ 9,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที (Sigma 3-16KL, USA) แล้วจึง
น าไฮโดรไลเสทที่ได้ไปวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์เป็นล าดับต่อไป 
 
 
 

ปริมาณเซลลูโลส =      B - C (1) 
ปริมาณเฮมิเซลลูโลส =      A - B (2) 
ปริมาณลิกนิน =      C - D (3) 
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2.4 การวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ 
  วิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลรีดวิซ์จากชีวมวลก้านดอกบัวหลวงอบแห้งที่ผ่านการปรบัสภาพด้วยวิธีการทางเคมีร่วมกับการใช้ความร้อน
ด้วยวิธี 3, 5-dinitro salicylic acid method (DNS method) ท าได้โดยน าไฮโดรไลเสทที่ได้จากการปรับสภาพชีวมวล ปริมาตร 1.5  
มิลลิลิตร และสารละลาย DNS (Sigma-Aldrich, USA) ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดทดลอง ปิดฝาหลอดทดลองแล้วผสม
สารละลายให้เป็นเนื้อเดียวกัน บ่มสารละลายในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิที่ 80 องศาเซลเซียส (Julabo, Germany) เป็นเวลา 30 นาที 
เมื่อครบก าหนดเวลาจึงแช่หลอดทดลองลงในน้ าเย็นทันที ตั้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้วจึงน าสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร (Metertech, Taiwan) [13-14] ชุดควบคุม (blank) เตรียมโดยใช้น้ ากลั่นแทนไฮโดรไลเสทจาก      
การปรับสภาพชีวมวลก้านดอกบัวหลวง ค่าน้ าตาลรีดิวซ์ที่ได้จากการปรับสภาพชีวมวลสามารถค านวณได้จากการเปรียบเทียบ             
ค่าน้ าตาลรีดิวซ์จากกราฟมาตรฐานน้ าตาลกลูโคส (glucose standard curve)  
 

3. ผลการทดลองและอภิปายผลการทดลอง 
3.1 การศึกษาองค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสของชีวมวลก้านดอกบัวหลวง  
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสของชีวมวลก้านดอกบัวหลวงอบแห้ง พบว่าสัดส่วนองค์ประกอบส่วนเซลลูโลส           
เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ในสัดส่วนร้อยละ 45.81 ± 1.20, 24.87 ± 1.35 และ 19.68 ± 1.16 ตามล าดับ จากผลการทดลองพบว่า 
การเตรียมชีวมวลก้านดอกบัวหลวงด้วยการก าจัดยางโดยการแช่ในสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และการอบแห้ง เป็นขั้นตอนที่
ช่วยท าลายลิกนินรวมทั้งสารปนเปื้อนอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ส่วนของเส้นใย [9] รวมทั้งความร้อนท่ีใช้ในการอบแห้งตัวอย่างชีวมวล ส่งเสริมให้
โครงสร้างของชั้นผนังเซลล์ถูกท าลายและมีผลให้ลิกนินท าปฏิกิริยากับตัวท าละลายได้มากขึ้น [15] นอกจากนี้ยังพบว่าโครงสร้างของ
ก้านดอกบัวหลวงประกอบด้วยเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสซึ่งเป็นพอลิแซคคาไรด์โมเลกุลใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นน้ าตาลส าหรับ
การสังเคราะห์เช้ือเพลิงชีวภาพ ทั้งยังพบว่าปริมาณลิกนินที่พบในสัดส่วนที่น้อยมากยังเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง ในการพิจารณา
เลือกใช้ก้านดอกบัวหลวงเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวภาพ เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพ (biogas) และไบโอเอทานอล (bioethanol)       
โดยอาศัยการท างานของจุลินทรีย์ เป็นต้น [16] แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนรูปพอลิแซลคาไรด์ให้เป็นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวที่ใช้เป็นสารตั้งต้น
ในการผลิตพลังงานชีวภาพจ าเป็นต้องมีขั้นตอนการปรับสภาพ (pretreatment) ตามด้วยการย่อยพอลิแซคคาไรด์ให้เป็นน้ าตาล
โมเลกุลเดี่ยวก่อนการเปลี่ยนรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลังงานหรือเช้ือเพลิงชีวภาพโดยการท างานของจุลินทรีย์ เช่น การผลิตไบโอเอทานอล
โดยการปรับสภาพชีวมวลประเภทขี้เลื่อยจากต้นสนสปรูซ (spruce chip) ด้วยวิธีการทางเคมีโดยใช้ก๊าซ SO2 ภายใต้อุณหภูมิ 215 
องศาเซลเซียส ที่ความดัน 22 บาร์ แล้วน าไฮโดรไลเสทที่เกิดขึ้นไปผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์จนได้เป็นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว ก่อนน าไปใช้เป็น
สารตั้งต้นในกระบวนการหมักเพื่อผลิตไบโอเอทานอลโดยอาศัยกิจกรรมการท างานของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae CCUG 
53310 [17] เป็นต้น    
3.2 การวิเคราะหป์ริมาณน้ าตาลรีดิวซ์  
  การวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ของไฮโดรไลเสทจากชีวมวลก้านดอกบัวหลวงที่ผ่านการปรับสภาพด้วยวิธีทางเคมีโดยการใช้
สารละลายกรดซัลฟิวริก และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ควบคู่กับการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ พบว่าการปรับสภาพ
ตัวอย่างชีวมวลด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้ผลิตภัณฑ์น้ าตาลรีดิวซ์สูงกว่าการปรับสภาพด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริก (รูปที่ 
1) ทั้งนี้อาจเนื่องจากการใช้ตัวท าละลายที่เป็นด่างมีส่วนช่วยในการก าจัดยางที่พบในโครงสร้างชีวมวลพืชได้ จึงช่วยให้เส้นใยที่ได้นั้น        
มีสัดส่วนของเซลลูโลสในปริมาณสูง [18] โดยเฉพาะการปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 นอร์มัล ให้ปริมาณน้ าตาล
รีดิวซ์สูงสุดที่ 902.23 ± 2.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่การปรับสภาพด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริกที่ความเข้มข้น 0.2 นอร์มัล        
ให้ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ต่ าสุดที่ 263.22 ± 1.98 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งจากการวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ที่ได้จากชีวมวลพบว่ามี
ปริมาณค่อนข้างสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการเตรียมชีวมวลก้านดอกบัวหลวงมีขั้นตอนการก าจัดยางด้วยการแช่ในสารละลาย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก่อนน าไปปรับสภาพด้วยการใช้สารละลายกรดและด่าง ควบคู่กับการให้ความร้อนด้วยการใช้คลื่นไมโครเวฟซึ่ง
ขั้นตอนนี้เป็นการท าลายโครงสร้างของผนังเซลล์และโครงสร้างผลึกที่ซับซ้อนของลิกโนเซลลูโลส จึงมีผลให้สารกลุ่มพอลิแซคคาไรด์ 
ได้แก่ เซลลูโลส และลิกโนเซลลูโลส ที่เป็นองค์ประกอบหลักของชีวมวลถูกย่อยได้ง่ายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสและได้ผลิตภัณฑ์น้ าตาล
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โมเลกุลเดี่ยวเกิดขึ้นปริมาณมาก [9, 19] ทั้งนี้พบว่าผลจากการวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์จากการย่อยชีวมวลก้านดอกบัวหลวงซึ่งเป็น
น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวทีใ่ช้เป็นสารตั้งต้นในการหมักเพื่อผลิตพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพได้นั้น เป็นการยืนยันได้ว่าชีวมวลก้านดอกบัวหลวงจัดเป็น
วัตถดุิบกลุ่มลิกโนเซลลูโลสที่สามารถประยุกต์ใช้ในการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นแนวทางในการลดการสะสม
ขยะอินทรีย์แล้ว ยังเป็นการแปรรูปของเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 4 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตพลังงานจากเช้ือเพลิง
ฟอสซิล [20] แต่อย่างไรก็ตามการแปรรูปชีวมวลเป็นพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพยังคงมีข้อจ ากัด โดยเฉพาะขั้นตอนการก าจัด
องค์ประกอบในโครงสร้างของผนังเซลล์ที่มีความซับซ้อนและยากต่อการท าปฏิกิริยากับตัวท าละลายเคมีหรือแม้กระทั่งเอนไซม์ที่      
ท าหน้าที่เปลี่ยนสารประกอบพอลิแซคคาไรด์ในโครงสร้างให้เป็นน้ าตาลรีดิวซ์ ดังนั้นการปรับสภาพชีวมวลจึงเป็นขั้นตอนส าคัญของ
การประยุกต์ใช้ชีวมวลลิกโนเซลลูโลสในการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ ซึ่งนอกจากจะต้องศึกษาวิธีการหรือขั้นตอนที่เหมาะสมแล้ว         
ยังจ าเป็นต้องค าถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมทั้งการบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการปรับสภาพซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 
 
  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1 ปริมาณน้ าตาลรดีิวซ์ที่ไดจ้ากการปรับสภาพตัวอย่างชีวมวลก้านดอกบัวหลวงด้วยการใช้สารละลายกรดซลัฟิวริกและ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ควบคู่กับการใช้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 

 
 เนื่องจากการแปรรูปวัตถุดิบชีวมวลลิกโนเซลลูโลสเพื่อการผลิตพลังงานเช้ือเพลิงโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์หรือกระบวนการ 
ทางชีวภาพจ าเป็นต้องมีขั้นตอนการปรับสภาพ และการย่อยองค์ประกอบส่วนพอลิแซคคาไรด์ให้เป็นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวซึ่งมีข้อจ ากัด
จากโครงสร้างผลึกลิกโนเซลลูโลสที่ป้องกันการท าปฏิกิรยิาโดยสารเคมีหรือเอนไซมท์ี่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ียังพบว่าไฮโดรไลเสทท่ีเกิดขึ้น 
จากการย่อยชีวมวลลิกโนเซลลูโลสนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวแล้ว ยังพบว่าในการปรับสภาพบางเทคนิคยงัเกิด
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารพิษ เช่น สารประกอบฟีนอล เฟอฟูรัลและอนุพันธ์ ซึ่งมีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญและกิจกรรมการท างานของจุลินทรีย์ใน 
ขั้นตอนการสังเคราะห์เช้ือเพลิงชีวภาพ [21] ดังนั้นกระบวนการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลลิกโนเซลลูโลสยังจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาเพื่อส่งเสริมการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังเช่น การศึกษายีนที่ควบคุมกิจกรรมการท างานของเอนไซม์ไซโลซิเดส 
(xylosidase enzyme) ที่ท าหน้าที่ย่อยชีวมวลพืชของแบคทีเรียสายพันธุ์ Clostridium clariflavum โดยการตัดต่อพันธุกรรมและ
ศึกษาการท างานในแบคทีเรีย Escherichia coli BL21 ในการย่อยชีวมวลชานอ้อยและฟางข้าวสาลี [22] ซึ่งผลจากการทดลอง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการเตรียมชีวมวลส าหรับการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต   
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4. สรุปผลการทดลอง 
 การทดลองในครั้งนี้ได้ศึกษาศักยภาพของชีวมวลก้านดอกบัวหลวงเพื่อประยุกต์ใช้ ในการผลิตพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพโดย
การศึกษาองค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสและวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์หรือน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว ซึ่งเป็นสารตั้งต้นส าคัญในปฏิกิริยา
การสังเคราะห์พลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพด้วยกระบวนการหมัก เช่น การผลิตไบโอเอทานอล เป็นต้น ผลการทดลองพบว่าก้านดอกบัวหลวง
ซึ่งเป็นวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรสามารถพัฒนาเป็นวัตถุดิบส าหรบัการผลิตพลังงานชีวภาพได้ เนื่องจากผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบ
ลิกโนเซลลูโลส พบว่าประกอบด้วยพอลิแซคคาไรด์ชนิดเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลสสูงถึงร้อยละ 45.81 และ 24.87 ตามล าดับ ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบที่สามารถเปลี่ยนเป็นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวได้โดยผ่านการปรับสภาพโครงสร้างผนังเซลล์และตามด้วยการย่อยด้วยเอนไซม์ 
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ของตัวอย่างชีวมวลก้านดอกบัวหลวงพบว่า ตัวอย่างที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.1 นอร์มัล ควบคู่กับการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟเป็นเวลา 30 นาที ตามด้วยการย่อย
ไฮโดรไลเสทที่เกิดขึ้นด้วยเอนไซม์เซลลูเลส ให้ผลิตภัณฑ์น้ าตาลรีดิวซ์สูงสุดที่ 902.23 ± 2.10 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนี้ยังพบว่า     
ผลการปรับสภาพตัวอย่างด้วยสารละลายด่างในทุกความเข้มข้นให้ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์สูงกว่าการทดลองปรับสภาพด้วยสารละลาย
กรดโดยเฉพาะการปรับสภาพตัวอย่างด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริกที่ความเข้มข้น 0.2 นอร์มัล พบปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ต่ าสุดที่ 263.22 
± 1.98 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงชีวภาพจากก้านดอกบัวหลวงยังคงจ าเป็นต้องมีการศึกษา
เทคนิคและวิธีการทีเ่หมาะสมในการเตรียมและปรับสภาพตัวอย่างชีวมวล รวมทั้งการประเมินความคุ้มทุนท้ังในมิติของต้นทุนค่าใช้จ่าย
และการจัดการของเสียที่เกิดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน     
การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพกับภาคการผลิตจากแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยนอกจากจะเป็นการจัดหาแหล่งวัตถุดิบทางเลือกที่เหมาะสม
แล้วยังเป็นแนวทางส าคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของอาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยดำเนินการสำรวจข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างเดือนกันยายน ถึง 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ขั้นตอนการศึกษาโดยรูปแบบ Process-analysis (PA) ด้วยวิธีคำนวณจากค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อย              
ที่กำหนดตามเกณฑ์ของ TGO, IPCC และ U.S. EPA ผลการศึกษาพบว่าปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งหมดของอาคารบรรณราชนครินทร์ 
เท่ากับ 898,998.9385 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยจำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 การปลดปล่อย               
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง ประเภทที่ 2 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน และประเภทที่ 3 การปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10,732.3555, 885,626.6408 และ 2,639.9422 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ตามลำดับ ทั้งนี้พบว่ากิจกรรมที่ส่งผลต่อปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด คือ ประเภทที่ 2 กิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 98.51 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ถูก
ปลดปล่อย รองลงมา คือ การรั่วไหลจากสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ เท่ากับ 8,551.1524 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ดังนั้นแนวทางลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนของอาคารบรรณราชนครินทร์ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศใหเ้ป็นแบบประหยัดพลังงาน การกำหนดมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
การส่งเสริมและจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รวมทั้งการกำหนดนโยบายหรือ              
แผนบริการจัดการที่เกี่ยวกับการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจน 
 
คำสำคัญ: คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร, ก๊าซเรือนกระจก, อาคารบรรณราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     
 

Abstract 
This research aims to study carbon footprint of Bannarajanagarindra building, Phranakhon Si Ayutthaya 

Rajabhat University by explored activities which released greenhouse gases during the period of September to 
December 2020. The approach of this research is based on process-analysis (PA) with calculating methodology by 
application of emission factors mainly from TGO, IPCC and U.S. EPS standard. The total carbon footprint of 
Bannarajanagarindra building was 898,998.9385 kg CO2eq including, the first domain is direct greenhouse gas 
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(GHG) emissions, the second domain is indirect GHG emissions by energy consumption and the third domain is 
GHG emissions from other indirect GHG emission were 10,732.3555, 885,626.6408 and 2,639.9422 kg CO2eq, 
respectively. The GHG emission in activity type 2, which is the indirect GHG emission of electric energy 
consumption, presented the most influential activities, 9 8 .5 1  percent of the total GHG emission. The second 
source of GHG emission was the leakage of refrigerant for air conditioners that was equal to 8,551.1524 kg CO2eq. 
Therefore, the sustainability reduction of GHG emission for Bannarajanagarindra building involve changing 
electrical equipment and cooling systems into energy saving system, having measures to reduce electricity use in 
the building, the training on carbon footprint reduction for organization, having policy and management 
frameworks that are relevant to reduce GHG.     
 
Keywords: Carbon footprint of organization, Greenhouse gas, Bannarajanagarindra building, Phranakhon Si 

Ayutthaya Rajabhat University 
 

1. บทนำ (Introduction) 
 ปัจจุบันสถานการณ์ด้านวิกฤตสภาพอากาศผันผวนอย่างสุดขั้ว (Extreme weather events) ที่เช่ืองโยงกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (Climate change) ที่มีความรุนแรงและมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบเพิ่มขึ้น เนื่องจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse 
gas: GHG) ที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกอันเนื่องจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ดังนั้นการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร (Carbon footprint for organization) เป็นการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยจากการดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ กิจกรรมการเผาไหม้พลังงานเช้ือเพลิง การใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดการของเสีย                 
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม และกระบวนการขนส่งภายในองค์กร เป็นต้น ซึ่งกระบวนการประเมินดังกล่าวสามารถตรวจวัดและ
รายงานผลการประเมินในหน่วยตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า [1] ทั้งนี้ผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จะนำไปสู่การกำหนด           
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับหน่วยงาน โรงงาน
อุตสาหกรรม และระดับประเทศ [2] 
 สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของห้องสมุดสีเขียวหรือห้องสมุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green library) ซึ่งเป็นห้องสมุดที่มีการอนุรักษ์             
ผ่านการออกแบบเพื่อให้สามารถใช้พลังงานจากธรรมชาติและพลังงานทดแทน การจัดการทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ              
การหลีกเสี่ยงการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศที่ เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ ดังนั้นห้องสมุดสีเขียว               
จึงมุ่งเน้นการดำเนินงานภายในองค์กรที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งนี้ มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 ได้ประกาศให้
ห้องสมุดสีเขียว (Green library) หมายถึง ห้องสมุดทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้  การให้บริการ                      
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ บางครั้งอาจมีช่ือเรียกว่า หอสมุด ห้องสมุด สำนักหอสมุด สถาบันวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ ศูนย์บรรณสาร 
ศูนย์สารสนเทศ หรือช่ืออ่ืนใดที่มีภารกิจในทำนองเดียวกันและมีการดำเนินงานด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [3] 
 อาคารบรรณราชนครินทร์ หน่วยงานภายใต้การบริหารงานโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยังมีการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวและมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) หลังจากท่ี                
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด 
สีเขียวกับสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               
ยังเข้าร่วมการจัดอันดับสถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก โดยใช้เกณฑ์ประเมินการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวจาก                
UI Green Metric World University Ranking 2020  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาติดอันดับที่ 2 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อันดับที ่23 ของกลุ่มมหาวิทยาลยัในประเทศไทย และอันดับที่ 370 ของโลก (จากทั้งหมด 923 มหาวิทยาลัย) ดังนั้น อาคารบรรณราชนครินทร์ 
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ถูกจัดเป็นหน่วยงานสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่พึงประสงค์ ประกอบกับเป็นสถานที่ที่มีความต้องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กร ในทางกลับกันสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ และมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา
ยังไม่เคยดำเนินการศึกษาและประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นทใ์นระดับงานวิจัยเชิงวิชาการมาก่อน  
 ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อดำเนินการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กรณีศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกำหนดให้ใช้ข้อมูลการดำเนินงานของอาคารบรรณราชนครินทร์ ประจำภาคเรียนที่ 
1/2564 เพื่อประโยชน์ในการกำหนดแนวทางสำหรับลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน  
 

2. ขอบเขตการวิจัยและวิธีการวิจัย (Materials and Methods) 
2.1 การกำหนดขอบเขตองค์กร (Organization boundary) 
 ขอบเขตองค์กรที่ดำเนินการศึกษา คือ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครอบคลุมพื้นที่ใช้สอย
ทั้งหมด 3,536 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่สำหรับให้บริการจำนวน 4 ช้ัน ดังนี้ ช้ันที่ 1 เป็นจุดให้บริการยืม - คืนทรัพยากร
สารสนเทศ จุดบริการสำหรับหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน วารสารปัจจุบัน หนังสือใหม่ หนังสือเยาวชน และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์               
มุมห้องสมุดสีเขียวและนิทรรศการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สสำหรับการสบืคน้ข้อมูล 
ช้ันท่ี 2 เป็นพ้ืนท่ีสำหรับให้บริการหนังสือพิมพ์และวารสารล่วงเวลา กฤตภาค จุลสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องต่าง ๆ รวมทั้งหนังสืออ้างอิง 
วิทยานิพนธ์ งานวิจัยและสิ่งพิมพ์รัฐบาล สำหรับช้ันที่ 3 เป็นพื้นที่สำหรับให้บริการค้นคว้าข้อมูล ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม                  
จุดบริการหนังสือตำราภาษาไทยหมวด 000-500 ห้องสมุดกฎหมาย และห้องสำนักงานผู้อำนวยการ สำหรับช้ันท่ี 4 เป็นจุดให้บริการ
หนังสือตำราภาษาไทยหมวด 600-900 หนังสือตำราภาษาอังกฤษหมวด 000-900 หนังสือนวนิยาย ห้องสมุดมนุษย์ ห้องสมุดอาเซียน 
ห้องประชุมรวงผึ้ง และห้องศึกษาค้นควา้สำหรับอาจารย์ [4] ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 1 สภาพแวดล้อมภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
a) อาคารบรรณราชนครินทร์, b) ช้ันท่ี 1, c) ช้ันที่ 2, d) ช้ันท่ี 3 และ e) ช้ันท่ี 4 
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2.2 การกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน (Operational boundary) 
 ขอบเขตการดำเนินงานในการศึกษาครั้งนี้พิจารณาจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยหรือดูดกลับ                   
ก๊าซเรือนกระจกภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2563 (ประจำภาคเรียนที่ 1/2564) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมทุกส่วนของการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กร โดยมีขั้นตอนการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมกิจกรรม                
ทั้ง 3 ประเภท ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร [5-8] ได้แก่  

ประเภทที่  1 กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร (Direct GHG emission) เช่น              
การเผาไหม้พลังงานเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนท่ี (กิจกรรมการเช่าเหมายานพาหนะโดยอาคารบรรณราชนครินทร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
พลังงานเช้ือเพลิง) การรั่วซึมของสารทำความเย็นในระบบปรับอากาศและสารดับเพลิง เป็นต้น 

ประเภทท่ี 2 กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Indirect GHG emission) เช่น 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยจากการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการสำรวจข้อมูลด้านประเภท ขนาด จำนวน ระยะเวลา              
การใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด เป็นต้น 

ประเภทที่ 3 กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (Other indirect GHG emission) เช่น 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอ่ยจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 และ 2 ซึ่งองค์กรสามารถ
ดำเนินการประเมินเพื่อการรายงานผลเพิ่มเติมได้โดยไม่ถือเป็นข้อบังคับ เช่น ข้อมูลขยะมูลฝอยและกิจกรรมการฝังกลบขยะอินทรีย์ 
ปริมาณการใช้กระดาษ วัสดุสำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และน้ำประปา เป็นต้น 
 
2.3 การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร 
 การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของอาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 สามารถคำนวณตามแนวทางการประเมินปริมาณ            
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ภายใต้การรับรองมาตรฐานของ ISO 14064-1, ISO/PDTR 14069 และ Greenhouse Gas Protocol              
ที่กำหนดขึ้นโดย World Resources Institute ซึ่งเป็นการนำข้อมูลการดำเนินกิจกรรม (Activity data) ทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมา
ข้างต้นมาคูณกับคา่สัมประสทิธ์ิการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor: EF) ตามขั้นตอนการศึกษาแบบ Process-analysis 
(PA) หรือ Bottom-up ซึง่มีความเหมาะสมต่อขนาดอาคารและขอบเขตการศึกษาท่ีกำหนดขึ้น ดังแสดงในสมการที่ (1) [8, 9]  
 
     Greenhouse Gasi = Activity datai x Emission factori      (1) 
 
โดยที ่

Greenhouse Gas คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรม i แสดงหน่วยเป็นกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (kg CO2eq) 

Activity data คือ ข้อมูลกิจกรรมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งแสดงหน่วยที่มีความแตกต่างกันตามรายละเอียด
ของกิจกรรม i) 

Emission factor   คือ ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรม i (อ้างอิงค่า Emission factor               
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย [10]  

 
 สำหรับการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยจากการดำเนินกิจกรรมเผาไหม้พลังงานเช้ือเพลิงแบบเคลื่อนที่ ซึ่งเกิด
จากกิจกรรมการเดินทางไป – กลับของบุคลากรเพื่อการติดต่อประสานงาน การประชุมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กร
ด้วยระบบการขนส่งประเภทต่าง ๆ ดังแสดงในสมการที่ (2) [9]  
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    Greenhouse Gasi = Mobile fuel combustion x Emission factorfuel     (2) 
 
โดยที ่

Greenhouse Gas คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรม i แสดงหน่วยเป็นกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (kg CO2eq) 

Mobile fuel 
combustion 

คือ ปริมาณการใช้พลังงานเช้ือเพลิงสำหรับกิจกรรมการเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ (ลิตร) (กิจกรรม               
การเช่าเหมายานพาหนะโดยอาคารบรรณราชนครินทร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย) 

Emission factor   คือ ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรม i (อ้างอิงค่า Emission factor               
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย [10]  

 
2.4 การประเมินและจัดการความไม่แน่นอน (Uncertainty) 
 การประเมินความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรทีแ่สดงให้เห็นถึงระดับคุณภาพ
ของข้อมูลที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีส่ามารถรวบรวมได ้ตลอดจนความไม่แน่นอนทีอ่าจเกิดจากการคำนวณโดยใช้ค่า
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งอ้างอิงใด ๆ และผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินความไม่แน่นอน ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็น             
มาใช้ในขั้นตอนการทบทวนขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการกำหนดแนวทางบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร 
ทั้งนี้องค์กรจำเป็นต้องประเมินความไม่แน่นอนของแหล่งข้อมูลที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งความไม่แน่นอน                
ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ใช้สำหรับการคำนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกับ
แหล่งข้อมูลและค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) ที่เลือกใช้นั้นสามารถตรวจสอบระดับคุณภาพของข้อมูล
ได้โดยการกำหนดระดับคะแนนดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 [11-13]  
 
ตารางที ่1 ค่าที่ใช้สำหรับการประเมินระดบัคุณภาพของข้อมูล 
 

รายการ ระดับคุณภาพของข้อมูล 

ลักษณะการเก็บข้อมูล 
X = 6 คะแนน Y = 3 คะแนน Z = 1 คะแนน 

ดำเนินการเก็บข้อมูล                 
อย่างต่อเนื่อง 

ดำเนินการเก็บข้อมูลจากมิเตอร์
และใบเสร็จ 

ดำเนินการเก็บข้อมูล                    
จากการประมาณค่า 

ค่าสัมประสิทธิ ์              
การปลดปล่อย           
ก๊าซเรือนกระจก 

(Emission factor: EF) 

A = 6 คะแนน A = 5 คะแนน B = 4 คะแนน B = 3 คะแนน C = 2 คะแนน D = 1 คะแนน 
ค่า EF ท่ีได้จาก
การตรวจวัด            
ท่ีมีคุณภาพ 

ค่า EF ท่ีไดจ้าก
อุปกรณ์สำหรับ

ตรวจวัด 

ค่า EF ท่ีไดจ้าก
ผู้ผลิต 

ค่า EF ท่ีไดจ้าก
ท้องถิ่น 

ค่า EF ท่ีได้จาก
ระดับประเทศ 

ค่า EF ท่ีไดจ้าก
ระดับสากล 

 
ตารางที่ 2 ระดับคุณภาพของข้อมูลและเกณฑ์ที่ใช้สำหรับการประเมินความไม่แน่นอน 
 

ระดับ คะแนนโดยรวมของข้อมูล คำอธิบาย 
1 1 – 6 มีความไม่แนน่อนสูง ระดับคุณภาพของข้อมูลไมดี่มาก 
2 7 – 12 มีความไม่แน่นอนสูง ระดับคุณภาพของข้อมูลไม่ดี 
3 13 – 18 มีความไม่แน่นอนปานกลาง ระดับคุณภาพของข้อมูลปานกลาง 
4 19 – 24 มีความไมแ่น่นอนเล็กน้อย ระดับคุณภาพของข้อมูลเล็กน้อย 
5 25 – 30  มีความไมแ่น่นอนต่ำ ระดับคุณภาพของข้อมูลดี 
6 31 – 36  มีความไมแ่น่นอนต่ำ ระดับคุณภาพของข้อมูลดีเยี่ยม 
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3. ผลการวิจัย (Results) 
 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร                  
ที่กำหนดให้คำนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ประเภท (ตารางที่ 3 และรูปที่ 2) ดังนี้  

ประเภทที่ 1 กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร (Direct GHG emission)  
1) การเผาไหม้พลังงานเชื้อเพลิงจากการเช่าเหมายานพาหนะสำหรับการเดินทางของบุคลากรเพื่อการติดต่อประสานงาน 

ประชุม และสัมมนาที่เกี่ยวข้องกิจกรรมขององค์กร ผลการสำรวจข้อมูลพบว่าบุคลากรมีการเดินทางไปดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ                 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย
สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล B7) โดยมีปริมาณน้ำมันเช้ือเพลิงที่ถูกใช้งานทั้งสิ้น 793.85 ลิตร และมีปริมาณก๊าซเรือนกระจก                  
ที่ถูกปลดปล่อยเท่ากับ 2,178.7877 kg CO2eq  

2) การรั่วซึมของสารดับเพลิงขณะที่มีการใช้งานหรือการเก็บรักษา ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจอุปกรณ์ดับเพลิงทั้ง 4 ช้ัน
ภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ พบประเภทของสารดับเพลิงที่มีการใช้งาน ได้แก่ สารดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง (Monosodium 
phosphate) ประเภท Dry chemical extinguisher จำนวน 10 ช้ิน (ช้ันท่ี 1 และช้ันท่ี 4 จำนวนช้ัน ๆ ละ 3 ช้ิน ขณะที่ช้ันท่ี 2 และ
ช้ันที่ 3 มีจำนวนช้ัน ๆ ละ 2 ช้ิน) ซึ่งปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยจากกิจกรรมการการรั่วซึมและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง                
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.4154 kg CO2eq 

3) การเปลี่ยนถ่ายสารทำความเย็นและน้ำยาสำหรับทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจข้อมูล
ด้านประเภท ยี่ห้อ จำนวน ขนาด และอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังกำหนดให้มี
ช่วงเวลาสำหรับดำเนินกิจกรรมบำรุงรกัษาและตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมาย
ให้ฝ่ายอาคารและสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้ผลการสำรวจข้อมูลพบประเภทของเครื่องปรับอากาศ                
ที่ใช้งาน 2 ประเภท คือ เครื่องปรับอากาศแบบยึดติดผนัง และแบบตั้งพื้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 76 เครื่อง สำหรับน้ำยาทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศที่ถูกนำมาใช้งาน คือ น้ำยาชนิด HCFC-141b และน้ำยาปรับอากาศชนิด R-22 (343.20 kg/year) ซึ่งก่อให้เกิด              
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดเท่ากับ 8,551.1524 kg CO2eq 

ประเภทที ่2 กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Indirect GHG emission) 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยออกสู่ช้ันบรรยากาศโดยทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าระหว่างเดือนกันยายน 

ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ของอาคารบรรณราชนครินทร์ พบข้อมูลด้านจำนวนและประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก 
เนื่องจากเป็นอาคารที่เปิดให้บริการแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการสืบค้นข้อมูล การยืม – คืน
ทรัพยากรหนังสือ ห้องสำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ห้องสำนักงาน และห้องประชุม เป็นต้น                  
ซึ่งมีความจำเป็นและความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 12,329.4675 kWh/Day และมีปริมาณก๊าซเรือนกระจก                 
ที่ถูกปลดปล่อยจากการดำเนินกิจกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 885,626.6408 kg CO2eq ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากข้อมูล                   
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าพบว่าอาคารบรรณราชนครินทร์มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบทำความเย็นของ
เครื่องปรับอากาศและมีสัดส่วนการก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด (791,367.9721 kg CO2eq คิดเป็นร้อยละ 89.35 
ของสดัส่วนการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกท้ังหมดจากกิจกรรมการใช้พลังงงานไฟฟ้า) ดังแสดงในรูปที่ 3  

ประเภทที่ 3 กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (Other indirect GHG emission) 
1) ปริมาณการใช้วัสดุสำนักงานภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563             

ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สำรวจเฉพาะข้อมูลการใช้กระดาษ A4 (ขนาด 80 แกรม) ทั้งสิ้น 41 รีม และก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ถูก
ปลดปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.2572 kg CO2eq  

2) ปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำ (น้ำประปา) ของอาคารบรรณราชนครินทร์ ระหว่างระยะเวลาที่ดำเนินการสำรวจข้อมูล 
(เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) พบว่ากิจกรรมความต้องการใช้น้ำประปาส่วนใหญ่สำหรับการล้างทำความสะอาด             
ห้องสุขา และการรดน้ำต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคาร โดยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาตลอดระยะเวลา                   
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ที่ดำเนินการสำรวจเท่ากับ 1,014 m3 และส่งผลต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว              
รวมทั้งสิ้น 1,132.9080 kg CO2eq  

3) การขนส่งและจัดการขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารบรรณราชนครินทร์                     
ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการสำรวจข้อมูล (เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) พบว่าประเภทของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่              
ที่เกิดขึ้น ได้แก่ ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้  (122.20 kg) จำพวกขวดน้ำพลาสติกใส แก้วน้ำพลาสติก ขวดแก้ว 
กระดาษสี กระดาษลัง กระดาษขาว-ดำ เหล็ก และกระป๋องอลูมิเนียม ซึ่งถูกเก็บรวบรวมและคัดแยกประเภทโดยบุคลากรภายใน
องค์กร นอกจากนี้ยังพบขยะมูลฝอยทั่วไป (454.90 kg) ขยะกิ่งไม้/ใบไม้แห้ง (373.10 kg) และขวดพลาสติก (74.9 kg)                         
ซึ่งมีการรวบรวมและจัดเก็บโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 1 เที่ยว 
ช่วงเวลาประมาณ 16.00 – 17.30 น. ก่อนจะถูกนำไปกำจัดยังหลุมฝังกลบขยะ ณ ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีระยะทางการขนส่งประมาณ 14.72 กิโลเมตร ดังนั้นในการศึกษานี้จึงคำนวณเฉพาะปริมาณก๊าซเรือนกระจก               
ที่ถูกปลดปล่อยจากกิจกรรมการกำจัดและฝังกลบขยะมูลฝอยเท่านั้นดังแสดงในตารางที ่3 
 
ตารางที่ 3 ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

ประเภท กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

(kg CO2eq) 

1 
การเผาไหม้พลังงานเชื้อเพลิงจากการเช่าเหมายานพาหนะ  793.85 L 2,178.7877 
การรั่วซึมของสารดับเพลิง 8.4495 kg 2.4154 
สารทำความเย็นและน้ำยาทำความสะอาดในเครื่องปรับอากาศ 343.20 kg/year 8,551.1524 

2 พลังงานไฟฟ้า 12,329.4675 kWh/Day 885,626.6408 

3 

การใช้วัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม) 41 Ream 0.2572 
ทรัพยากรน้ำ 1,014 m3 1,132.9080 
การขนส่งและจัดการขยะมูลฝอย 
   - ขยะมูลฝอยท่ัวไป  
   - ขยะกิ่งไม้/ใบไม้แห้ง  
   - ขวดพลาสติก  

 
454.90 kg 
373.10 kg 
74.9 kg 

 
4.3670 

1,220.0370 
282.3730 

 
 รูปที่ 2 แสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ถูกปลดปล่อยจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของอาคารบรรณราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 898,998.9385 kg CO2eq  
ซึ่งสามารถจำแนกข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกเป็น 3 ประเภท อย่างไรก็ตามพบว่าประเภทท่ี 2 มีปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสูงสุดเท่ากับ 885,626.6408 kg CO2eq (คิดเป็นร้อยละ 98.51) ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน
องค์กร 
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รูปที่ 2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกปลดปล่อยจากการดำเนินกิจกรรมของอาคารบรรณราชนครินทร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

 
 

รูปที่ 3 สัดส่วนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารบรรณราชนครินทร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
 นอกจากนี้ผลประเมินและการจัดการความไม่แน่นอน (Uncertainty) ที่เกิดจากกระบวนการจัดทำบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
กรณีศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำหรับการสำรวจข้อมูลที่สนใจระหว่างเดือนกันยายน 
ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ประเภท                 
ดังแสดงผลการประเมินและการจัดการความไม่แน่นอน (Uncertainty) ในตารางที่ 4 พบว่าระดับคุณภาพของข้อมูลรายการบัญชี
รายการก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่มีระดับความไม่แน่นอนอยู่ในระดับ 1 แสดงถึงคุณภาพของข้อมูลในแต่ละชุดที่มีความไม่แน่นอนสูง และ
ระดับคุณภาพของข้อมูลไม่ดีมาก เนื่องจากคะแนนของค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (EF) มีคะแนนค่อนข้างต่ำ เพราะเป็น                  
ค่าจากฐานข้อมูลระดับประเทศ ทั้งนี้หากในอนาคตมีการพัฒนาค่า EF จากการตรวจวัดจริงหรือข้อมูลจากการรายงานโดยผู้ผลิตนั้น ๆ 
จะช่วยเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลยิ่งข้ึน 
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ตารางที่ 4 การประเมินและการจัดการความไม่แน่นอนจากการจัดทำบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก ณ อาคารบรรณราชนครินทร์  
              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ประเภท รายการกิจกรรม 
คะแนนของ 

การเก็บข้อมูล 
คะแนนของ

ค่า EF 
ผล

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ

ของข้อมูล 

1 
การเผาไหม้พลังงานเชื้อเพลิงจากการเช่าเหมายานพาหนะ  3 2 6 1 
การรั่วซึมของสารดับเพลิง 3 2 6 1 
สารทำความเย็นและน้ำยาทำความสะอาดในเครื่องปรับอากาศ 3 2 6 1 

2 พลังงานไฟฟ้า 6 2 12 2 

3 
การใช้วัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม) 6 2 12 2 
ทรัพยากรน้ำ 3 2 6 1 
การขนส่งและจัดการขยะมูลฝอย 6 2 12 2 

 

4. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) 
 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ถูกปลดปล่อยจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม                
พ.ศ. 2563 (ประจำภาคเรียนที่ 1/2564) ภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
898,998.9385 kg CO2eq โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยจากกิจกรรมในประเภทที่ 1 และ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน               
ที่กำหนดให้องค์กรต้องรายงานพบปริมาณเท่ากับ 10,732.3555 (ร้อยละ 1.19) และ 885,626.6408 (ร้อยละ 98.51) kg CO2eq สำหรับ 
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมในประเภทที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2,639.9422 (ร้อยละ 0.29) kg CO2eq               
ทั้งนี้พบว่ากิจกรรมที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า (ประเภทที่ 2) โดยเฉพาะความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบ                    
ทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศมีสัดส่วนความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (791,367.9721 kg CO2eq คิดเป็นร้อยละ 89.35) 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุรวุฒิ สุดหา และ ดุษฎีพร หิรัญ [14] ที่สรุปว่าการดำเนินกิจกรรมประเภทที่ 2 โดยฉพาะการใช้
พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศภายในอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด
เท่ากับ 1,825,436.76 kg CO2eq/year รองลงมาคือ สัดส่วนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากประเภทที่ 1 และ 3 เช่นเดียวกับ               
ผลการศึกษาของปัทมาพร ยอดสันติ และ นพพล มิ่งเมือง [15] ที่รายงานปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้
พลังงาน (Energy indirect GHG emission) เท่ากับ 3,171.55 Ton CO2eq/year (ร้อยละ 66.05) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด                
ก๊าซเรือนกระจกสูงสุดจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม                  
พ.ศ. 2560 สอดคล้องกับผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อย  
พระจุลจอมเกล้า ซึ่งสรุปว่ากิจกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า (ประเภทที่ 2) เป็นขอบเขตที่ส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจกสูงสุด (37.757 
Ton CO2eq/year คิดเป็นร้อยละ 47.78) [8] ในทางกลับกันเมื่อพิจารณาปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3,559.644 ton CO2eq/year และ
พบว่าการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด คือ ประเภทที่ 1 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(Direct GHG Emission) เท่ากับ 2,112.851 ton CO2eq/year [16] 
 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงแนวทางลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมของอาคารบรรณราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดเป้าหมายในลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 – 25 ภายใน ค.ศ. 2030 เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีปกติ (Business as usual, BAU) ของปีฐาน 
ค.ศ. 2005 และการแสดงเจตจำนงในการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยภายหลังปี ค.ศ. 2020 หรือ               
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างมุ่งมั่นของประเทศ (Intended Nationally Determined Contributions, INDCs) ใน “ความตกลง
ปารีส (Paris Agreement)” [17] อาคารบรรณราชนครินทร์ควรมุ่งเน้นมาตรการลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะระบบ               
ทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ เช่น กิจกรรมรณรงค์ให้เปิดเครื่องปรับอากาศเป็นช่วงเวลาแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศทั้งวัน 
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กิจกรรมรณรงค์ให้ผู้เข้ารับการใช้บริการภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (เครื่องปรับอากาศ พัดลม หรือ
หลอดไฟ) หลังจากการเข้าใช้บริการ รวมทั้งการปรับปรุงระบบระบายอากาศและความร้อนภายในอาคารด้วยเทคนิคเชิง                     
Eco-building เพื่อให้อุณหภูมิภายในอาคารไม่ร้อนจนเกินไปและสามารถหมุนเวียนถ่ายเทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลด
ระยะเวลาใช้งานและจำนวนเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย  
 นอกจากนี้อีกแนวทางหนึ่งในการจัดการทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอาจพิจารณาถึงนโยบายการออกแบบอาคาร กลุ่มอาคาร ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร
และมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแนวทางลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสม ได้แก่ การออกแบบอาคารให้มีระบบ               
การระบายอากาศและความร้อนได้ดี เพื่อลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากการใช้งานเครื่องปรับอากาศ การออกแบบผนังของอาคาร            
ที่ยินยอมให้แสงของดวงอาทิตย์ส่องผ่านเข้ามาภายในอาคารเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยลดความจำเป็นและความต้องการใช้พลังงานต่อระบบ 
การให้แสงสว่างภายในอาคาร ขณะเดียวกันยังพบว่าบุคลากรและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพฤติกรรม        
การช่วยลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง มาตรการช่วยลดการใช้กระดาษภายในองค์กร การส่งเสริมการใช้ระบบสารบรรณ                 
อิเล็กรอนิกส์ และกิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในองค์กรอยู่แล้วในปัจจุบัน แต่อาจจัดกิจกรรมที่ ช่วยส่งเสริมหรือ                 
การกระตุ้นพฤติกรรมการลดและคัดแยกประเภทของขยะก่อนท้ิงสู่ผู้ใช้บริการภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ 
 แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าข้อมูลบางส่วนของอาคารบรรณราชนครินทร์ที่ยังขาดการจัดเก็บรวบรวมในบัญชีรายการ
ก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การปรับปรุงระบบน้ำเสียให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณความต้องการออกซิเจนทาง
ชีวเคมี (Biochemical oxygen demand: BOD) ของน้ำเสีย ข้อมูลการใช้สารทำความสะอาดภายในอาคาร ข้อมูลปริมาณปุ๋ยที่ใช้
สำหรับการดูแลรักษาต้นไม้บริเวณรอบอาคาร และข้อมูลการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่สีเขียว ประกอบกับช่วงเวลา                  
ที่ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกประกาศเกี่ยวกับ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ได้แก่ การจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online teaching) การปรับเลื่อนระยะเวลาหรืองดเว้นการจัดกิจกรรมและการดำเนินงานของบุคลากร
ในพื้นที่ชุมชน การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์และบุคลากรเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) และ               
การสลับช่วงเวลาในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดการรวมกลุ่มของนักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากร และช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทำให้ผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก              
การดำเนินกิจกรรมภายในอาคารบรรณราชนครินทร์อาจมีความคลาดเคลื่อนจากสถานการณ์จริง 
 

5. สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 
 การศึกษาปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ ระหว่าง
เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อันเป็นตัวแทนการศึกษาขององค์กรที่มีขอบเขตและรูปแบบการดำเนินงานไม่ซับซ้อนมากนัก ทำใหข้ั้นตอน               
การดำเนินงานและการประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธี Process-analysis (PA) หรือ Bottom-up              
ด้วยการประยุกต์ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (EF) มีความเหมาะสมและสามารถนำรูปแบบการประเมินดังกล่าว
ไปใช้ในการศึกษากับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาหรือสถานศึกษาอื่น ๆ ได้  
 นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดจากกิจกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า
ภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ [14]  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี [15] โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า [8] และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา [16] ถึงแม้ว่าการกำหนดขอบเขตการศึกษาอาจมีความแตกต่างกันในบางส่วน แต่ก็ช่วยให้ตระหนักถึงความสำคัญ
ต่อการกำหนดแนวทางหรือมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบทำความเย็น                 
ของเครื่องปรับอากาศเป็นแบบประหยัดพลังงาน การส่งเสริมและจัดกิจกรรมอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
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ขององค์กร ตลอดจนการกำหนดนโยบายการออกแบบอาคาร กลุ่มอาคาร ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารและมหาวิทยาลัย                    
ทีส่อดคล้องกับนโยบายช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล  
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การคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดที่มีความสามารถสร้างเส้นใยเพ่ือใช้ผลิตอิฐไมซีเลยีม 
Selection of mushroom strains capable of producing mycelium for the production 

of mycelium bricks 
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บทคัดย่อ 

  เห็ดสามารถยอยวัสดุลิกโนเซลลูโลสและสามารถเจริญเติบโตบนวัสดุเหล่านี้ได้  นอกจากนัน้เส้นใยเห็ดมีความแข็งแรงเมื่อเจริญบน
อาหารที่เป็นวัสดุลิกโนเซลลูโลส ดังนั้นจึงมีความสนใจในการศึกษาและคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดที่มีความสามารถสร้างเส้นใยเพื่อเตรียมใช้
ผลิตอิฐไมซีเลียม โดยทำการศึกษาการเจริญของเห็ด 5 สายพันธุ์ คือ เห็ดนางรม เห็ดนางรมฮังการี เห็ดนางนวล เห็ดขอนขาวและ 
เห็ดกระด้าง บนอาหารแข็งพีดีเอและอาหารแข็งซึ่งประกอบด้วยขี้เลื่อย พบว่าเห็ดขอนขาวสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุดบนอาหารพีดี
เอและอาหารแข็งที่มีขี้เลื่อยเป็นวัสดุประกอบ จากนั้นทำการเพาะเลี้ยงเห็ดในอาหารเหลวพีดีบีและนำเส้นใยที่ได้มาทดสอบคุณสมบัติ
การทนต่อแรงดึงของเส้นใยพบว่าเห็ดขอนขาวมีความเหนียว จึงเป็นแนวทางในการนำไปผลิตเป็นอิฐไมซีเลียมต่อไป 
 
คำสำคัญ: เห็ด,ไมซีเลียม,อิฐ  
 
 

Abstract 
  Mushrooms can digest and grow on lignocellulose materials. In addition, the mycelium was strong when 
growing on lignocellulose materials. Therefore, the study focused on the selection of mushroom strains capable 
of producing mycelium in preparation for the production of mycelium bricks. The study on the growth of  
5 species of mushrooms, Pleurotus ostreatus, Pleurotus ostreatus Kummer, Pleurotus djamor Fries, Lentinus 
squarrosulas Mont and Lentinus polychrous Lev. on potato dextrose agar (PDA) and sawdust dextrose Agar, SDA.  
The results found that Lentinus squarrosulas Mont was best grown on PDA and SDA. After that, the mushrooms 
were cultured in potato dextrose broth (PDB) medium and the mycelium was tested for its properties of the 
mycelium. It was found that the Lentinus squarrosulas Mont was tough. Therefore, it is a guideline for the further 
production of mycelium bricks. 
Keywords: Mushroom, Mycelium, Brick 
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1. บทนำ 
 ในสภาวะปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับปัญหาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุมาจากภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และอื่น ๆ การนำวัสดุเหลือทิ้งจากภาคเกษตรกรรมมาใช้ประโยชน์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลาย
ชนิดเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น แกลบ ข้ีเลื่อย ฟางข้าว ชานอ้อย ซังข้าวโพด เป็นต้น โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์
ในหลายๆ ด้าน เช่น ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง ผลิตพลังงานเชื้อเพลิง เป็นต้น [1] นอกจากนี้ยังนำมาใช้เป็นวัสดุในการเพาะเห็ด วัสดุ
ปลูก เนื่องจากการเพาะเห็ดเป็นอาชีพหนึ่งที่มีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างมาก หลังจากเก็บดอกเห็ดแล้วจะมีก้อนเชื้อเห็ดที่ไม่ใช้แล้วถูก
นำมาทิ้งจำนวนมาก และถูกนำไปทิ้งตามที่ต่างๆ และปล่อยให้ย่อยสลายไปตามสภาพแวดล้อม จากข้อมูลดังกล่าวจึงหาแนวทางในการ
ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และแนวทางจากการใช้ประโยชน์จากเห็ด เห็นได้ว่าเห็ดเป็นกลุ่มของราที่สามารถ
เจริญเติบโตได้บนวัสดุที่มีองค์ประกอบของลิกโนเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลส และลิกนิน วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ขี้เลื่อย 
เมื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพโดยใช้เชื้อราซึ่งเชื้อราที่สามารถย่อยสลายองคประกอบของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส 
และลิกนินได้อยางมีประสิทธิภาพ [2] เห็ดสามารถยอยสลายสารเหลานี้ไปเป็นน้ำตาลกลูโคสซึ่งเปนสารอาหารที่จําเปนสําหรับใชใน
การเจริญเติบโตของเสนใยเห็ด นอกจากนี้เส้นใยเห็ดมคีวามแข็งแรงเมือ่เจริญบนอาหารที่เป็นวัสดลุิกโนเซลลูโลส จึงมีความสนใจในการ
นำเห็ดมาเพาะเลี้ยงบนวัสดุลิกโนเซลลูโลสและนำไปประยุกต์เป็นวัสดุสีเขียว (Green Material) วัสดุอาคารสีเขียวเป็นวัสดุที่ได้จาก
ธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศรวมถึงวัสดุก่อสร้างสีเขียวต้องปลอดสารพิษ เป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น สามารถนำกลับมาใช้
ใหม่ได้ การนำเส้นใยจากเห็ดมาใช้เป็นวัสดุสีเขียวจึงสามารถพัฒนาเป็นแหล่งทรัพยากรที่ยั้งยืนได้โดยสามารถนำคุณสมบัติของเส้นใย
มาขึ้นรูปแบบอิฐไมซีเลียม เพื่อใช้เป็นอิฐในการก่อสร้าง ฉนวนกันความร้อนของอาคาร และงานด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้าง 
สีเขียว (Green Building Materials) เพื่อช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2. วัตถุประสงค ์
    เพื่อคัดเลือกสายพันธ์ุเห็ดที่มีความสามารถสร้างเส้นใยเพื่อเตรียมผลิตอิฐไมซีเลียม 
3. วิธีการทดลอง 
 3.1 คัดเลือกสายพันธุ์เห็ดที่สามารถสร้างเส้นใย  
   คัดเลือกสายพันธ์ุของเห็ดที่เจริญเติบโตได้ดบีนอาหารพีดเีอและวัสดเุพาะพื้นฐานโดยทำการเลี้ยงเช้ือเห็ด จำนวน 5 สายพันธ์ุ 
สายพันธ์ุที่ใช้ในการทดสอบคือ  
  - เห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus) [3]  
  - เห็ดนางรมฮังการี (Pleurotus ostreatus Kummer)   
  - เห็ดนางนวล (Pleurotus djamor Fries)          
  - เห็ดขอนขาว (Lentinus squarrosulas Mont)   
  - เห็ดกระด้าง  (Lentinus polychrous Lev) 
  3.2 การเตรียมเชื้อเห็ด 

  นำเช้ือเห็ดเลี้ยงลงบนอาหารพีดีเอ จากนั้นนำ cork borer ที่ฆ่าเชื้อแล้ว มาเจาะช้ินวุ้นบนจานท่ีมีเส้นใยเห็ดเจริญ จากนั้นนำ
เข็มเขี่ยเช้ือทำการย้ายเส้นใยของเห็ดลงบนจานอาหารแข็งสูตรพีดีเอที่ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงเห็ด ทำการบ่มไว้ที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส นาน 7 วัน สงัเกตการเกิดเส้นใย ลักษณะเส้นใยบนจานอาหารเพาะเลี้ยง 
  3.3 ศึกษาการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดบนอาหารแข็งสูตรพีดีเอ 

  นำ cork borer ที่ฆ่าเช้ือแล้ว มาเจาะช้ินวุ้นบนจานที่มีเส้นใยเห็ดเจริญ จากนั้นนำเข็มเขี่ยเชื้อทำการย้าย เส้นใยของเห็ดลง
บนจานอาหารแข็งพีดีเอ วดัอัตราการเจริญเตบิโตของเสน้ใยเห็ดนำไปบม่ที่อุณหภมูิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7-14 วัน วัดการเจริญ
โดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยเห็ด อัตราการเจริญเติบโตคำนวณจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย มิลลิเมตรต่อวัน  
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   3.4 ศึกษาการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดบนอาหารแข็งซ่ึงประกอบด้วยขี้เลื่อยเป็นวัสดุเพาะพ้ืนฐาน (Sawdust dextrose 
Agar, SDA) 

 นำ cork borer ที่ฆ่าเช้ือแล้ว มาเจาะช้ินวุ้นบนจานที่มีเส้นใยเห็ดเจริญ จากนั้นนำเข็มเขี่ยเชื้อทำการย้ายเส้นใยของเห็ดลง
บนจานอาหารแข็ง SDA วัดอัตราการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดนำไปบม่ที่อุณหภูม ิ25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7-14 วัน วัดการเจริญ
โดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยเห็ด อัตราการเจริญเตบิโตคำนวณจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย มิลลิเมตรต่อวัน  
  3.5 ศึกษาการเจริญเติบโตและคุณสมบัติของของเส้นใยเห็ดที่เจริญในอาหารสูตรพีดีบ ี
 นำ cork borer ที่ฆ่าเชื้อแล้ว มาเจาะชิ้นวุ้นบนจานที่มีเส้นใยเห็ดเจริญ จากนั้นนำเข็มเขี่ยเชื้อทำการย้ายเส้นใยของเห็ดลงบนจาน
อาหารเหลวพีดีบ ีวัดอัตราการเจริญเตบิโตของเสน้ใยเห็ดนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน วัดการเจริญของเส้นใย
เห็ด และนำไปวัดค่าความเหนียวของเส้นใย  
 

4. ผลการทดลองและอภิปรายผล 
  4.1 การเจริญของสายพันธุ์เห็ดที่สามารถสร้างเส้นใยได้ดีบนอาหารแข็งพีดีเอ 
 เห็ดนางรม มีลักษณะเส้นใยสีขาว ฟู มีการเจริญเส้นใยได้เร็ว เส้นใยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงวันที่ 1 -7 วัน 
และเส้นใยมีเจริญเติบโตจนฟูเต็มจานอาหารเลี้ยงเช้ือในวันที่ 14 เห็ดนางรมฮังการี   มีลักษณะเส้นใยสีขาว ฟู มีการเจริญ ของเส้น
ใยได้เร็ว ในช่วงวันที่ 3-7 วัน และเส้นใยมีเจริญเติบโตจนฟูเต็มจานอาหารเลี้ยงเช้ือในวันที่ 14 เห็ดนางนวล  มีลักษณะเส้นใยสีขาว 
ฟู มีการเจริญเส้นใยได้อย่างช้าๆ ในวันที่ 5-7 และเส้นใยมีเจริญเติบโตบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือในวันที่ 14 ซึ่งยังเจริญเติบโตไม่เต็ม
จานเลี้ยงเช้ือ เห็ดขอนขาว มีลักษณะเส้นใยสีขาว ฟู มีการเจริญเส้นใยได้รวดเร็วในช่วงวันที่ 1-3 วัน จากนั้นการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 
ในวันที่ 5 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในวันท่ี 7 และเส้นใยมีเจริญเติบโตเต็มบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อในวันที่ 14 เห็ดกระด้าง มีลักษณะเส้น
ใยสีขาว ฟู มีการเจริญเส้นใยได้รวดเร็วในช่วงวันที่ 5-7 วัน และเจริญเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในวันที่ และเส้นใยมีเจริญเติบโตเต็มบนจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อในวันที่ 14 ดังรูปที่ 1 ลักษณะการเจริญของเห็ดนางรมฮังการีมีลักษณะสอดคล้องกับงานศึกษาของ อามีเนาะและ 
สุวิทย์ [4] เป็นเส้นใยสีขาวฟู เส้นใยจับกันแน่นเป็นก้อน ขอบโคโลนีกลม  จากการวัดการเจริญบนอาหารพีดีเอพบว่า ในวันที่ 1-3 
เห็ดขอนขาวมีการเจริญเติบโตรวดเร็วที่สุด รองลงมาคือเห็ดนางรมฮังการี เท่ากับ 54.14 และ33.84 มิลลิเมตร ตามลำดับ ส่วนเห็ด
นางรม เห็ดนางนวลและเห็ดกระด้างมีการเจริญอย่างช้าๆ ที่ใกล้เคียงกัน เมื่อการเจริญเข้าสู่วันที่ 7 พบว่า เห็ดขอนขาว เห็ดนางรม
ฮังการี เห็ดนางนวล เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเท่ากับ 84.79  84.77 และ 55.84 มิลลิเมตร ตามลำดับ ส่วนเห็ดนางรมและเห็ดกระด้างมี
การเจริญเพิ่มขึ้น เท่ากับ 65.64 และ 79.47  มิลลิเมตร ดังรูปที่ 1 จากการทดลองจะเห็นว่าเมื่อทำการเพาะเห็ดบนอาหารแข็งสูตร
พีดีเอเป็นเวลา 7 วัน มีการเจริญสูงสุดคือเห็ดขอนขาว เห็ดนางรมฮังการี เห็ดกระด้าง เห็ดนางรม และเห็ดนางนวล ตามลำดับ ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของศิริพร และคณะ การเจริญของเห็ดขอนขาว 10 สายพันธุ์ พบว่ามีการเจริญเติบโตมากกว่า  
60-90มิลลิเมตร [5] และสอดคล้องกับการศึกษาการเจริญของเห็ดขอนขาวและเห็ดกระด้างบนอาหารพีดีเอพบว่า 
เสนใยเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาว wild type สามารถเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ไดดีเทากับเสนใยเห็ดกระดางและเห็ด
ขอนขาวสายพันธุจากกรมวิชาการเกษตร โดยเสนใยของเชื้อเห็ดทั้ง 2 ชนิดมีการเจริญที่ไมแตกตางกันโดยสามารถเจริญเต็ม
จานอาหารเลี้ยงเชื้อ (เสนผานศูนยกลาง 9.2 เซนติเมตร) [6]  
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7 วัน 

14 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                เห็ดนางรม            เห็ดนางรมฮังการี     เห็ดนางนวล       เห็ดขอนขาว              เห็ดกระด้าง  
 

รูปที่ 1 ลักษะการเจริญของสายพันธุ์เห็ดบนอาหารแข็งพีดีเอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 การเจริญของสายพันธุ์เห็ดบนอาหารแข็งพีดีเอ 

 
4.2 การเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดบนอาหารแข็งซ่ึงประกอบด้วยขี้เลื่อยเป็นวัสดุเพาะพ้ืนฐาน (Sawdust dextrose Agar, 
SDA)   
  จากการทดลองทำการเลี้ยงเช้ือเห็ดบนอาหาร SDA ซึ่งประกอบด้วยขี้เลื่อยเป็นวัสดุเพาะพื้นฐาน จำนวน 5 สายพันธ์ุ คือ เห็ด
นางรม  เห็ดนางรมฮังการี เห็ดนางนวล เห็ดขอนขาว และเห็ดกระด้าง  เป็นเวลา 7 วัน โดยวัดอัตราการเจริญของเสนใยเห็ด พบว่า 
ในวันที่ 7  เห็ดขอนขาวมีการเจริญเติบโตสูงที่สุด รองลงมาคือเห็ดนางนวลและเห็ดนางรมฮังการี เท่ากับ 63.63 57.46 และ  49.46 
มิลลิเมตร ตามลำดับ ส่วนเห็ดนางรม เห็ดนางรมและเห็ดกระด้างมีการเจริญอย่างช้าๆ ซึ่งเห็ดกระด้างมีการเจริญเติบโตต่ำสุดคือ 
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19.56 มิลลิเมตร  ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 3 ดังนั้นจะเห็นว่าเห็ดขอนขาวสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุดบนอาหารที่มีขี้เลื่อยเป็นวัสดุ
ประกอบ 
ตารางที่ 1 การเจริญของเห็ดสายพันธุ์ต่างๆ บนอาหารแข็งสตูร SDA 

วัน 
การเจริญของเห็ดสายพันธุ์ต่างๆ บนอาหารแข็ง SDA (มลิลิเมตร) 

นางรม นางรมฮังการี นางนวล ขอนขาว กระด้าง 
1 10.4 16.66 9.96 15.33 9.06 
3 12.5 18.43 16.40 36.30 11.46 
7 36.83 49.46 57.46 63.63 19.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 การเจริญของเห็ดสายพันธุ์ต่างๆ บนอาหารแข็งสตูร SDA 
 

  จากการทดลองพบว่า เห็ดจำนวน 4 สายพันธุ์  คือ เห็ดนางรม เห็ดนางนวล เห็ดนางรมฮังการี เห็ดขอนขาว ที่สามารถเจริญได้ดี
บนอาหารที่ประกอบด้วยขี้เลื่อย ดังนั้นจึงนำมาทดสองความเหนียวของเส้นใยโดยเลี้ยงในอาหารพีดีบีและนำเส้นใยที่เจริญไปวัดค่า
ความเหนียว 
  4.3 ศึกษาการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดบนอาหารแข็งสูตรพีดีบี 
 จากการทดลองพบว่าเส้นใยมีการเจริญเติบโดโดยสร้างเส้นใยสีขาวฟูที่มีความหนาขึ้นเรื่อยๆ บนผิวหน้าอาหารพีดีบี เมื่อเลี่ยงจน
ครบ 12 วัน เห็ดขอนขาวมีความหนาของเส้นใยสูงสุดคือ 7.86 มิลลิเมตร รงอลงมาคือเห็ดนางนวล และเห็ดนางรมฮังการี เท่ากับ 7.1 
และ 6.43 มิลลิเมตร ตามลำดับ ดังตารางที่ 2  และรูปที่ 4 
 

ตารางที ่2 ความหนาของเส้นใยเห็ดสายพันธ์ุต่างๆ บนอาหารพีดีบี 
สายพันธุ์เห็ด ความหนาของเส้นใย (มลิลิเมตร) 

เห็ดนางรม 5.20 
เห็ดนางนวล 7.10 
เห็ดนางรมฮังการี 6.43 
เห็ดขอนขาว 7.86 
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รูปที่ 4 ลักษณะของเส้นใยเห็ดบนอาหารพีดีบ ี
 

จากผลการทดลองเมื่อนำเส้นใยที่เจริญ มาทำการอบแห้ง เพื่อนำไปทดสอบความเหนียวของเส้นใย พบว่า มีเพียงเส้นใยของเห็ดขอน
ขาวสายพันธ์ุเดียวท่ีมีความเหนียวและสามารถนำไปวัดค่าความเหนียวดังรูปท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5 ลักษณะของเส้นใยเห็ดขอนขาวบนอาหารพีดีบ ี
 

  จากการทดสอบคุณสมบัติของเส้นใยเห็ดแต่ละสายพันธุ ์เห็ดขอนขาวมีคุณสมบัติของเส้นใยดีที่สุด เมื่อทดสอบคุณสมบัติการทนต่อ
แรงดึง โดยเส้นใยเห็ดขอนขาวมีการทนต่อแรงยึดอยู่ ในช่วง 2.05-2.10 เซนติ เมตร ค่า Elongation Percentage อยู่ ในช่วง  
2.5-5.0 การทนต่อแรงดึงเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.13 กิโลกรัม คุณสมบัติของเส้นใยเห็ดขอนขาวมีความเหนียวและสามารถนำมาใช้ในการผลิตเป็น 
อิฐไมซีเลียมโดยการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดบนวัสดุลิกโนเซลลูโลสและสามารถนำไปประยุกต์เป็นวัสดุสีเขียว (Green Material) ซึ่ง
มีการศึกษาของ Yangang et al. โดยศึกษาการเจริญของเห็ดสามสายพันธุ์  (Oxyporus latermarginatus, Megasporoporia  
minor, Ganoderma resinaceum) และการนำมาใช้ในการผลิตอิฐไมซีเลียม โดยใช้วัสดุเป็นฟางข้าวพบว่า มีค่า Thermal 
conductivity 0.078, 0.079 และ 0.081 (W/(mK) ตามลำดับ ซึ่งเป็นความสามารถในการผ่านวัสดุโดยหลักของการถ่ายเทความร้อน
ผ่านฉนวน ซึ่งอิฐไมซีเลียมจากจากการทดลองนี้เส้นใยเห็ดสายพันธุ ์Oxyporus latermarginatus ที่เจริญบนวัสดุมีประสิทธิภาพการ
เป็นฉนวนความร้อนที่ดีที่สุด [6] ดังนั้นจากการศึกษาผู้วิจัยจึงได้เส้นใยเห็ดขอนขาวที่มีความเหนียวและสามารถเจริญได้บนวัสดุลิกโน
เซลลูโลสเพื่อนำไปผลิตเป็นอิฐไมซีเลียมต่อไป 
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ตารางที่ 3 ผลทดสอบคณุสมบัติการทนต่อแรงดึงของเส้นใยเห็ดขอนขาว 
ตัวอย่างท่ี พ้ืนที่หน้าตัด/แรง 

(Kg) 
แรงยึด 

(เซนติเมตร) 
Elongation 
Percentage 

การทนต่อแรงดึง
(กิโลกรัม) 

1 0.5 2.05 2.5 0.1 
2 1.0 2.10 5.0 0.2 
3 0.5 2.05 2.5 0.1 

ค่าเฉลี่ย 0.66 2.06 3.33 0.13 

5. สรุปผลการทดลอง
เห็ดขอนขาวสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุดบนอาหารพีดีเอและอาหารแข็งที่มีขี้เลื่อยเป็นวัสดุประกอบ และทำการเพาะเลี้ยงเห็ดใน

อาหารเหลวพีดีบีและนำเส้นใยที่ได้มาทดสอบคุณสมบัติการทนต่อแรงดึงของเส้นใยพบว่าเห็ดขอนขาวมีความเหนียวซึ่งเหมาะต่อการ
นำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตอิฐไมซีเลียมต่อไป 

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้ านวิทยาศาสตร์  วิจัย  และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ .2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการอนุเคราะห์สถานท่ีในการดำเนินงานวิจัย 

7. เอกสารอ้างอิง
[1] S. D. Ayman, G.A. Youssef, S.S. Kabeil and E.E. Hafez, “Production of recombinant cellulase enzyme from

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. (type NRRL-0366)”, African Journal of Microbiology  Research Vol. 5(10),
pp. 1197-1202,2011.

[2] J.M. Savoie, D. Salmones and G. Mata, “Hydrogen peroxide concentration measured in cultivation  substrates
during growth and fruiting of the  mushrooms Agaricus bisporus and Pleurotus spp.” Journal of the Science of
Food and Agriculture 87, pp1337–1344, 2007.

[3] พ รรณ วิภ า  แพ งศรี  ป ระภ าวรรณ  แพ งศรี   แ ล ะ เลิ ศ ช าย  ส ถิ ต ย์ พ น าวงศ์ .  “การ ใช้ป ระ โยชน์ จ ากวั ส ดุ เห ลื อ
ทิ้ งท างการเกษตรโดย ใช้ ในการผลิ ต เอน ไซม์ เซลลู เลสจาก เห็ ดนางรม ” รายงานการสื บ เนื่ อ งจากการประ ชุม
วิชาการระดั บชาติ  “ราชภั ฏกรุ งเก่ า”ประจำปี  พ .ศ .2563.  วันที่  15 – 16 ธันวาคม พ .ศ . 2563 มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน้า 392-397,2563.

[4] อามีเนาะ อาแย สวุิทย์ สุวรรณโณ.”การใช้ประโยชน์วัสดเุหลือท้ิงลิกโนเซลลูโลสจากกรวยกระดาษเพื่อการเพาะเห็ดนางรม”.
Proceedings of 50th Kasetsart University Annual Conference: Science, Natural Resources and Environment
ครั้งที่ 50. หน้า 392-400. 2555.

[5] นันทินี ศรีจุมปา ศิราการนต์ ขยันการ และอัจฉรา พยัพพานนท์. “การประเมินสายพันธ์ุเห็ดสกลุนางรม (Pleurotus spp.) ที่
เหมาะสมกับการเพาะแตล่ะฤดูกาล”วารสารวิชาการเกษตร. ปทีี่ 30 ฉบับท่ี 3 หน้า 240-247,2555.

[6] ประสงคส์ม ปุณยอุปพัทธ์และสุกฤตา ปุณยอุปพัทธ์. “การศึกษาสูตรอาหารจากถั่วเหลืองสกดัในการเจรญิของเสนใยเห็ด
ขอนขาว และเห็ดกระดาง”. The 9th NPRU National Academic Conference Nakhon Pathom Rajabhat University
Nakhon  Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017.
[7] Yangang Xing, Matthew Brewer, Hoda El-Gharabawy, Gareth Griffith and Phil Jones. ‘Growing and testing

mycelium bricks as building insulation materials”. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 121,
p 1-7,2018.

259
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคโปสเตอร์

https://kukrdb.lib.ku.ac.th/proceedings/KUCON/researcher/researchDetail/541957d0f70460836185b1739faf7735
https://kukrdb.lib.ku.ac.th/proceedings/KUCON/researcher/researchDetail/71e1aa60715cb762587995944bf0c678



	ARUCON2022_ED115ปรีดาภรณ์_สุวรรณดี - Preedaporn Suwandee
	ARUCON2022_ED116นฤทัย_สุขอุดม.doc - Naruetai Sukudom
	ARUCON2022_ED117-ชัยยศ เดชสุระ
	ARUCON2022_ED120 ภาวิณี_เพ็งธรรม - ภาวิณี เพ็งธรรม
	ARUCON2022_ED121 กาญจนา_คิง - กาญจนา คิง
	ARUCON2022_ED122อนุวัฒน์_เนตรวงศ์
	ARUCON2022_ED123 นันทนา_ลีลาชัย - ครูนันทนา ลีลาชัย
	ARUCON2022_ED124 กาญจนา_ศรีหาราช - กาญจนา ศรีหาราช
	ARUCON2022_ED125-ปิยะธิดา - piyathida tongaram
	ARUCON2022_ED126_ภัทรภร_พิกุลขวัญ - PP Taan
	ARUCON2022_ED128 ธิดารัตน์_ธนะคำดี - Thidarat Thanakumdee
	ARUCON2022_ED129ณัฏชญา_ธาราวุฒิ - ณัฏชญา ธาราวุฒิ
	ARUCON2022_ED130paper_82
	ARUCON2022_HS211นฤมล_ ญาณสมบัติ.doc - Narumol Yansombat
	ARUCON2022_HS212นิตยา พัดเกาะ
	ARUCON2022_MB303ญาดา_มหิทธิรุกข์ - Mamink Mahittirook
	ARUCON2022_ST412ภัททิรา_หอมหวล - ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ภัททิรา หอมหวล
	ARUCON2022_ST413- Krongchan Ratanapradit
	ARUCON2022_ST414 เพ็ญนภา_ภู่กันงาม - อาจารย์เพ็ญนภา ภู่กันงาม
	ARUCON2022_ST415พชฏ นรสิงห์ ARUCON 2022 แก้ไขตามผู้ทรง
	ARUCON2022_ST416พิณทิพย์_แก้วแกมทอง - Pintip Kaewkamthong
	ARUCON2022_ST417วริศชนม์ - ผู้ช่วยศาสตรจารย์บุญไท เจริญผล
	ARUCON2022_ST418สุภาวิตา_ภคเอกภัทร
	ARUCON2022_ST419พิณทิพย์_แก้วแกมทอง - Pintip Kaewkamthong
	ARUCON2022_ST420paper_58
	ARUCON2022_ST421เพชรพิกุล_ขำอ่อน.pdf - Petchpkul Vangmoon
	ARUCON2022_ST422 เกตน์ณนิภา_วันชัย - k k
	ARUCON2022_ST423Pradinunt Eiamsa-ard
	ARUCON2022_ST424อาจารย์วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์
	ARUCON2022_ST425paper_80



